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ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ІНОЗЕМЦІВ ПРИ ОТРИМАННІ 
ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ АБО ПОСВІДКИ НА ПРОЖИВАННЯ 

Україна наразі є досить привабливою країною для міграції, особливо це 

стосується жителів Близького Сходу, які переїжджають в Україну щоб 

працювати. Також багато студентів іноземців після закінчення навчання в 

університеті приймають рішення залишатися в Україні. Деякі іноземці 

відкривають власний бізнес в Україні, розглядаючи її як майданчик для 

подальшої експансії в Європу, тому що Україна має високий рівень розвитку 

інфраструктури з європейськими країнами. 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України", 

іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті 

до громадянства України [1]. За законами України посвідка на постійне місце 

проживання (ПМЖ) в Україні видається іноземцям виключно на підставі дозволу 

на імміграцію [4]. Закон України «Про імміграцію» містить вичерпний перелік 

підстав, які дають право звернутися за таким дозволом, при цьому більшість з 

них стосуються родинних зв’язків з громадянами України або питання 

територіального походження [2]. 

Незалежно від цілей, заради яких іноземний громадянин вирішує 

переїхати в Україну, для довгострокового проживання йому потрібно отримати 

українське громадянство або тимчасову чи постійну посвідку на проживання. У 

процесі отримання українського громадянства або дозволу на проживання слід 

розуміти, що процес підготовки документів, розгляд їх у відповідних державних 

органах і саме спілкування з міграційними службами займає тривалий період 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14


Perspektywiczne opracowania są  nauką  i technikami ★ 07 -15  listopada  2018 roku 

 

40 

 

часу – процес отримання громадянства України може зайняти кілька років [3]. 

До того ж, процедура отримання громадянства в Україні дещо різниться з 

європейською, і це може викликати труднощі у іноземних громадян. Тому через 

складність і специфіку процедур отримання громадянства іноземці хочуть обійти 

цю систему і якнайшвидше отримати громадянство чи посвідку та потрапляють 

до рук шахраїв.  

Найчастіше, шахраї створюють цілі організації для проведення махінацій. 

В інтернет мережі є безліч інформації та оголошень щодо отримання 

громадянства України або посвідки на проживання в найкоротші терміни з 

мінімальним пакетом потрібних документів, а то й зовсім без них, що і є ризиком 

потрапляння до рук шахраїв. Вони обіцяють іноземцям свою присутність при 

подачі документів та допомогу в їх підготовці, але насправді охочі отримати 

громадянство України або дозволу на проживання іноземці сплачують лише за 

супровід в міграційні органи, і не мають ніяких гарантій, крім як словесних. Такі 

організації дійсно можуть допомогти підготувати необхідні документи, проте 

вартість цих послуг може становити кілька тисяч євро. Іноді шахраї можуть 

попросити іноземного громадянина внести аванс, пояснюючи це тим, що вони 

хочуть переконатися в серйозності намірів клієнта, та, отримавши його, просто 

зникають. 

Більш швидким способом отримання громадянства України є укладання 

фіктивного шлюбу. За законодавством України іноземець має безперервно 

проживати на території України не менше п’яти років для того, щоб претендувати 

на отримання громадянства. Проте, перебуваючи у шлюбі з громадянином України, 

можна отримати громадянство через два роки спільного життя. На даний час в 

Україні існує кілька напівлегальних організацій, які готові за гроші підшукати 

чоловіка чи дружину для вступу в такий шлюб. Вартість таких послуг може 

становити більше п’яти тисяч євро. Існує багато ризиків щодо надання такої 

послуги: шахраї можуть попросити внести аванс та зникнути або після укладання 

шлюбу чоловік чи дружина подадуть заяву на розлучення. 

Також деякі організації можуть надавати іноземцеві підроблені документи, 

а той навіть не відрізнить підробку від справжнього документа. За законодавством 

України, підробка документів переслідується за законом і якщо в іноземця раптом 

виявлять підроблений паспорт чи інший документ (наприклад про походження, 

освіту і т.д.) за це доведеться нести кримінальну відповідальність. Навіть якщо 
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іноземець не знав про те, що документ підроблений, доведеться витратити багато 

часу і зусиль, що б довести це в суді і правоохоронним органам [3]. Проте після 

такого прецеденту іноземець буде мати невеликі шансі отримати громадянство чи 

посвідку на проживання, навіть законним шляхом.  

Часто для прискорення процесу отримання громадянства шахраї 

пропонують підготувати документі, які будуть підтверджувати його українське 

походження, але ці документи перевіряються ретельно, наприклад через запити в 

архіви, і підробку швидко помітять. Тим більше наразі в Україні ведеться боротьба 

з корупцією, а тому системи контролю в державних органах посилились, так само 

як і ретельність перевірки достовірності документів. 

Щоб не потрапити до рук шахраїв та вберегтись від обману, потрібно 

звертатись за допомогою до перевірених українських юридичних компаній, які 

надають консультації з міграційних питань. Українськи юристи допоможуть 

підготувати необхідні документи та нададуть поради, які підвищать шанси на 

успішне отримання громадянства. Також в юридичній компанії можна перекласти 

та завірити всі необхідні документи і вартість послуг буде значно меншою ніж в 

напівлегальних організаціях. Тому іноземні громадяни мають звертати уваги не 

лише на своє бажання якнайшвидше отримати громадянство України чи посвідку 

на проживання, а й на репутацію компанії, до якої вони звертаються. 
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