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3 
АНОТАЦІЯ 

Поліщук В. В. Державне регулювання міграційних процесів у контексті 

соціально-економічного розвитку України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 

«Економіка». – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2021.  

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних і прикладних 

засад державного регулювання міграційних процесів у контексті забезпечення 

соціально-економічного розвитку України. 

Об’єктом дослідження є процеси державного регулювання міграції 

населення у проекції забезпечення соціально-економічного розвитку 

національної економіки, а предметом – теоретико-методичні та прикладні 

засади дослідження, пріоритети, механізми та інструменти державного 

регулювання міграційних процесів у контексті забезпечення соціально-

економічного розвитку України. 

Сформовано концептуальні засади дослідження міграційних процесів 

шляхом визначення їх змісту як послідовності дій і подій, що виникають у ході 

переміщень населення з певними етапами, динамікою, вектором, географією, 

метою, що дозволяє здійснювати їх схемування за основними типами – 

нереалізованим, погашеним, одностороннім (осібним, домогосподарства) з 

набуттям або без набуття громадянства, зворотнім (добровільним, 

регульованим, примусовим), реверсним, циклічним; обґрунтовувати 

можливості та специфічний інструментарій державного регулювання на 

кожному міграційному етапі. 

Розроблено методичні підходи до аналізування взаємовпливу міграційних 

та соціально-економічних процесів з формуванням алгоритму інтегрального 

оцінювання за складовими соціально-демографічної стабільності, соціального 

розвитку, зайнятості, якості життя, сталого економічного розвитку. 

Запропоновано авторський методичний підхід до оцінювання, що дозволяє 

здійснювати емпіричне моделювання та оцінку впливу соціально-економічного 
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розвитку на інтенсивність міграційних процесів, обґрунтовувати пріоритетні 

сфери державного регулювання потенціалу міграції (зокрема щодо оплати 

праці, захищеності особи та безпеки держави). 

Визначено теоретико-методичні положення щодо системи державного 

управління міграційними процесами за рахунок уточнення його 

інструментальних, цільових та інституційних особливостей, а також 

виокремлення основних моделей регулювання залежно від охоплення 

міграційних етапів – базової (на етапі переміщення), ситуативної (залежно від 

переважання вектору міграції), розширеної (на етапах, що забезпечують 

позитивні наслідки міграції), комплексної (на усіх етапах міграції), що дозволяє 

оптимізувати ресурсне забезпечення та ефективізувати управлінські рішення в 

міграційній сфері. 

Ідентифіковано науково-прикладні рекомендації з ідентифікації 

пріоритетів державного регулювання міграційних процесів в контексті 

стимулювання соціально-економічного розвитку країни, що передбачають 

первинне впровадження комплексного моніторингу міграційних процесів з 

системною оцінкою потенціалу міграції, реалізацію програм фінансування 

бізнес-ідей реемігрантів через державний фонд фінансово-кредитної підтримки 

підприємництва, грантових проєктів за принципом «один плюс один» для 

підвищення ефективності використання міграційного капіталу та активізацію 

співпраці інститутів влади з діаспорою задля формування суспільної єдності та 

протидії асиміляції й натуралізації. 

Розвинуто концептуально-стратегічний підхід до державного 

регулювання міграційних процесів, що базується на доктрині соціально-

економічного зростання та орієнтує управлінські впливи на утвердження 

міграції як активу соціально-економічного розвитку за умов її безпечності, 

впорядкованості і регульованості, а його практична апробація дає змогу 

обґрунтувати пріоритети стратегії державного регулювання міграційних 

процесів на середньостроковий період як оптимальний в умовах 

невизначеності. 
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Розроблено науково-прикладні положення формування інституційно-

правового механізму регулювання міграційних процесів України, що доповнює 

перелік загальновживаних інститутів можливостями функціонального 

співробітництва між владою, громадськістю, бізнесом, наукою й освітою та 

посилює участь об’єднань мігрантів у державно-управлінських рішеннях, 

ефективізує діяльність громадських рад при управлінських «стейкхолдерах» 

міграційної сфери на шляху забезпечення безпечності, впорядкованості та 

регульованості міграції для людини, суспільства й держави як імперативу 

сталого розвитку. 

Сформовано практичні рекомендації щодо вдосконалення міграційної 

економічної статистики засобами здійснення моніторингу міграційних процесів 

та оцінювання їх впливу на соціально-економічний розвиток, що дозволило 

розширити перелік показників у розрізі міграційних етапів, актуалізувати 

соціологічний інструментарій збору інформації та встановити інституційну 

відповідальність за його здійснення та загалом слугуватиме покращенню 

функції контролю в системі державної політики регулювання міграційних 

процесів та забезпечення соціально-економічного розвитку національної 

економіки. 

Ключові слова: національна економіка, соціально-економічний розвиток, 

міграційні процеси, державне регулювання, людський потенціал, трудові 

ресурси, сталий збалансований розвиток, механізми й інструменти регулювання.  

 

ANNOTATION 

Polishchuck V. V. State regulation of migration processes in the context of 

socio-economic development of Ukraine. – The qualification scientific work on the 

manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 051 – «Economics ». 

– Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2021. 

The dissertation is devoted to development of theoretical and methodical and 

applied bases of the state regulation of migration processes in the context of 
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maintenance of social and economic development of Ukraine. 

The object of research is the processes of state regulation of population 

migration in the projection of socio-economic development of the national economy, 

and the subject - theoretical and methodological and applied principles of research, 

priorities, mechanisms and tools of state regulation of migration in the context of 

socio-economic development of Ukraine. 

Conceptual bases of research of migration processes by definition of their 

maintenance as sequence of actions and events arising in the course of movements of 

the population with certain stages, dynamics, a vector, geography, the purpose 

allowing to carry out their scheme on the basic types - unrealized, repaid, unilateral 

(separate) , households) with or without the acquisition of citizenship, reverse 

(voluntary, regulated, compulsory), reverse, cyclical; substantiate the possibilities and 

specific tools of state regulation at each migration stage. 

Methodical approaches to the analysis of the interaction of migration and 

socio-economic processes with the formation of an algorithm for integrated 

assessment of the components of socio-demographic stability, social development, 

employment, quality of life, sustainable economic development. The author's 

methodical approach to assessment is offered, which allows to carry out empirical 

modeling and assessment of the impact of socio-economic development on the 

intensity of migration processes, to substantiate priority areas of state regulation of 

migration potential (including wages, personal protection and security). 

Theoretical and methodological provisions on the system of state management 

of migration processes by specifying its instrumental, target and institutional features, 

as well as the separation of basic models of regulation depending on the coverage of 

migration stages - basic (at the stage of relocation), situational (depending on the 

predominance of migration vector), extended (at the stages that ensure the positive 

effects of migration), comprehensive (at all stages of migration), which allows to 

optimize the provision of resources and improve management decisions in the field of 

migration. 

Scientific and applied recommendations for identification of priorities of state 
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regulation of migration processes in the context of stimulating socio-economic 

development of the country have been identified. , grant projects on the principle of 

"one plus one" to increase the efficiency of migration capital and intensify 

cooperation between government institutions and the diaspora in order to form social 

unity and counteract assimilation and naturalization. 

A conceptual and strategic approach to state regulation of migration processes 

has been developed, which is based on the doctrine of socio-economic growth and 

focuses managerial influences on the establishment of migration as an asset of socio-

economic development under conditions of its security, order and regulation. state 

regulation of migration processes in the medium term as optimal in conditions of 

uncertainty. 

Scientific and applied provisions for the formation of the institutional and legal 

mechanism for regulating migration processes in Ukraine have been developed, 

which complements the list of commonly used institutions with opportunities for 

functional cooperation between government, public, business, science and education 

and strengthens the participation of migrant associations in public administration 

decisions. with the management "stakeholders" of the migration sphere on the way to 

ensuring security, order and regulation of migration for man, society and the state as 

an imperative of sustainable development. 

Practical recommendations for improving migration economic statistics by 

monitoring migration processes and assessing their impact on socio-economic 

development have been developed, which has expanded the list of indicators in terms 

of migration stages, updated sociological tools for collecting information and 

established institutional responsibility for its implementation. control in the system of 

state policy of regulation of migration processes and ensuring the socio-economic 

development of the national economy. 

Key words: national economy, socio-economic development, migration 

processes, state regulation, human potential, labor resources, sustainable balanced 

development, mechanisms and tools of regulation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку України міграція стала 

потужною соціально-економічною детермінантою. Міграційна активність 

населення продовжує залишатися на високому рівні, суттєво впливаючи на 

послаблення інтелектуально-кадрового та людського потенціалу держави, але 

одночасно й на добробут, зайнятість та формуючи потужний інвестиційний 

ресурс розвитку економіки. Міграційні процеси не тільки поглиблюють 

соціально-демографічні диспропорції, а й є загрозою для національної й 

економічної безпеки через втрату ресурсного забезпечення процесів 

економічного відтворення. Такі обставини обумовлюють необхідність 

вироблення нових концептуальних засад державного регулювання міграційних 

процесів, що передбачають нівелювання їх ризиків й загроз та забезпечення 

функціоналу як активу прогресивних змін, зокрема соціально-економічного 

розвитку. Цього можна досягнути за умов їх безпечності, впорядкованості та 

якісного регулювання, що нині регламентовано на міжнародному рівні в 

положеннях Глобального договору про міграцію ООН. 

Наведені аспекти є беззаперечним підтвердженням актуальності 

дослідження міграційних процесів та обґрунтування ефективних механізмів й 

інструментів їх державного регулювання в контексті збереження траєкторії 

соціально-економічного розвитку країни, позитивної наслідковості як для 

суспільства, так і держави та її економічного розвитку. 

Проблемні аспекти дослідження міграції як явища і процесу у вітчизняній 

та зарубіжній науці активно розвиваються такими вченими, як М. Біль, 

М. Бенсон, Дж. Бергман, Дж. Блохер, М. Вайнманн, П. Вікрамасекара, К. Вінке, 

Г. Герасименко, М. Гервер, Р. Гофман, В. Кабай, О. Кремень, Е. Лібанова, 

І. Майданік, О. Овчиннікова, О. Позняк, І. Прибиткова, К. Рейлі, У. Садова, 

Х. де Хаас, К. Ханке, Д. Хьюз, К. Шиманська та ін. Державно-управлінські 

аспекти у міграційній сфері поглиблюють такі вчені, як В. Бєлєвцева, 

Н. Бортник, С. Вовканич, О. Гречко, Е. Лі, О. Малиновська, І. Марков, 
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Д. Масей, І. Мельник, Е. Равенштейн, О. Риндзак, О. Слободян, 

А. Супруновський, В. Тоблер, Л. Філіпчук, В. Ціватий та ін. Наслідкові аспекти 

міграційних впливів, зокрема в системі чинників соціально-економічного 

розвитку, аналізують М. Барна, Т. Васильців, В. Геєць, О. Гладун, О. Грішнова, 

У. Іванюк, В. Ковальчук, Р. Лупак, Т. Мельник, О. Мульска, С. Пирожков, 

М. Романюк, С. Семів, І. Свидрук, Г. Смалійчук, Ю. Цевух, С. Швець, 

Б. Юськів та ін. 

Незважаючи на високу увагу науковців й експертів до міграційної 

проблематики, потребує поглиблення методологія аналізування міграційних 

процесів у контексті впливу на соціально-економічний розвиток країни та 

обґрунтування на цій основі пріоритетів, визначення механізмів та заходів їх 

державного регулювання, зокрема в сучасних умовах швидкозмінного 

зовнішнього і внутрішнього середовища України та ключових країн – 

реципієнтів мігрантів з України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація пов’язана з науковими планами Львівського торговельно-

економічного університету за темою «Політика імпортозаміщення в стратегії 

зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах 

інформаційно-технологічної модернізації» (номер державної реєстрації 

0120U103733), де автором обґрунтовано рекомендації з формування та 

реалізації механізмів управління міграційними процесами, які орієнтовані на 

залучення та ефективне використання міграційного капіталу, а також 

послаблення імпортозалежності національної економіки України, реалізацію 

дієвих засобів з активізації процесів бізнес-імміграції й ефективного 

використання в Україні сучасних прогресивних бізнес-технологій, інновацій, 

об’єктів інтелектуальної власності. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка науково-прикладних 

рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання міграційних 

процесів задля забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 
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Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: 

- поглибити концептуальне розуміння міграційних процесів та 

особливостей їх взаємовпливу з соціально-економічним розвитком країни; 

- дослідити теоретико-методичні положення середовища формування та 

розвитку міграційних процесів; 

- сформувати базисні засади державного регулювання міграційних 

процесів, узагальнити його моделі та методи у контексті забезпечення сталого 

розвитку національної економіки; 

- обґрунтувати методичні підходи до оцінювання впливу міграційних 

процесів на соціально-економічний розвиток України та її регіонів; 

- проаналізувати практику державного регулювання міграційних 

процесів у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку країни; 

- обґрунтувати стратегічні пріоритети державного регулювання 

міграційних процесів; 

- сформувати інституційно-правовий механізм ефективного регулювання 

міграційних процесів; 

- обґрунтувати методико-прикладні положення моніторингу перебігу 

міграційних процесів та їх впливу на соціально-економічний розвиток. 

Об’єктом дослідження є процеси державного регулювання міграції 

населення у проекції забезпечення соціально-економічного розвитку 

національної економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

дослідження, пріоритети, механізми та інструменти державного регулювання 

міграційних процесів у контексті забезпечення соціально-економічного 

розвитку України.  

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у роботі 

використано загальнонаукові і спеціальні методи наукового дослідження, а 

саме – теоретико-логічного узагальнення – для формулювання дефініцій 

міграційного процесу та його державного регулювання, обґрунтування 

пріоритетів удосконалення регулюючих впливів в аналізованій сфері (п.р. 1.1, 
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1.3, 3.1), моделювання – для уточнення типології міграційних процесів, 

розвитку інституційно-правового механізму державного регулювання 

міграційних процесів (п.р. 2.2, 3.2), аналізу і синтезу – для надання 

характеристики міграційних процесів та виявлення особливостей їх державного 

регулювання (п.р. 2.1, 2.3), структурно-логічного аналізу – для формування 

методичних підходів до аналізування міграційних процесів та їх взаємовпливу з 

соціально-економічним розвитком (п.р. 2.1, 2.2); інтегральної оцінки, 

економіко-математичного моделювання – для оцінювання сили взаємозв’язків 

між міграційними та соціально-економічними індикаторами розвитку 

національної економіки (п.р. 2.2, 3.3), групування, систематизації – для 

визначення механізмів, методів державного регулювання міграційних процесів, 

чинників середовища їх формування і перебігу (п.р. 1.2, 1.3), системного 

підходу – для обґрунтування стратегічних пріоритетів державного регулювання 

міграційних процесів (п.р. 3.1). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретико-методичних підходів та обґрунтуванні методів і моделей державного 

регулювання міграційних процесів як чинника соціально-економічного 

розвитку національної економіки. Зокрема, у дисертації: 

удосконалено: 

- концептуальні засади дослідження міграційних процесів шляхом 

визначення їх змісту як послідовності дій і подій, що виникають у ході 

переміщень населення з певними етапами, динамікою, вектором, географією, 

метою, що дозволяє здійснювати їх схемування за основними типами – 

нереалізованим, погашеним, одностороннім (осібним, домогосподарства) з 

набуттям або без набуття громадянства, зворотнім (добровільним, 

регульованим, примусовим), реверсним, циклічним; обґрунтовувати 

можливості та специфічний інструментарій державного регулювання на 

кожному міграційному етапі;  

- методичні підходи до аналізування взаємовпливу міграційних та 

соціально-економічних процесів з формуванням алгоритму інтегрального 
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оцінювання за складовими соціально-демографічної стабільності, соціального 

розвитку, зайнятості, якості життя, сталого економічного розвитку; на відміну 

від існуючих методичних підходів до аналізування міграції результати 

запропонованого авторського оцінювання дозволяють здійснювати емпіричне 

моделювання та оцінку впливу соціально-економічного розвитку на 

інтенсивність міграційних процесів, обґрунтовувати пріоритетні сфери 

державного регулювання потенціалу міграції (зокрема щодо оплати праці, 

захищеності особи та безпеки держави); 

- науково-прикладні рекомендації з ідентифікації пріоритетів 

державного регулювання міграційних процесів в контексті стимулювання 

соціально-економічного розвитку країни, що передбачають первинне 

впровадження комплексного моніторингу міграційних процесів з системною 

оцінкою потенціалу міграції, реалізацію програм фінансування бізнес-ідей 

реемігрантів через державний фонд фінансово-кредитної підтримки 

підприємництва, грантових проєктів за принципом «один плюс один» для 

підвищення ефективності використання міграційного капіталу та активізацію 

співпраці інститутів влади з діаспорою задля формування суспільної єдності та 

протидії асиміляції й натуралізації; 

отримали подальший розвиток: 

- теоретико-методичні положення щодо системи державного управління 

міграційними процесами за рахунок уточнення його інструментальних, 

цільових та інституційних особливостей, а також виокремлення основних 

моделей регулювання залежно від охоплення міграційних етапів – базової (на 

етапі переміщення), ситуативної (залежно від переважання вектору міграції), 

розширеної (на етапах, що забезпечують позитивні наслідки міграції), 

комплексної (на усіх етапах міграції), що, на противагу існуючим розробкам, 

дозволяє оптимізувати ресурсне забезпечення та ефективізувати управлінські 

рішення в міграційній сфері; 

- концептуально-стратегічний підхід до державного регулювання 

міграційних процесів, що, на відміну від інших, базується на доктрині 
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соціально-економічного зростання та орієнтує управлінські впливи на 

утвердження міграції як активу соціально-економічного розвитку за умов її 

безпечності, впорядкованості і регульованості, а його практична апробація дає 

змогу обґрунтувати пріоритети стратегії державного регулювання міграційних 

процесів на середньостроковий період як оптимальний в умовах 

невизначеності; 

- науково-прикладні положення формування інституційно-правового 

механізму регулювання міграційних процесів України, що доповнює перелік 

загальновживаних інститутів можливостями функціонального співробітництва 

між владою, громадськістю, бізнесом, наукою й освітою та посилює участь 

об’єднань мігрантів у державно-управлінських рішеннях, ефективізує 

діяльність громадських рад при управлінських «стейкхолдерах» міграційної 

сфери на шляху забезпечення безпечності, впорядкованості та регульованості 

міграції для людини, суспільства й держави як імперативу сталого розвитку; 

- практичні рекомендації щодо вдосконалення міграційної економічної 

статистики засобами здійснення моніторингу міграційних процесів та 

оцінювання їх впливу на соціально-економічний розвиток, що дозволило 

розширити перелік показників у розрізі міграційних етапів, актуалізувати 

соціологічний інструментарій збору інформації та встановити інституційну 

відповідальність за його здійснення та загалом слугуватиме покращенню 

функції контролю в системі державної політики регулювання міграційних 

процесів та забезпечення соціально-економічного розвитку національної 

економіки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розвитку 

прикладних аспектів здійснення державного регулювання міграційних процесів 

у системі забезпечення соціально-економічного розвитку, покращення апарату 

аналізування та моніторингу в міграційній сфері, впровадження нового підходу 

до стратегування державного регулювання міграційних процесів в Україні. 

Результати досліджень використані у практичній діяльності Управління 

Державної міграційної служби України у Кіровоградській області. Зокрема, 
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впроваджено рекомендації щодо формування системи моніторингу міграційних 

процесів у проекції соціально-економічного розвитку регіону, створення 

регіональних баз даних у частині структурно-динамічних характеристик 

міграції, збору «дзеркальних даних» основних країн-реципієнтів людських 

ресурсів і формування реєстру поточних трудових і освітніх мігрантів (довідка 

№ 21-01 від 17.08.2021 р.). 

Обґрунтовані інструменти підвищення рівня зайнятості населення та 

впровадження нових форм підтримки підприємництва (шляхом запровадження 

стимулюючих заходів для реемігрантів, які повернулися до України, 

спрямованих на започаткування власного бізнесу) враховано у діяльності 

Кіровоградського обласного центру зайнятості (довідка № 15/05-62 від 

26.08.2021 р.). 

Результати дисертаційної роботи щодо удосконалення теоретико-

прикладних засад державного регулювання міграційних процесів у контексті 

соціально-економічного розвитку України використані у навчальному процесі 

Львівського торговельно-економічного університету при підготовці навчально-

методичних матеріалів (робочих та навчальних програм, силабусів, текстів 

лекцій, методичних рекомендацій, ситуаційних завдань) з дисциплін 

«Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Національна економіка», 

«Державне регулювання економіки», «Соціальна відповідальність», «Глобальна 

економіка» (довідка № 135-16 від 02.09.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Концептуальні положення дисертації, 

висновки, рекомендації та пропозиції, які виносяться на захист, є результатом 

самостійного наукового пошуку здобувача. З наукових праць, що опубліковані 

у співавторстві, використані лише ті результати дослідження, які одержані 

особисто здобувачем. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні й 

методологічні положення і результати дослідження доповідалися та схвалені на 

8 науково-практичних конференціях, зокрема міжнародних: «Сучасні напрями 

розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» 



18 
(м. Львів, 2021 р.), «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, 

2021 р.), «Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні» (м. Львів, 

2021 р.), «Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах 

поведінкової економіки» (м. Луцьк, 2021 р.), «Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (м. Львів, 

2020 р.), «Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень» (м. Львів, 2020 р.), «Актуальні проблеми 

економіки та управління в умовах системної кризи» (м. Львів, 2019 р.); 

всеукраїнських: «Інноваційне підприємництво : стан та перспективи розвитку» 

(м. Київ, 2021 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових 

праць, із них 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або ЄС 

(Республіка Польща); 4 статті у наукових фахових виданнях України, у т. ч. 4 

статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних; 1 

стаття у інших виданнях (Праці наукового товариства імені Тараса Шевченка); 

8 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг 

публікацій – 5,0 друк. арк., з них особисто автору належить 3,45 друк. арк.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 261 найменування та 3 

додатків на 16 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 237 сторінок. 

Основний зміст роботи викладено на 194 сторінках. Робота містить 36 рисунків, 

27 таблиць.  



19 
РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

1.1. Міграційні процеси: концептуальні та структурні 

характеристики, їх вплив на соціально-економічний розвиток 

 

Міграційні процеси в сучасних умовах глобалізації та зростаючої 

мобільності населення є актуальним об’єктом науково-прикладних досліджень, 

що потребує якісного теоретико-методичного супроводу. Висока динамічність 

змін та мінливість середовища сьогодення обумовлюють потребу перегляду 

актуальних підходів до державного регулювання міграційних процесів з 

врахуванням впливу на соціально-економічний розвиток на різних просторових 

рівнях.  

Поняття міграційних процесів є одним з основоположних у міграціології, 

яка нині активно формується як наука про кількісно-якісні характеристики 

міграції та всі пов’язані з нею процеси [12, с. 9]. Термін «міграціологія» 

починає активно використовуватись у наукових працях українських [180, с. 13-

15;8, с. 34] та російських [38, с. 42] учених зі спробами поглиблення його 

політико-правового напрямку [48; 181]. У зарубіжних джерелах 

використовується термін «migration studies» як міждисциплінарна галузь 

досліджень на стику антропології, історії доколоніального періоду 

(«prehistory»), історії, економіки, права, соціології та досліджень 

постколоніального періоду [242].  

Етимологічне значення поняття «міграційний процес» наступне [245]: 

- «міграція» – латинське «migrare» (дієслово), «migrat» (іменник), що 

означає «переїхав, зрушив»; починає використовуватись з початку XVII 

століття; 

- «процес» – латинське «procedure» (дієслово), «processus» (іменник) та 
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давньофранзузьке «proces», що означає «прогресія, курс»; починає 

використовуватись з кінця ХІХ століття. 

Еволюція людства, виникнення та активізація переміщень населення 

призвели до зміни характеру міграційних процесів та їхнього сприйняття. На 

етапах первісного суспільства міграційні процеси були вкрай обмеженими та 

здійснювались на невеликі відстані з метою пошуку безпечним умов 

перебування та добування їжі. Окремим їхнім фактором були кліматичні зміни. 

Для періоду мисливсько-збиральницького суспільства характерне кочівництво, 

що збільшило географію міграції, однак відсутність інфраструктури 

переміщень та розуміння географічного простору тогочасної людини 

обмежували їхній характер. Значним прорив здійснило винайдення колеса та 

період Великих географічних відкриттів. Це період аграрного суспільства, коли 

почали вирізнятись перші міграції в сучасному розумінні у період колонізації з 

переселенням з Європи до «нововідкритих» континентів Америки, Азії, 

Африки, Океанії. Міграційні процеси етапу індустріального суспільства є 

одними з найбільш виразних. Коли Промислова революція стимулювала 

виокремлення трудової міграції, такі країни як США, Канада, Австралія 

розвивались на основі залучення мігрантів. Почали відбуватись активні 

урбанізаційні процеси в умовах зростання внутрішньої міграції та розпочав 

формування міжнародний освітній простір. Нинішнє постіндустріальне 

суспільство, що розвивається в умовах «глобалізація vs локалізація», поєднує 

міграційні процеси з віртуальними та утверджує свободи та права на вільне 

переміщення. 

Таким чином, міграційні процеси на нинішньому етапі сприймаються як 

необхідність, право і безумовність (рис. 1.1). Разом зі зміною практики та 

сприйняття міграційних процесів формувались міграційні теорії. Їхні 

положення важливі для розуміння причин, закономірностей та наслідків 

міграційних процесів, що є основою для наукового обґрунтування державного 

регулювання у даній сфері. Велика кількість міграційних теорій обумовила 

різні підходи до їхнього узагальнення: 
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- теорії, що обґрунтовують причини міграції на рівні особистості і теорії, 

що обґрунтовують механізми міграції на рівні держави та в глобальних 

масштабах [25]; 

- теорії, що пояснюють причини міграції і теорії, що визначають 

закономірності «саморозвитку» міграції [4, с. 5-13]. 

 

 

 

 

 

 

 
 добування їжі 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Історичний зріз аналізу практики та сприйняття міграційних процесів 
Джерело: узагальнено автором 

 

Врахування теоретичних положень для обґрунтування державного 

регулювання міграційних процесів залежать від дослідницького ракурсу. 

Відомий сучасний міграціолог Х. де Хаас, узагальнюючи міграційні теорії, 

стверджує, що вони можуть по-різному пояснювати міграційні процеси, 

виходячи з аналітичного виміру [221, с. 11]: 

- залежно від рівня аналізу – макро-, мезо-, мікро-. Наприклад, 

неомарксистська парадигма доводить доцільність трудової міграції, базованої 

на експлуататорських підходах, що неприйнятно на макро- і мезорівнях при 

сучасних гуманістичних підходах. У той же час, на мікрорівні такі процеси 

Первісне суспільство 
Переміщення на невеликі відстані 

для пошуку кращих місць 
перебування з погляду безпеки, 

можливостей добування їжі і 
кліматичних умов  

Мисливсько-збиральницьке 
суспільство 

Переміщення на різні відстані в 
умовах кочівництва та 

виникненням нових можливостей 
після винайдення колеса 

Аграрне суспільство 
Переміщення на довші відстані, у 
тому числі трансконтинентальні, 

після Великих Географічних 
відкриттів 

Індустріальне суспільство 
Переміщення на різні відстані 

завдяки розбудові інфраструктури 
переміщень, з метою 

працевлаштування, активні 
переміщення в межах держави в 

умовах урбанізації  

Постіндустріальне суспільство 
Переміщення на різні відстані завдяки 

розвинутій інфраструктурі, регламентування 
свобод і прав на вільне пересування, 

виникнення віртуальної міграції 
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можуть сприйматись як раціональні, особливо для домогосподарств, які 

потребують покращення добробуту; 

- залежно від контексту аналізу – географічного, регіонального, 

національного. Наприклад, функціональні неокласичні теорії краще пояснюють 

необмежені міграційні процеси у розвинутих країнах, у той час як історико-

структурні підходи є доцільними для з’ясування причин міграційних процесів 

для країн, що розвиваються, або яким властиві явища репресій і масових 

дискримінацій; 

- залежно від соціального об’єкту аналізу (критерії етнічної чи класової 

приналежності, професії, освітньо-кваліфікаційного рівня, добробуту, релігії 

тощо). Наприклад, неокласичні теорії є прийнятними для пояснення 

міграційних процесів висококваліфікованих фахівців, у той час як 

неомарксистські – низькокваліфікованих робітничих кадрів та робітників без 

кваліфікації; 

- залежно від часового періоду аналізу. Пояснення причин міграційних 

процесів, їх динаміки та наслідків залежить від умов певного періоду часу та 

управлінських впливів як реакцій на їх перебіг; 

- залежно від завдань аналізу конкретної дисципліни чи 

міждисциплінарного підходу (економіки, демографії, політології, державного 

управління, історії, соціології, психології, культурології та ін.). Вивчення 

одного й того самого міграційного процесу можна по-різному здійснювати у 

різних галузях знань та в різних контекстах. Від цього залежить добір 

теоретичних положень та їх розвиток у частині розробки нового 

методологічного інструментарію. 

Таким чином, міграційні процеси можуть виявляти специфічні 

характеристики за інституційними, просторовими і соціальними ознаками, що 

поглиблює теоретико-методичні основи їхнього аналізування. Додатковий 

вплив здійснює предмет аналізу, який визначає проблему дослідження.  

Дане дослідження зосереджує увагу на аналізуванні міграційних процесів 

у контексті впливу на соціально-економічний розвиток. Згідно даного 
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дослідницького предмету актуально застосовувати положення наступних 

міграційних теорій: 

- неокласичної економічної теорії, яка пояснює взаємовплив економічних 

мотивів та міграційних процесів. На мікрорівні теорія визначає можливості 

реалізації «інвестиційної стратегії» особи-мігранта з метою підвищення доходів 

через трудову міграцію, а на макрорівні – дієвий інструментарій регулювання 

міграційних процесів шляхом коригування стандартів оплати праці та інших 

економічних стимуляторів [185, с. 1-19]; 

- теорії міграційних систем, яка пояснює закономірності та особливості 

формування міграційних каналів, мереж, а на їх основі – систем. У межах 

різних міграційних систем формується специфічний соціально-трудовий, 

фінансово-економічний, освітній, культурний, інформаційний простір, тому 

міграційні процеси для них будуть різнитись. Особливості міграційних 

процесів безпосередньо пов’язані з міграційною системою, в межах якої вони 

відбуваються. Їх інтенсифікація призводить до формування систем на основі 

каналів і мереж; 

- міграційної теорії pull-push факторів, яка дозволяє аналізувати 

міграційні процеси через призму виявлення причин і наслідків. Власне дана 

теорія є актуальною для вивчення міграційних процесів у контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку. 

Актуальність наукових досліджень міграційних процесів обумовила 

формування різних предметних напрямків у їх аналізуванні. У табл. 1.1 

узагальнено поширені контексти досліджень міграційних процесів у сучасній 

вітчизняній науці міграціології на стику галузей знань економіки, соціології, 

права та державного управління.  

Наслідковий предметний напрямок включає соціально-економічний. Він 

передбачає дослідження впливу міграційних процесів на різні аспекти 

соціального та економічного характеру, що охоплюють сфери господарювання 

та життєдіяльності людини. Для цілісного розуміння особливостей дослідження 

міграційних процесів у контексті забезпечення соціально-економічного 
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розвитку країни розглянемо здійснені напрацювання щодо змісту таких 

процесів та їх структурних характеристик. 

Таблиця 1.1 

Предметні напрямки аналізування міграційних процесів 

Предметні напрямки Вітчизняні автори 

Структурний Характеристики міграційних процесів – комплексні 
(Е. Лібанова), часові (І. Майданік) 

Причинний 

Вплив на міграційні процеси глобалізації й інтеграції (О. Позняк, 
О. Риндзак), геоекономічних трансформацій (К. Шиманська), 
трансформації ринків праці (У. Садова), міжтериторіальної 
асиметрії (О. Корнієнко) 

Наслідковий 

Вплив міграційних процесів на різні сфери – соціально-
економічну (Т. Мельник, К. Величко, Л. Носач, Ю. Курунова), 
працересурсну (З. Кобеля, Г. Смалійчук), освітню (М. Романюк), 
політичну (С. Швець) 

Безпековий Тісний взаємозв’язок міграційних процесів з рівнем соціальної 
та економічної безпеки (О. Сидорчук) 

Соціальний Особливості міграційних процесів для окремих соціальних груп 
(Г. Герасименко, О. Мульска) 

Управлінський Міграційні процеси як об’єкт регулювання, функція державної 
політики (А. Шевцов, О. Малиновська) 

Джерело: [24; 29; 65; 69; 73; 84; 85; 91; 96; 107; 128; 175; 177; 184; 188; 199; 203; 205] 

Огляд наукових джерел з даного питання дозволяє зробити висновок, що, 

незважаючи на частоту використання терміну «міграційний процес», 

конкретизація його змісту наводиться рідко. Тобто у більшості дослідженнях 

автори використовують цей термін як безумовний і загальнозрозумілий, що не 

завжди є правильним. Разом з тим, з деяких джерел вдалось виявити акценти у 

дефініції міграційних процесів: 

- міграційні процеси відображають перебіг міграції як явища, 

передбачають конкретні етапи, періоди, стани та мають здатність впливати на 

інші явища і процеси [95, с. 143];  

- міграційні процеси визначені подіями, соціальними взаємодіями, що 

виникають у ході територіальних переміщень населення [174, с. 49; 53, с. 35] 

З наведених дефініцій слід акцентувати увагу, що за своїм змістом 

міграційний процес відрізняється від поняття міграції. Міграція – це явище, у 

то й час як міграційний процес – це певна послідовність. У випадку 

використання в наукових дослідженнях у називному відмінку та в однині 
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терміну «міграція» її слід розуміти як явище, а у випадку «міграції» – як 

процес, що є складною множинною послідовністю. Часто в дефініцію 

«міграція» вкладають термін «процес» (руху, переміщення, перерозподілу 

людських ресурсів між країнами). Однак саме поняття міграційних процесів 

акцентує увагу на практичних аспектах переміщень населення, дозволяє 

визначати їх причини і наслідків на різних етапах. 

На наш погляд, зміст міграційних процесів слід розрізняти за різними 

інституційними рівнями:  

- міграційні процеси на індивідуальному рівні – це послідовність дій 

особи-мігранта та подій, які виникають або спричиняють ці дії, що 

характеризують передумови формування потенціалу міграції (бажання і 

підготовки до переміщень), його реалізації та подальшого вибору повернення 

чи залишення за новим місцем перебування з ситуативним рівнем інтеграції у 

приймаючому суспільстві; 

- міграційні процеси на рівні суспільства – це сукупність переміщень 

населення з визначеними характеристиками етапів, динаміки, вектору, 

географії, мети, а також подій, які спричинені переміщеннями або є їх 

наслідками, що формують міграційний профіль суспільства та рівень його 

мобільності. 

У розумінні міграційних процесів на індивідуальному рівні зазначено, що 

вони включають дії мігранта. Такими типовими діями можуть бути: 

- на етапі формування потенціалу міграції – збір інформації, вивчення 

досвіду інших осіб, вивчення можливостей переміщень з залученням 

посередників на ринку міграційних послуг; 

- на етапі переміщення – вибір мети, правого статусу міграції, способу 

адаптації та прийняття рішення щодо подальших дій. 

Події, які виникають у ході міграційних процесів, відображають: 

- соціальні контакти, які виникають у ході переміщення чи підготовки до 

нього; 

- реакції особи-мігранта та членів його сім’ї на переміщення.  
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На рівні суспільства дії і події набувають різного характеру (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Діяльнісно-подієва специфіка міграційних процесів 

на різних інституційних рівнях 

Особа-мігрант Суспільство (держава, регіон, громада) 
Дії 

Збір інформації (умови проживання, праці, 
навчання, рівень життя, цінності, мова, 
політика приймаючого суспільства) 
Вивчення досвіду інших осіб 
Вивчення можливостей переміщень з 
залученням посередників на ринку 
міграційних послуг 
Переміщення 
Адаптація, інтеграція 

Концепція регулювання – ступінь та 
способи втручання держави у міграційні 
процеси 
Стратегія регулювання – залучення, 
протидії втрат, перерозподілу  
Тактика регулювання – стимулювання, 
стримування, заборона (постійно, 
ситуативно) 
Заходи – повернення, покращення 
внутрішніх умов, збереження тенденцій, 
інтеграції тощо 

Події 
Нові соціальні контакти 
Соцієтальні розриви з суспільством 
походження 
Дистантні сім’ї 
Зміни особистісного потенціалу (трудового, 
інтелектуального), соціального і правового 
статусу 
Зміни рівня та якості життя 

Зміни соціально-демографічного 
потенціалу, вплив на ринок праці і 
соціальну сферу 
Зміни людського розвитку з урахуванням 
міграційних процесів  
Зміни економічного розвитку з 
урахуванням міграційних процесів 

Джерело: узагальнено автором 

 

Таким чином, міграційні процеси є комплексною категорією, що охоплює 

всі дії і події, пов’язані з формуванням потенціалу міграції та самим фактом 

переміщень. У зв’язку з цим при вивчення міграційних процесів можна 

застосовувати різні підходи: 

- етапний підхід (основний) – виокремлення за фактом переміщення 

окремих стадій (циклів) з подібними ознаками (діями, подіями), що позначає 

його перебіг. Такі стадії можна по-різному виділяти: 

- стадії виїзду (еміграції), транзиту (через одну або декілька держав), 

в’їзду (імміграції), повернення (згідно МОМ) [219, с. 138]; 

- вихідна, основна і завершальна стадії (згідно Л. Рибаковського) [179, 

с. 28]; 
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- початкова стадія, що передбачає виникнення міграційної рухливості і 

готовності до переміщень, основна стадія, що передбачає переселення, і 

завершальна стадія, що передбачає адаптацію та облаштування мігранта після 

переселення (згідно С. Западнюк) [53, с. 35]; 

- стадії вибуття й прибуття, інтеграції, адаптації, натуралізації 

(Ю. Римаренко) [95, с. 143]; 

- функціональний підхід – дослідження змін внаслідок переміщень (для 

особи-мігранта і суспільства) та подій (середовища), які їх спричинили;  

- управлінський підхід (комплексний) – дослідження можливостей 

регулювання міграційних процес з урахуванням їхніх характеристик, зокрема 

етапів, причин та наслідків. 

Застосування управлінського підходу як комплексного в дослідженні 

міграційних процесів потребує розуміння їх основних характеристик, у тому 

числі тих, що зазначені у дефініції: 

- структура міграційного процесу, детермінована його етапами (перебіг, 

хід); 

- структура міграційного процесу, детермінована особливостями особи та 

її домогосподарства (вік, стать, освіта, кваліфікація, досвід, розмір 

домогосподарства, добробут та ін.); 

- правова визначеність міграційного процесу – легальний мігрант 

(трудовий, студент, особа з правом постійного місця проживання і т. д.), 

біженець, шукач притулку, внутрішньо переміщена особа, нелегальний мігрант, 

репатріант тощо; 

- обсяги переміщень у ході міграційного процесу (кількість мігрантів – 

міграційний потік); 

- динаміка, інтенсивність міграційного процесу, що є основою для 

формування міграційних систем, визначаючи їхній етап функціонування – 

формування, розвиток, стабілізацію, занепад; 

- час, періодичність (безперервний, поодинокий) міграційного процесу; 

- вектор (внутрішній, зовнішній, виїзний, транзитний, в’їзний, 
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повернення), географія (відстань) міграційного процесу; 

- територіальні суб’єкти міграційного процесу – країна/регіон вибуття 

(донор), країна/регіон прибуття (реципієнт), країна/регіон транзиту, приймаюче 

суспільство (реципієнт), суспільство походження (донор); 

- мета міграційного процесу – трудова, освітня, політична, релігійна, 

культурна, рекреаційна і т. д.; 

- факторна площина міграційного процесу – економічна, політична, 

соціальна, релігійна, природно-кліматична, екологічна, ціннісна, кумулятивна 

(приклад інших осіб); 

- наслідковість міграційного процесу – соціально-економічна, 

демографічна, безпекова, інтеграційна, політична і т. д.; 

- стан міграційного процесу – потенційний, реалізований (розвиваючий, 

стагнаційний, занепадаючий, відроджуваний (ринковими впливами), 

реанімований (управлінськими впливами); 

- регульованість міграційного процесу – регульований, нерегульований, 

дерегульований. 

Зростаюча динаміка та інтенсивність міграційних процесів з вирізненням 

спільності за іншими характеристиками (як правило, вектору, географії, мети і 

факторної площини) призводять до виокремлення міграційних хвиль (або 

великих соціальних хвиль як відображень «розвитку міграційних процесів» [61, 

с. 72]). В Україні до подій Революції Гідності фахівці виділяли 4 міграційні 

хвилі: з 70-х років ХІХ ст. до І Світової війни (США, Бразилія, Канада, Сибір, 

Австралія, Нова Зеландія; основні причини – бідність та пригнобленість); 1917-

1939 роки (Польща, Чехословаччина, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, 

Франція, США, Канада; основні причини – репресії, голод); ІІ Світова війна – 

повоєнний період (Німеччина, Канада, США, Великобританія, Австралія, 

Бразилія, Аргентина, Франція; основні причини – спротив, депортації); 90-ті 

роки ХХ ст. – 2014 рік (ЄС, Росія, США; основні причини – «заробітчанство») 

[71, с. 19]. Нині виокремлюється ще одна міграційна хвиля за вектором до країн 

ЄС, США та Росії, для якої домінуючими причинами міграційних процесів 
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залишаються економічні, а також додаються освітні, що «інтелектуалізує» 

міграцію та переорієнтовує її на більш тривалий період часу, натомість 

сезонного характеру, що переважав для четвертої міграційної хвилі. 

Оскільки базовою характеристикою міграційного процесу є його етапи, 

розглянемо їхні типові схеми, актуальні для обґрунтування моделей і методів 

державного регулювання в даній сфері для українського суспільства. 

З огляду на те, що міграційний процес включає формування потенціалу 

міграції, першою типовою схемою є «міграційний процес нереалізований» 

(рис. 1.2а). Це означає, що потенційний мігрант вчинив низку дій (збір 

інформації, вивчення можливостей, див. табл. 1.2), які не трансформували його 

підготовку до міграції в реальні переміщення. Причинами цьому можуть бути 

особистісні, пов’язані з ціннісним відторгненням чи впливом ближчого 

соціального оточення. 

  

а) Міграційний процес  
нереалізований 

б) Міграційний процес  
погашений (нівельований) 

Рис. 1.2. Типові схеми нереалізованого і погашеного міграційного процесу 
Джерело: авторська розробка 

 

«Міграційний процес погашений (нівельований)» (рис. 1.2б) означає, що 

потенційний мігрант вчиняв дії щодо збору інформації, однак з боку 

управлінських суб’єктів (органів державної чи місцевої влади) відбулись 

заходи, спрямовані на стримування переміщень чи їх заборону (протидія 

міграційних втрат). Заходами стримування можуть бути підвищення соціальних 

стандартів щодо оплати праці, створення нових робочих місць, покращення 

умов кредитування, соціального захисту і т. д. За таких обставин особа приймає 

рішення, що можливі ризики внаслідок переміщення не будуть достатньою 

Формування 
потенціалу міграції 

Підготовка до 
міграції 

Відмова від міграції 
через особисті причини 

Формування 
потенціалу міграції 

Підготовка до 
міграції 

Відмова від міграції через управлінські 
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мірою компенсовані натомість прийняття внутрішніх умов. 

Для сучасного глобалізованого світу залишаються поширеними 

односторонні міграційні процеси, які можуть передбачати повний цикл 

адаптації, інтеграції, натуралізації та асиміляції мігранта або ж зберігати 

диференціацію інституту громадянства. Залежно від концепції державного 

регулювання міграційних процесів (див. табл. 1.2), влада приймаючого 

суспільства може проводити політику натуралізації, чому передує або 

ситуативна боротьба з нелегальною міграцією, або послідовний процес 

адаптації й інтеграції мігрантів у приймаюче суспільство (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Типова схема одностороннього міграційного процесу з набуттям/без 

набуття громадянства 
Джерело: авторська розробка 
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дещо різні процеси. Адаптація є процесом початкового розуміння мігрантом 

особливостей приймаючого суспільства. На даному етапі, як правило, особа-

мігрант, очікуючи надалі на певні вигоди, отримує так звані «неекономічні» 

втрати (non-economic losses), пов’язані зі зміною місця, що кидають виклик 

поняттю успішної адаптації [258, с. 626-634].  

У випадку успішного прийняття мігрантом особливостей суспільства-
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демократичних держав є складним процесом, оскільки вимагає двостороннього 
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життя, але й приймаюче суспільство має бути відкритим для культурного 

збагачення [225, с. 1-5]. 

Як правило, інтеграція мігрантів у приймаюче суспільство веде до їх 

поступової асиміляції. Асиміляція, за визначенням МОМ, означає, що мігрант 

приймає мову, цінності, традиції, норми поведінки приймаючого суспільства, 

що цілісно веде до зміни свідомості приналежності; це глибше явище за злиття 

культур, характерне для таких країн як США, Австралії, Канада [99, с. 56]. 

Злиття культур позначається терміном «акультурація». Підтримка акультурації 

для приймаючих суспільств обумовлена їх демократичністю, відкритістю, 

толерантністю, прагненням збереження соціальної згуртованості та сприянням 

натуралізації мігрантів [236]. Як правило, до таких заходів вдаються країни, які 

використовують селективний підхід у регулюванні міграційних процесів та 

перебувають в умовах демографічної кризи. 

Активні осібні міграційні процеси у сучасному світі супроводжуються 

зростанням сімейної міграції. У зв’язку з цим необхідно окремо виділити 

типову схему одностороннього міграційного процесу домогосподарства 

(рис. 1.4). Міграція домогосподарств в умовах зростаючої мобільності 

населення постає актуальним об’єктом у регулюванні міграційних процесів для 

більшості міграційно активних держав. Дана проблема піднімається на рівні 

МОМ з обґрунтуванням недостатньої уваги науковців і політиків до сімейної 

міграції та фактичної відсутності даних для аналізу її тенденцій [239, с. 9-10].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Типова схема одностороннього міграційного процесу 
домогосподарства 

Джерело: авторська розробка 
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Міграційний процес домогосподарств часто є результатом успішної 

адаптації одного з його членів та подальшого залучення інших. Протилежним 

випадком може бути виїзд особи з формуванням сім’ї вже за кордоном. У такій 

ситуація процеси асиміляції будуть відбуватись швидше, однак наслідки втрат 

для суспільства походження будуть нижчими, ніж у випадку виїзду всієї сім’ї 

та народження дітей за новим місцем проживання. 

Розглянуті вище типові схеми (див. рис. 1.3, 1.4) відображають міграційні 

втрати. Розуміючи права і свободи переміщень сучасної людини практично всі 

держави забезпечують їх реалізацію у визначеному правовому режимі, однак 

застосовують при цьому різні методи стимулювання повернення осіб з 

міграційним досвідом, ефективне залучення міграційного капіталу в місцеву 

економіку. Таким чином, виникає зворотній міграційний процес регульований. 

Одним з актуальних його різновидів є репатріація, актуальна для організації 

повернення раніше виселених етнічних груп, а також біженців і шукачів 

притулку, які масово емігрували з держав зі збройними конфліктами [216, с. 

855-875]. Рееміграція як процес повернення може базуватись на основі 

стимулів з боку держави суспільства походження або за міжнародної підтримки 

щодо осіб з невизначеним правовим статусом (наприклад, програми сприяння 

добровільному поверненню та реінтеграції МОМ (AVRR)). 

Регульований зворотній міграційний процес включає реінтеграцію. Вона 

передбачає залучення мігранта після повернення в соціальне, економічне і 

культурне життя; це складний процес, який слід оцінювати на індивідуальному, 

сімейному, громадському, економічному та суспільному рівнях [260, с. 4].  

Зворотній міграційний процес, окрім регульованого, може бути 

добровільним – у випадку неуспішної адаптації або досягнення поставлених 

цілей (отримання певної суми доходу, знань, досвіду), і примусовим – у випадку 

вимушених заходів держави приймаючого суспільства (рис. 1.5).  
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а) Міграційний процес  
добровільний 

б) Міграційний процес  
регульований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) Міграційний процес примусовий 

Рис. 1.5. Типові схеми зворотного міграційного процесу 
Джерело: авторська розробка 

Однією з сучасних та актуальних схем міграційного процесу є реверсна. 

Реверсний міграційний процес спричинений цільовим стимулюванням 

рееміграції, яка правило, після настання міграційної хвилі, обмежений у часі та 

супроводжується застосуванням дієвих стимуляторів. Це може бути потужна 

урядова програма рееміграції з спрямованістю на всіх мігрантів або осіб, що 

відповідають певним критеріям – віку, економічної активності, кваліфікації, 

професії, готовності інвестувати в бізнес тощо (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Типова схема реверсного міграційного процесу 
Джерело: авторська розробка 
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забезпечення циклічності міграції. Циклічний міграційний процес є ознакою 

домінування короткострокової (у тому числі маятникової) і сезонної міграції 

(рис. 1.7). Переважання такої схеми міграційних процесів означає, що 

суспільство розвивається в умовах високого рівня мобільності людських 

ресурсів. Циклічність міграції до пандемії Covid-19 стала звичним явищем для 

соціально-економічного розвитку багатьох суспільств, особливо які формують 

міждержавні інтеграційні утворення з розвинутою інфраструктурою 

переміщень. Циклічність міграції здійснює значний вплив на усі процеси: 

- на рівні держав та регіонів призводить до формування міждержавних та 

між(транс)регіональних ринків праці, освітніх систем, споживчих ринків; 

- на рівні домогосподарств та осіб призводить до зміни способу життя та 

сприйняття міграції як умови підвищення якості життя (концепція міграції 

способу життя, розроблена англійськими вченими К. Орелі та М. Бенсоном 

[212, с. 20-37]). 

Циклічні міграційні процеси характерні, як правило, для прикордонних 

регіонів, що розвиваються в умовах соціально-економічної асиметрії, а також 

для невеликих держав зі специфічною спеціалізацією економіки (ОАЕ, 

Сінгапур, Монако, Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія та ін.). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Типова схема циклічного міграційного процесу 
Джерело: авторська розробка 
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процесів є соціально-економічний. Він дозволяє виявити: 

- яким чином міграційні процеси впливають на соціально-економічний 

розвиток; 

- яким чином можна оптимізувати вплив міграційних процесів на 

соціально-економічний розвиток, у тому числі за різними параметрами, 

рівнями, суб’єктами; 

- яким чином через стимулювання соціально-економічного розвитку 

можна регулювати міграційні процеси та чи це потрібно взагалі у випадку, 

якщо міграційні детермінанти сприяють позитивним тенденціям. 

Соціально-економічний розвиток є певною мірою антагоністичною 

категорією, оскільки поєднує в собі економічні, орієнтовані на прибуток, та 

соціальні, орієнтовані на людину й екологію, процеси. Соціально-економічний 

розвиток – це вектор системних змін, базований на узгодженні економічних 

(комерціалізованих) і соціальних (людиноорієнтованих, екологозахисних) цілей 

та інтересів, що забезпечує покращення якості життя населення та 

ефективізацію використання природно-ресурсних і виробничих можливостей 

на інноваційних засадах. 

Дослідження міграційних процесів з погляду впливу на соціально-

економічний розвиток потребує поглиблення теоретико-методичних підходів. 

Зазвичай фахівці і науковці акцентують увагу на проблемі недосконалої 

соціальної та економічної державної політики щодо вирішення численних 

проблем, пов’язаних з міграцією [72]. Натомість розробка цілісних підходів до 

оцінювання впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток 

України має вибірковий характер. Оскільки українське суспільство вже 

тривалий період часу розвивається як міграційно активне, актуально 

досліджувати вплив міграційних процесів на економіку, інвестиційну сферу, 

бізнес і самозайнятість, демографічне відтворення, ринки праці, сфери освіти, 

охорони здоров’я, культури, соціальну інфраструктуру, систему соціального 

захисту, рівень і якість життя населення тощо (табл. 1.3). Комплекс таких 

індикаторів визначає пріоритети державного регулювання міграційних 
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процесів, базованих на оцінюванні середовищних передумов їх формування та 

розвитку. 

Таблиця 1.3 

Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країни 

Параметри соціально-
економічного розвитку 

Вплив міграційних процесів 
Негативний Позитивний 

Економічне зростання 

Втрати людського фактора 
виробництва з можливістю 
інноватизації економічних 

процесів 

Додатковий попит на 
внутрішньому споживчому 

ринку за рахунок міграційних 
доходів 

Інвестиції 
Домінування пасивних 

(споживчих) інвестицій з 
низькою віддачею 

Залучення міграційних доходів 
у формі активних інвестицій 

Бізнес і самозайнятість 
Дефіцит робочих кадрів на 

ринках праці міграційно 
активних територій 

Залучення міграційного 
капіталу (доходів, досвіду, 
знань) у реалізацію бізнес-

проєктів 

Демографічне 
відтворення 

Втрати демографічного 
потенціалу, низька 

народжуваність унаслідок 
міграції жінок фертильного віку, 

поширення практики 
народження за кордоном 

Зниження рівня навантаження 
на соціальну інфраструктуру 

Ринки праці 
Низька конкуренція на ринках 
праці з демотивацією розвитку 

особистого потенціалу 

Зниження рівня навантаження 
на ринки праці (нижчі 

безробіття, витрати на фонд 
оплати праці) 

Соціальна 
інфраструктура 

Низький попит на послуги та 
зниження їхньої якості 

Втрати інвестицій у підготовку 
фахівців і робітничих кадрів 

Стимулювання конкуренції з 
пропозицією якісних і 

конкурентоспроможних послуг 
(освітніх, медичних, 
транспортних і т. д.) 

Система соціального 
захисту 

Дефіцит мобілізованих 
фінансових ресурсів в умовах 

втрат працездатного населення 
як платників до фондів 
пенсійного, соціального 

страхування і т. д. 

Вище пенсійне забезпечення 
населення за рахунок 

страхового стажу, набутого за 
кордоном 

Рівень і якість життя 
населення 

Поглиблення соціально-
економічної нерівності між 
різними групами населення 

Можливості забезпечення 
гідного рівня та якості життя 

завдяки міграції 
Джерело: узагальнено автором 

У табл. 1.4 відображено як структурні ознаки міграційних процесів 

впливають на соціально-економічний розвиток.  
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Таблиця 1.4 

Вплив структурних ознак міграційних процесів на соціально-економічний 

розвиток країни 
Структурні ознаки 

міграційних 
процесів 

Вплив на соціально-економічний розвиток 

Негативний Позитивний 

Етапність 
Втрати людського потенціалу при 

низькому рівні циркулюючих 
міграційних процесів 

Зростаючий міграційний капітал з 
можливістю його інвестування при 

циркулюючих міграційних процесах 

Зміни людського 
потенціалу 

Втрати інтелектуально-трудового 
потенціалу за умови 

низькокваліфікованої міграції 

Розвиток інтелектуально-трудового 
потенціалу за умов здобуття нових 

знань і досвіду 

Правова 
визначеність 

Негативний міжнародний імідж 
країни як донора людських 

ресурсів з низькою правовою 
культурою та схильністю до 
нелегальної (незахищеної) 

міграції 

Інтеграція у міжнародний мобільний 
простір, обмін досвідом й знаннями за 

умов легальної (захищеної) міграції 

Обсяги Втрати людського потенціалу при 
надмірним обсягах 

Конкурентний перерозподіл людського 
потенціалу при регульованих 

міграційних процесах 

Динаміка, 
інтенсивність 

Кризові детермінанти в умовах 
міграційних хвиль 

Послаблення тиску на внутрішню 
економіку і ринок праці в умовах 

кризових коливань 

Час, періодичність 

Безповоротні втрати людського 
потенціалу в умовах 

довгострокової, пожиттєвої 
міграції 

Можливості інтеграції міграційного 
капіталу в умовах циркулюючих 

міграційних процесів 

Вектор, географія 

Утворення потужних міграційних 
мереж і систем з впливом на 

реалізацію потенціалу міграції 
інших осіб 

Конкурентний міжрегіональний 
перерозподіл людського потенціалу 
завдяки переорієнтації міграційних 
процесів з зовнішніх на внутрішні 

Територіальні 
суб’єкти 

Утвердження статусу донорства 
людського потенціалу 

Розвиток міждержавних, 
між(транс)регіональних соціально-

економічних просторів на 
взаємовигідних засадах 

Мета 

Втрати людського потенціалу в 
окремих сегментних групах 
(молоді – при освітніх меті, 

економічно активного населення – 
трудовій і т. д.) 

Розуміння пріоритетів внутрішнього 
розвитку з покращенням соціально-

економічних умов 

Причинність і 
наслідковість 

Довгострокові втрати людського 
потенціалу в умовах 

інтелектуалізації міграційних 
процесів 

Розуміння пріоритетів внутрішнього 
розвитку для регулювання потенціалу 

міграційних процесів 

Потенційність vs 
реалізованість 

Інституціоналізація високого 
рівня реалізації потенціалу 

міграційних процесів 

Визначення конкурентних переваг 
середовища збереження людського 

потенціалу 

Регульованість 

Низькі ефективність державного 
управління і політична культура 

без стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку 

Ситуативне реагування держави на 
структурні ознаки міграційних процесів 

з нівелюванням їх потенціалу при 
потребі 

Джерело: узагальнено автором 
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Такі впливи відображаються у факторних (людський потенціал як фактор 

виробництва), працересурсних, кваліфікаційних, іміджевих, інтеграційних, 

безпекових характеристиках. 

Отже, міграційні процеси є одним з основних понять міграціології, 

дослідження яких вимагають комплексного підходу. Важливою ознакою 

міграційних процесів є їх структура за етапами. Від перебігу міграційних 

процесів залежить їх наслідковість, оцінку якої слід проводити як на 

індивідуальному рівні, так і на рівні держави, регіону, поселення. Міграційні 

процеси є динамічною категорією, тому потрібно їх вивчати з точки зору 

формування і розвитку. Це дозволить обґрунтувати пріоритети ефективної 

політики їх регулювання у взаємозв’язку з умовами соціально-економічного 

середовища. 

 

1.2. Середовище формування та розвитку міграційних процесів  

 

Комплексне дослідження впливу міграційних процесів на соціально-

економічний розвиток повинно включати розуміння середовища їхнього 

формування та розвитку. Така інформація дозволить різнобічно підходити до 

обґрунтування пріоритетів державного регулювання міграційних процесів. 

Формування міграційних процесів відображає їхній етап потенціалу та 

підготовки до міграції. 

Розвиток міграційних процесів відображає зміни їхніх характеристик, 

зокрема обсягів, динаміки, інтенсивності, географічної та векторної 

спрямованості, залучення різних соціальних груп, часу і періодичності 

переміщень. Розвиток міграційних процесів забезпечує розвиток міграційної 

системи, на основі яких вона формується і функціонує. 

Середовище формування та розвитку міграційних процесів – це 

багаторівнева і складна система факторів, що мають безпосередній вплив на 

формування потенціалу міграції, самі переміщення та їх наслідковість. Таке 

середовище може вирізнятись на різних рівнях – держави, регіону, поселення, 
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домогосподарства.  

Оскільки глобалізація породжує міждержавну конкуренцію за людські 

ресурси, окрім внутрішньої ситуації вплив умов середовища на міграційні 

процеси залежить від параметрів конкуруючих середовищ – транскордонних 

регіонів, держав/регіонів-реципієнтів мігрантів, інших притягаючих ареалів. 

Тобто сучасне середовище формування і розвитку міграційних процесів повинне 

розвиватись таким чином, щоб окрім внутрішніх динамічних покращень 

забезпечувати випередження інших конкуруючих просторових утворень. 

Розуміння середовища формування та розвитку міграційних процесів є 

необхідним для обґрунтування моделей та методів управлінського впливу, 

базованих на превентивних засадах. Мова йде про превентивну міграційну 

політику або політику запобігання міграційних втрат, актуальну для 

суспільств з неконтрольованими і зростаючими міграційними процесами. У 

залежності від домінуючої мети як однієї з характеристик міграційних процесів 

визначаються пріоритети превентивних заходів з покращення середовища 

життєдіяльності і розвитку суспільства. У випадку України, коли домінує 

міграція з трудовою метою, актуальними пріоритетами превентивної 

міграційної політики фахівці виділяють покращення умов і можливостей 

працевлаштування та гідної оплати праці [173, с. 76]. 

Розглянемо факторну площину середовища формування і розвитку 

міграційних процесів у розрізі їх основних етапів: формування потенціалу 

міграції; підготовки до міграції; міграції осібної; міграції домогосподарства 

(сімейної); адаптації й інтеграції; демографічного відтворення за новим місцем 

перебування; натуралізації; акультурації; вимушеного повернення (депортації, 

екстрадиції); рееміграції, у тому числі реверсної, та інтеграції міграційного 

капіталу; асиміляції наступних поколінь. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Ситуативна актуальність аналізу факторів міграційних процесів на 

різних етапах для суспільства-донора 
Джерело: авторська розробка 

Етап міграційного процесу Ситуативна актуальність аналізу 

Формування потенціалу 
міграції 

Інформаційне забезпечення ефективної та 
послідовної міграційної політики, спрямованої на 
запобігання міграційних втрат  

Підготовка до міграції 
Вивчення впливу міграційних систем і мереж, якості 
ринку міграційних послуг та його легальності; оцінка 
схильності населення до міграції, зокрема легальної 

Міграція осібна 
Розуміння кількісних, динамічних і структурних 
характеристик міграційних процесів, наслідків їх 
впливу на соціально-економічний розвиток  

Міграція 
домогосподарства 

(сімейна) 

Вивчення масштабів демографічних втрат, факторів 
неповернення мігрантів, трансформації потенціалу 
міграції в переміщення інших членів сім’ї  

Демографічне 
відтворення за новим 
місцем перебування 

Вивчення масштабів демографічних втрат, загроз 
суспільної єдності, факторів «пожиттєвого» виїзду 
значної частини населення 

Адаптація й інтеграція 
З’ясування рівня соціальної захищеності громадян за новим 
місцем перебування, можливостей їх залучення до інститутів 
діаспори та збереження зв’язків з суспільством походження 

Натуралізація  
Вивчення інтересів країн-реципієнтів, що провадять 
політику натуралізації, можливостей стимулювання 
повернення громадян з інтеграцією їх міграційного капіталу 

Акультурація 
Міждержавне співробітництво з метою збереження 
різних культур, підтримки діяльності осередків 
діаспори за кордоном 

Вимушене повернення 
(депортація, екстрадиція) 

Визначення причин нелегальної міграції, можли-
востей реінтеграції після вимушеного повернення 

Рееміграція, у тому числі 
реверсна, та інтеграції 
міграційного капіталу 

Зниження міграційних втрат шляхом забезпечення 
циклічних міграційних процесів та стимулювання 
повернення з ефективним (інвестиційно-орієнтованим) 
використанням міграційного капіталу 

Асиміляція наступних 
поколінь 

Реалізація націобезпекової політики, спрямованої на 
збереження суспільних і національних зв’язків 
незалежно від місця перебування 
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Для країн/регіонів з різним міграційним профілем актуальність аналізу 

факторів для етапів міграційних процесів може різнитись (рис. 1.8). Це 

залежить від міграційної ситуації, детермінованої характеристиками 

міграційних процесів, у тому числі їх причин і наслідків, концепції, стратегії і 

тактики державного регулювання міграційних процесів. Значний вплив 

здійснює, окрім того, загальна соціально-економічна ситуація. Для прикладу, у 

випадку демографічної кризи аналіз факторів міграційних процесів уже на етапі 

формування потенціалу міграції може стати потужним напрямком стримування 

міграційних втрат. Те саме стосується пріоритетності заходів щодо протидії 

сімейної міграції, домінування односторонніх міграційних процесів. У випадку 

браку інвестиційних ресурсів для внутрішньої економіки аналіз факторів, які 

визначають можливості інтеграції міграційного капіталу, дозволить 

обґрунтувати способи залучення мігрантів у різні форми інвестування на 

взаємовигідній основі. 

Фактори можуть взаємодоповнюватись на різних етапах, формуючи 

цілісну факторну площину для позначення умов середовища розвитку 

міграційних процесів.  

У табл. 1.5 подано фактори, що детермінують середовище формування 

потенціалу міграції як базового етапу міграційного процесу. Дану групу 

факторів актуально вивчати тим країнам, які потерпають від надмірних 

міграційних втрат. Відтак для них необхідною реалізувати ефективну та 

послідовну міграційну політику, базовану на превентивних заходах. 

Фактори формування потенціалу міграції пропонуємо узагальнювати з 

акцентом на специфіку психоемоційного особистісного сприйняття. Кожній 

людині властиві різні цінності, інтереси, потреби, що формують її поведінку. 

Від моделі поведінки (трудової, економічної, соціальної) залежить стратегія 

якості життя людини. Така стратегія може бути орієнтованою на: 

- виживання в складних ринкових умовах; 

- адаптацію з доступом до мінімальних стандартів соціального захисту 

(так зване добровільне безробіття, відсутність мотивів до навчання і т. д.); 
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- забезпечення рівня життя, що дозволяє задовольнити базові потреби; 

- забезпечення високого рівня матеріального добробуту, виходячи з 

ринкових умов та з, як правило, ігноруванням особистісних потреб і талантів у 

певній сфері; 

- забезпечення високого рівня матеріального добробуту з одночасним 

комплексним задоволенням потреб розвитку і самореалізації; 

- неперервний розвиток і самореалізацію, коли цілі матеріального 

добробуту є похідними.  

Таблиця 1.5 

Факторна площина середовища формування потенціалу міграції  

як базового етапу міграційного процесу 
Фактори внутрішні Фактори контекстуальні 

˗ Особистісні психоемоційні – потреби, 
інтереси, цінності, установки (схильності) 

˗ Середовище задоволення потреб та 
інтересів – соціально-економічне, 
політичне, природно-кліматичне, 
екологічне, культурне, безпекове 

˗ Особистісні діяльнісні – мотиви, цілі, 
економічна, трудова, соціальна поведінка 
- Особистісні конкурентні – вік, стать, 
стан здоров’я, освіта, кваліфікація, досвід, 
знання мов, темперамент та енергійність 

˗ Середовище можливостей задоволення 
потреб, інтересів і т. д. – конкурентне, 
інформаційне - Особистісні статусні – сім’я, зайнятість, 

добробут, місце проживання, власність 
Джерело: авторська розробка 

Якщо особі властива проактивна поведінка в стратегії якості її життя, 

рішення щодо міграції може бути способом пошуку кращих умов для її 

реалізації. На практиці поширеним є міграційний досвід, коли особи, 

перебуваючи в задовільних соціально-економічних умовах на батьківщині, не 

будучи спроможними їх покращити, так само не отримують покращення за 

новим місцем перебування. Тому успіх міграційного процесу в значній мірі 

залежить від моделі поведінки самого мігранта. 

Рішення про міграцію з слідуванням прийнятній поведінці особи визначає 

міграційну стратегію якості життя. Вона розкриває мотиви, цілі та 

очікування особи після міграції зі здобуттям певного міграційного капіталу. 

У формуванні потенціалу міграції, окрім внутрішніх психоемоційних та 

діяльнісних (поведінкових) факторів, слід виділяти контекстуальні фактори. 
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Вони розкривають умови середовища перебування особи, на які вона найбільше 

реагує та піддається постійному впливу.  

На потенціал міграції сильний вплив здійснює середовище можливостей. 

Потенціал міграції зростає, якщо в суспільстві походження відсутнє 

добросовісне конкурентне середовище – в доступі до природних ресурсів, 

ринків праці, житла та його благоустрою, якісних послуг соціальної 

інфраструктури, можливостей підприємництва, кредитування, громадської і 

політичної активності тощо. У випадку наявності розвинутого інформаційного 

середовища, що надає реальну інформацію про можливості вибору стратегії 

якості життя людини, конкурентне середовище дозволяє реалізувати такі 

можливості через різні напрямки діяльності людини – трудову, освітню, 

громадську, політичну, творчу. Якщо у конкурентному середовищі 

переважають неформальні відносини, корупція, залежність бізнесу від влади, 

інші суб’єктивні впливи, то це може стати основною причиною зростання 

потенціалу міграції, особливо якщо потенційне приймаюче суспільство 

позиціонує себе як суспільство можливостей.  

Контекстуальні фактори не завжди призводять до реалізації потенціалу 

міграції. Як засвідчують результати соціологічних обстежень потенціалу 

міграції серед молоді, сильний вплив на неї здійснюють такі контекстуальні 

фактори, як незадоволення умовами інфраструктури за місцем проживання, а 

також політикою місцевого уряду. Незважаючи на це, дане невдоволення 

відображається лише на «мріях» мігрувати і не трансформуються в реальні 

переміщення [243]. Таким чином, контекстуальні фактори, що сильно 

впливають на умови середовища особи, часто можуть підвищувати соціальну 

напругу, однак не відображатись у реальних переміщеннях. 

Етап підготовки до міграції означає, що потенціал міграції є настільки 

високим, що спонукає особу до збору певної інформації, вивчення досвіду 

інших осіб, формування уподобань щодо переміщень у конкретну країну 

(регіон).  

У табл. 1.6 наведено авторський підхід до розподілу факторних оцінок 



44 
при підготовці до міграції. Основним питанням даного етапу є вибір 

територіального суб’єкта міграційного процесу – конкретної країни, регіону чи 

поселення. 

Таблиця 1.6 

Оцінка середовища територіальних суб’єктів міграційного процесу  

в ході підготовки до міграції  
Контекстуальні умови Умови зовнішнього середовища 

Особистісні Організаційні Країна (регіон, поселення) 
- донор 

Країна (регіон, поселення) 
- реципієнт  

- Ментальні 
особливості: 
схожість 
«цивілізацій», 
міжетнічні 
конфлікти 

- Мережеві: 
міграційний досвід 
інших осіб, у тому 
числі ближчого 
соціального 
оточення 

˗ Економічні: рівень розвитку 
економіки, її інноваційність, 
конкурентоспроможність; 
розвиток бізнесу; фінансова 
стабільність; інфляція 

˗ Економічні: рівень розвит-
ку економіки, її інновацій-
ність, конкурентоспромож-
ність; розвиток бізнесу; 
доступ до фінансових послуг 
(кредитування) 

- Переконан-
ня: підсвідомі 
вподобання та 
емпіричні 
оцінки 

˗ Соціальні: стандарти 
оплати праці і соціального 
захисту; рівень та якість 
життя; стан соціальної 
інфраструктури 

˗ Соціальні: диференціація в 
оплаті праці, доступ до сфер 
зайнятості; можливості со-
ціального захисту; структура 
витрат; доступ до послуг 
соціальної інфраструктури 

- Попередні 
оцінки ризи-
ків: фінансо-
вих, мораль-
них, для життя 
і здоров’я, 
втрати сім’ї і 
т. д. 

- Інституційні: 
пропозиції 
посередників на 
ринку міграційних 
послуг (щодо 
працевлаштування, 
навчання, 
перетину кордону і 
т. д.) 

- Політичні: політична 
стабільність; корупція; 
свобода слова; розвиток 
громадянського суспільства; 
вплив на органи публічної 
влади 

- Політичні: політика щодо 
мігрантів – інтеграції, нату-
ралізації, захисту; толерант-
ність суспільства; реалізація 
прав голосування, участі в 
формах самоорганізації 
громадянського суспільства 

- Схильність 
до ризиків 

- Природно-кліматичні: 
звичні для організму 
природно-кліматичні умови 

- Природно-кліматичні: 
прийнятні природно-
кліматичні умови 

- Цілі: 
матеріальні, 
нематеріальні, 
очікування їх 
досягнення 
після міграції 

- Дивергенції: 
різниця умов 
середовища за 
різними сферами 

- Екологічні: екологічна 
ситуація, доступ до чистої 
води, озеленення, 
можливості рекреації 

- Екологічні: екологічна 
ситуація, доступ до чистої 
води, озеленення, 
можливості рекреації, рівень 
урбанізації 

- Соцієтальні 
особливості: 
позиція сім’ї, 
можливості 
підтримки 
зв’язків з 
суспільством 
походження 

- Промоційні: захо-
ди зацікавлених 
стейкхолдерів щодо 
стимулювання міг-
рації (роботодавців, 
навчальних 
закладів, владних 
суб’єктів і т. д.) 

- Культурні: патріотизм, 
знання рідної культури, 
суспільна єдність, рівень 
правової культури 

- Культурні: прийнятність 
культури, мови, цінностей, 
поведінкових особливостей; 
стиль і темп життя 

- Безпекові: екологічні, 
антропогенні, військові, 
інформаційні загрози 

- Безпекові: екологічні, 
антропогенні, військові, 
інформаційні, ксенофобські 
загрози 

Джерело: авторська розробка 

Серед особистісних факторів на прийняття рішення щодо міграції 

провідний вплив може мати позиція сім’ї [213, с. 5]. Соцієтальний фактор може 
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переважати силу інших детермінант, навіть за умов значних переваг соціально-

економічного середовища приймаючого суспільства.  

Специфічним є вплив схильності до ризиків. Дослідження вчених 

доводять, що дана властивість має сильний вплив на рішення про міграцію як за 

зовнішнім, так і внутрішнім вектором [224, с. 1463-1498]. Тобто якщо особа 

готова йти на ризик і мігрувати, це в першу чергу її внутрішня психоемоційна 

особливість і відстань міграції тоді може бути будь-якою. 

При обранні бажаного територіального суб’єкта міграційного процесу 

одним з базових факторів є ментальні особливості. Ментальність позначає 

спільність суспільства та визначає унікальність особистості, якій властивий 

певний менталітет [37, с. 30].  

Що стосується впливу на прийняття рішення міграції, то обґрунтування 

впливу ментальних особливостей на міграційні процеси здійснив С. Гантінгтон 

(політолог, США). У цивілізаційній парадигмі він довів, що глобалізація не 

призвела до формування єдиного світового простору, оскільки зберігається 

протистояння «цивілізацій», що об’єднані спільною релігією (ключовий 

фактор), демографічними та політичними подібностями. Це такі «вивілізації», 

як західнохристиянська, східнохристиянська (православно-слов’янська), 

азійська (китайська, японська, індійська), ісламська (мусульманська), 

латиноамериканська африканська (починає активно розвиватись) [13; 226]. 

Звідси зрозуміло, що міграційні процеси є більш активними між країнами, що 

належать до однієї «цивілізації», а у випадку переміщень з однієї «цивілізації» 

до «іншої» актуалізуються напрямки міграційної політики щодо адаптації, 

інтеграції мігрантів у приймаюче суспільство та застосування селективного 

підходу в регулюванні міграційних процесів. 

Для населення багатьох держав потужними факторами на етапі 

підготовки до міграції є екологічні умови. Зміни екологічної ситуації можуть 

загострити нестачу продовольства та чистої води, що є необхідними для 

задоволення базових потреб людини [246]. Міграція за таких причин формує 

інший вимір – «виживання». Вона характерна для країн, що розвивається, та 
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доповнює міграційну мапу світу особами, які готові ставити під ризик своє 

життя і здоров’я заради шансу перебування у більш розвинутому приймаючому 

суспільстві (приклад, міграція морськими шляхами з приморських країн 

Африки до Європи [210]). 

Підготовка до міграції має враховувати дивергенцію за рівнем розвитку 

різних сфер суспільства походження і ймовірного приймаючого суспільства. 

Величина розривів повинна слугувати очікуваною компенсацією 

«неекономічних» втрат – ймовірних ризиків, труднощів адаптації, дистантної 

сім’ї тощо. 

Перехід етапу підготовки до міграції у факт міграції означає 

трансформацію потенціалу (бажання, готовності) в дію (переміщення). 

Факторна площина осібної міграції як етапу міграційного процесу передбачає 

співставлення перших вражень з оцінками підготовки до міграції та отримання 

нової інформації за визначеними сферами після переміщення (рис. 1.9). Особа 

оцінює факт переміщення, розпочинаючи тривалий процес адаптації 

(наступний етап міграційного процесу). При цьому в неї можуть 

загострюватись туга та ностальгія за попереднім місцем перебування та 

рідними (особливо якщо це значна відстань та інша країна), а також 

проявлятись стан депривації. Він може посилюватись після розуміння різних 

обмежень для особи у статусі мігранта – щодо умов проживання, навчання і 

працевлаштування, соціозахисних і мотиваційних пакетів, доступу до 

соціальних послуг, можливостей громадської і політичної активності. 

Депривація може проявлятись як при особистому спілкуванні, так і на 

найвищому рівні через толерування загальних форм відношення до осіб, які не 

належать до корінного населення. Тобто перший період після міграції може 

бути доволі складним, у зв’язку з чим мігранти часто використовують переваги 

міграційних мереж і систем, переїжджаючи до тих осіб, які вже адаптувались 

до нових умов. Як один з прикладів цього є міграція домогосподарства, 

подальше народження дітей за новим місцем перебування. Якщо в інтересах 

суспільства-донора уникнення такої ситуації, необхідно посилювати факторні 
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впливи на рееміграційні процеси. 

Етап міграційного процесу адаптації й інтеграції позначається 

управлінськими та поведінковими впливами та залежить від інтересів 

приймаючого суспільства (табл. 1.7). Багато розвинутих країн зацікавлені у 

залученні мігрантів та їх подальшій інтеграції (натуралізації, акультурації, 

асиміляції) з метою покращення демографічної ситуації, вирішення проблем 

дефіциту кадрів в окремих сферах зайнятості, задоволення попиту на послуги 

соціальної інфраструктури (особливо освітньої) та ін. На рівні МОМ 

проводиться системна робота щодо підтримки політики соціальної, економічної 

та культурної інтеграції мігрантів з його розглядом як двостороннього процесу, 

що є запорукою розвитку успішних багатокультурних суспільств [238]. 

Соціальна інтеграція при цьому націлена на розвиток у мігрантів почуття 

приналежності до приймаючого суспільства, що, в свою чергу, забезпечує 

нарощування його соціального капіталу [233, с. 285-292]. Це складний процес 

на шляху розвитку толерантного поліетнічного суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Факторна площина осібної міграції 
Джерело: авторська розробка 

У той же час, пам’ятаючи про протистояння «цивілізацій», виникає 

багато конфліктних проявів ксенофобії, расизму, нетерпимості. Такі обставини 

актуалізують управлінські заходи на шляхи неприпустимості зазначених 

проявів. Реалізація заходів потребує багаторівневої управлінської синергії з 

підтримкою з боку громадськості.  
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Таблиця 1.7 

Факторна площина середовища адаптації та інтеграції мігранта 

як етапів міграційного процесу 
Міграційна політика 

приймаючого 
суспільства 

Відношення 
суспільства-реципієнта 

до мігрантів 

Зворотна 
реакція особи-

мігранта 

Міграційна 
політика 

суспільства-донора 

Концепція інтеграції 
(ліберальна, 
демократична, 
консервативна і т. 
д.), політика 
натуралізації 

Досвід: попереднього 
відношення до 
мігрантів, їхньої 
поведінки; характер 
взаємодії, конфлікти, 
особливо в періоди криз, 
масового напливу 
мігрантів 

Задоволення 
потреб і 
досягнення 
цілей 

Заходи рееміграції 
та реінтеграції  

Рівень соціального 
захисту (в 
порівнянні до 
корінного 
населення) 

Інтереси в залученні 
мігрантів: демографічні, 
працересурсні, 
споживчі, податкові і т. 
д. 

Соціальна 
вразливість і 
депривація 

Заходи інтеграції 
міграційного 
капіталу 

Підтримка 
збереження 
етнічних 
особливостей, 
схильність до 
акультурації 

Залежність від праці 
мігрантів (особливо в 
сфері послуг) 

Сприйняття 
норм 
приймаючого 
суспільства  

Врахування 
міграційного стажу 
і досвіду в систему 
пенсійного 
забезпечення 

Додаткові 
можливості 
адаптації (мовні, 
професійні курси, 
освітні програми) 

Домінування настроїв 
толерантності vs 
нетерпимості 

Можливості 
збереження 
культурних 
особливостей 

Додатковий захист 
соціально 
вразливих членів 
сім’ї  

Промоційні заходи 
проти ксенофобії, 
сегрегації 

Навантаження мігрантів 
на соціальну 
інфраструктуру, 
особливо ринок житла 

Потенціал і 
готовність до 
рееміграції 

Підтримка 
соцієтальних 
зв’язків через 
інститути діаспори 
та консульські 
установи 

Джерело: авторська розробка 

З огляду на тренди децентралізації, нової ваги набувають програми 

локальної інтеграції мігрантів та біженців на рівні територіальних громад [250]. 

Програмний підхід локалізує специфіку інтеграції мігрантів та сприяє 

підвищенню єдності на засадах толерантного відношення багатокультурного 

суспільства та акультурації. 

Міграційна політика інтеграції та відношення корінного населення до 

мігрантів є мінливими. Досвід показує, що в кризові періоди, коли виникає 
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дефіцит робочих місць, зростає навантаження на систему соціального 

забезпечення, упереджене відношення до мігрантів загострюється. Політичні 

сили можуть використовувати цей факт у своїй виборчій діяльності (приклад 

США).  

Відношення до мігрантів також може змінюватись унаслідок стрімкого 

зростання їхньої кількості. Особливо це стосується міграційних криз. Для 

попередження конфліктних ситуацій ті суспільства, які проводять ліберальну 

політику інтеграції, повинні володіти достатніми ресурсними резервами у 

випадку надмірного притоку мігрантів. 

Регулятором відношення корінного населення до мігрантів є влада. Для 

суспільств, які є ареалами притягання мігрантів, необхідною є реалізації 

комплексу заходів з їхньої інтеграції, в тому числі через застосування 

програмно-цільового підходу. Інтеграція мігрантів має бути комплексною та 

оцінюватись за різними параметрами і сферами життєдіяльності [238]: 

- правим статусом (щодо рівня натуралізації (частки натуралізованих осіб 

з загального числа мігрантів), частки мігрантів на правах довгострокового 

(постійного) проживання); 

- станом здоров’я (щодо тривалості життя, зміни стану здоров’я, 

психоемоціного стану);  

- ринком праці (щодо умов зайнятості мігрантів, розміру оплати праці, 

відповідності посади і кваліфікації, доступу до всіх сфер зайнятості та посад 

тощо); 

- сферою освіти (щодо відповідності професії та освіти, доступу до 

освітніх послуг, зокрема підвищення кваліфікації, перекваліфікації, різних 

форм неформальної освіти); 

- соціальною інклюзією (щодо можливостей отримувати власність, 

доступу до житла, умов виховання дітей тощо); 

- громадянською участю (щодо можливостей реалізації права голосу, 

представництва у політичних структурах, волонтерства); 

- культурною інклюзією (щодо вивчення мови, сприйняття звичаїв, 
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традицій, релігії); 

- фінансовою інклюзією (щодо доступу до послуг банківської сфери, 

можливостей заощадження, страхування, отримання інформаційної допомоги); 

- просторовою інклюзією (щодо допустимості сегрегації місць 

проживання за етнічним та соціально-економічним статусом, геттоїзації); 

- громадським відношенням (щодо здатності інтегруватись у неоднорідну 

та багатокультурну групу людей); 

- діяльністю засобів масової інформації (щодо відображення різних 

аспектів життєдіяльності й інтеграції мігрантів). 

У факторній площині середовища адаптації та інтеграції мігранта окрему 

групу становить міграційна політика суспільства-донора (див. табл. 1.7). У 

випадку ефективних заходів інтеграції у приймаючому суспільстві зростають 

ризики безповоротних міграційних втрат, демографічного відтворення за новим 

місцем проживання та подальшої асиміляції мігрантів. Швидкість асиміляції 

залежить від «цивілізаційних» відмінностей (враховуючи висновки 

С. Гантінгтона). Асиміляція мігрантів має різнобічний ефект для 

територіальних суб’єктів міграційного процесу – суспільств донора і 

реципієнта залежно від міграційної ситуації (табл. 1.8).  

Таблиця 1.8 

Пріоритети державного регулювання міграційних процесів  

залежно від наслідків асиміляції мігрантів  
Міграційна 

ситуація Суспільство-реципієнт Суспільство-донор 

Міграційна залеж-
ність економіки і 
суспільства 

Активна політика інтеграції, 
натуралізації та подальшої 
асиміляції задля збереження 
здатності приймати нових 
мігрантів 

Збереження міграційних процесів з 
можливим залученням міграційного 
капіталу  
Формування сильних інститутів діаспори 
та системна співпраця з ними 

Конкурентний 
перерозподіл 
людських ресурсів 

Селективна політика інтеграції, 
вибіркова натуралізація 

Забезпечення циркулюючих міграційних 
процесів з ефективним використанням 
міграційного капіталу 

Асиметричний 
перерозподіл 
людських ресурсів 

Політика інтеграції згідно 
стандартів МОМ з первинним 
забезпеченням інтересів 
корінного населення 

Стимулювання рееміграції та ефективного 
використання міграційного капіталу 
Політика соціального захисту мігрантів та 
членів їхніх сімей 

Джерело: авторська розробка 



51 
Більшість розвинутих держав стають міграційно залежними, тому 

вимушені реалізувати активну політику інтеграції з асиміляцією мігрантів для 

збереження здатності приймати мігрантів надалі [215]. 

Для українського суспільства властиве домінування асиметричного 

перерозподілу людських ресурсів, що виникає в умовах надмірної соціально-

економічної дивергенції між територіальними суб’єктами міграційного 

процесу. Загострення демографічної кризи, брак кваліфікованих кадрів на 

ринку праці, споживачів освітніх послуг обумовлюють необхідність 

стимулювання рееміграції. Як етап міграційного процесу та іманентний напрям 

міграційної політики рееміграція, на відміну від циркулюючих міграцій, 

передбачає тривале або пожиттєве повернення особи після набуття 

міграційного досвіду і капіталу [86].  

Рееміграція може бути добровільним або регульованим процесом. Як 

пояснює теорія неокласичної міграції, рееміграція зумовлена невдалою 

інтеграцією у приймаючому суспільстві; натомість нова економіка трудової 

міграції розглядає повернення як логічний етап для особи-мігранта, що отримав 

певний капітал та може його інвестувати в країні (регіоні) походження [220, с. 

415-429]. Звідси випливає, що від результатів інтеграції міграційного капіталу з 

формуванням інвестиційно-орієнтованої економічної поведінки мігранта 

(натомість споживчо-витратної) залежить «успішність» міграційного процесу. 

Функція корисності рееміграції на особистісному рівні є функцією «прибутків» 

і «втрат» задоволення життям внаслідок міграції [251, с. 110-129]. На рівні 

суспільства (держави, регіону, суспільства) корисність визначається 

результатами інтеграції міграційного капіталу (табл. 1.9). 

Рееміграцію не можна розглядати з позиції дихотомії «успіх – невдача» 

[247, с. 346]. В її стимулюванні велику роль відіграють особистісні інституційні 

фактори – наявність сім’ї та її позиція щодо повернення. У цьому проявляються 

основні неекономічні фактори рееміграції. Разом з тим, якщо основною 

причиною міграції є економічна, то повернення детермінується економічними 

стимуляторами. Вони можуть проявлятись через ринкові умови (економічний 
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розвиток, підвищення рівня оплати праці, покращення умов зайнятості і 

розвитку тощо), а також цільовими владними впливами. 

Таблиця 1.9 

Факторна площина середовища стимулювання рееміграції та  

інтеграції міграційного капіталу 

Фактори особистісні 
Фактори зовнішні 

З боку суспільства-
реципієнта З боку суспільства-донора 

Деструктивні: 
- нелегальний (напівлегальний) статус 
перебування; 
- невдала адаптація й інтеграція; 
- відчуття соціальної вразливості, 
ексклюзії; 
- прояви сегрегації, ксенофобії, різних 
форм утисків; 
- загрози депортації, примусового 
видворення 

Деструктивні: 
- відсутність заходів 
інтеграції мігрантів; 
- ігнорування проявів 
сегрегації, ксенофобії, 
різних форм утисків; 

Деструктивні: 
- залучення міграційного 
капіталу на споживчо-
витратні цілі, що піднімає 
вартість товарів і послуг 
на внутрішньому ринку 

Конструктивні: 
- досягнення цілей, набуття певного 
міграційного досвіду і капіталу; 
- прагнення відновлення соцієтальних 
зв’язків, возз’єднання сім’ї; 
- позиція сім’ї щодо повернення;  
- реакція на зміни в суспільстві 
походження; 
- реакція на стимулюючі заходи влади 
щодо повернення  

Конструктивні: 
- міждержавне 
співробітництво з метою 
розвитку міграційних 
мереж і систем; 
- укладення дво- і 
багатосторонніх угод 
про соціальний захист і 
пенсійне забезпечення 

Конструктивні: 
- цільове стимулювання 
рееміграції; 
- соціальна, економічна і 
культурна реінтеграція; 
- збереження прав 
соціального захисту і 
пенсійного забезпечення; 
- заходи ефективної 
інтеграції міграційного 
капіталу 

Джерело: авторська розробка 

Типовими заходами цільового стимулювання рееміграції можуть бути: 

- гарантії та компенсації кредитування щодо вирішення питань 

проживання та благоустрою житла, надання при потребі тимчасового житла; 

- гарантії та підтримка працевлаштування після повернення, компенсації 

періоду стажування у потенційного роботодавця, додаткове стимулювання 

роботодавців до працевлаштування реемігрантів; 

- підтримка інвестицій міграційного капіталу в бізнес-проекти; 

- підтримка інвестицій міграційного капіталу в активи на ринку 

фінансових послуг (цінні папери, у тому числі спеціальні міграційні облігації, 

позики, кредити, депозити); 

- підтримка інвестицій міграційного капіталу в соціальні проекти (соціальне 
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підприємництво, волонтерство, різні форми громадської активності); 

- заходи реінтеграції через спеціальні освітні й культурні програми; 

- підтримка доступу до медичних послуг; 

- заходи з інформування та процедурної лояльності щодо отримання 

паспорта громадянина після постійного місця проживання чи набуття нового 

громадянства за кордоном; 

- постійні юридичні та психологічні консультації через інститути 

консульств, служби зайнятості і соціального захисту населення. 

Зазначені заходи в ідеалі мають диференціюватись для мігрантів: 

- з різним соціальним і правовим статусом, у тому числі які повернулись 

добровільно, примусово чи в рамках реадмісії; 

- з різними характеристиками щодо терміну і територіального суб’єкта 

виїзду, віку, професії, кваліфікації, складу домогосподарства, готовності 

інвестувати міграційний капітал і т. д.; 

- різного територіального походження – як правило, надається прерогатива 

вихідцям з проблемних територій (сільських, моноспеціалізованих промислових 

поселень, поселень з високим рівнем старіння населення). 

Масштаби стимулювання рееміграції залежать від інтересів, ресурсних 

можливостей та політичної культури суспільства-донора. Для реалізації 

комплексних державних (регіональних) програм рееміграції необхідною є 

попередня оцінка готовності мігрантів до повернення та інтеграції їх 

міграційного капіталу на інвестиційно-орієнтовані цілі. У випадку готовності 

значної частини мігрантів до повернення, а також оцінки реальних економічних 

і соціальних вигод від інтеграції їх капіталу, доречним є посилення 

інституційної відповідальності конкретного владного суб’єкта за реалізацію 

заходів з рееміграції. 

Отже, середовище формування та розвитку міграційних процесів є 

складною факторною площиною, що має специфіку для різних етапів, 

територіальних суб’єктів та самих осіб-мігрантів. На етапі формування 

потенціалу міграції основні впливи чинять особистісні та контекстуальні 
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фактори. Більш складними факторними впливами характеризується етап 

підготовки до міграції, де, окрім особистісних та організаційних факторів 

вагому роль відіграють середовищні особливості суспільств донора і 

реципієнта. Чим більшою є дивергенція між ними за економічними, 

соціальними, політичними, природно-кліматичними, екологічними, 

культурними і безпековими параметрами, тим потенційний мігрант більш 

схильний до виїзду з ймовірними неекономічними втратами. На етапах 

адаптації й інтеграції подальший хід міграційного процесу залежить від 

сприйняття самою особою мігранта, відношення до неї приймаючого 

суспільства та його політики інтеграції, виходячи з власних інтересів та 

демократичних стандартів. Для того, щоб міграційний процес був «успішним», 

для особи-мігранта та суспільства-донора необхідно ефективно інтегрувати 

набутий міграційний капітал. Тому рееміграція є надважливим етапом 

міграційного процесу, що потребує цільової підтримки.  

Окреслення факторної площини середовища міграційного процесу 

неодноразово підтверджувало роль владних впливів щодо його перебігу та 

наслідків. Тому в поглибленні теоретико-методичних основ дослідженні 

міграційних процесів актуально обґрунтувати моделі та методи державного 

регулювання, які б мали бути спрямованими на забезпечення позитивних 

міграційних детермінант соціально-економічного розвитку на різних 

просторових рівнях. 

 

1.3. Моделі та методи державного регулювання міграційних процесів 

у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку 

 

Міграційні процеси є актуальним управлінським об’єктом. У зв’язку з 

цим актуально розкрити зміст, моделі та методи державного регулювання 

міграційних процесів. 

Категорія «державне регулювання», як і «державне управління», 

відображає процес досягнення мети – цільової зміни стану соціальних об’єктів, 
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однак регулювання, на відміну від управління, передбачає застосування в 

більшій мірі непрямих методів впливу [62, с. 18]. 

Державне регулювання міграційних процесів у науці міграціології та 

управлінській практиці розглядається з погляду набору певних інструментів, 

методів, заходів, спрямованих на визначені цілі. У табл. 1.10 наведено приклади 

дефініцій, які конкретизують інструментальний, цільовий та інституційний 

зміст державного регулювання міграційних процесів.  

Таблиця 1.10 

Зміст державного регулювання міграційних процесів у працях українських 

учених 

Автор Інструментальні 
особливості Цільові особливості Інституційні 

особливості 

В. Логін 

Заходи правові, 
адміністративні, 

фінансові, 
організаційні 

Регулювання міграційних процесів з 
врахуванням міграційних пріоритетів 
Регулювання соціальної, демографічної, 
економічної структури міграційних потоків 

Держава 
Недержавні 

установи 

С. Мошен-
ський, 

В. Загурська-
Антонюк 

Засоби і заходи 
науково-технічні, 

організаційно-
фінансові, правові, 

адміністративні 

Можливості реалізації свободи вибору з 
узгодженням інтересів людини і суспільства 
Упорядкування міграційного простору 

Уряд 
Громадські 

організації та їх 
об’єднання 

О. П’ятков-
ська 

Механізми соці-
альнопсихологічні, 

інформаційні, 
адміністративні, 

організаційні, 
нормативно-правові, 

ринкові, суспільні 

Упорядкування процесів міграції, їх обсягів, 
структури, інтенсивності  
Регулювання наслідків переміщень, інтеграції, 
працевлаштування 
Забезпечення соціальної справедливості та 
економічної рівноваги 

Державний 
рівень – держава 
Міжнародний, 
інтеграційний 
рівні – міжна-

родні інститути 

М. Романюк 

Заходи правові, 
адміністративні, 
організаційно-

фінансові 
Інформаційне 
забезпечення 

Впорядкування міграційного простору 
Регулювання міграційного руху 
Регулювання складу міграційних потоків 
(кількісно-якісний підхід) 
Регулювання соціальної, демографічної, 
економічної структури міграційних потоків 

Урядові 
структури 
Громадські 
об’єднання 

Ю. Сафонов 

Заходи юридично-
правові, економічні, 
фінансові, організа-
ційні, інформаційні, 

соціальні 

Реалізація пріоритетів міграційної політики 
Регламентації кількісно-якісних параметрів 
міграційних процесів 

Органи дер-
жавної вико-
навчої влади 

Органи місцевого 
самоврядування 

О. Шапо-
ренко 

Заходи 
адміністративно-

правові, соціально-
економічні 

Реалізація прав мігрантів, гарантованих 
державою  
Створення умов для переміщення  
Врахування при регулюванні поточних і 
перспективних потреб країни 
Врахування демографічної ситуації 
Збереження територіальної цілісності країни 

Держава 

Джерело: [52; 74; 118; 178; 182; 202] 
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Таким способом розкривається їхня практична спрямованість та процесна 

сутність. 

Державне регулювання, здійснюючись конкретними владними 

суб’єктами, формує політику. Як зазначає О. Малиновська, регулювання 

обсягів, структури, векторів міграційних процесів визначає зміст міграційної 

політики у вузькому (практичному) розумінні, хоча її також слід розглядати як 

доктрину (концепцію) регулювання з визначенням майбутніх цілей 

поступального розвитку [85, с. 68]. У правовому аспекті міграційну політику 

розглядають як сукупність заходів держави, що спрямовані на: регулювання 

міграційних процесів; створення для мігрантів умов щодо реалізації їхнього 

потенціалу; інтеграції мігрантів у демократичному правовому суспільстві; 

ефективне використання соціально-економічного і демографічного потенціалу; 

забезпечення безпеки і територіальної цілісності країни [113, с. 58].  

Опираючись на здійснені напрацювання різних управлінських аспектів у 

міграційній сфері пропонуємо під державним регулюванням міграційних 

процесів розуміти систему заходів держави у взаємодії з недержавними та 

міжнародними інститутами, що передбачають застосування методів, 

спрямованих на зміну характеристик міграційних процесів з узгодженим 

задоволенням інтересів особи-мігранта, суспільства і держави та врахуванням 

заходів інших держав, що беруть участь у глобальному перерозподілі людських 

ресурсів (табл. 1.11).  

Характеристиками міграційних процесів, як було визначено в п. 1.1 та 

які виступають об’єктами державного регулювання, є перебіг (етапи), мета, 

соціально-правова структура мігрантів, обсяги, динаміка та інтенсивність 

переміщень, стан, часові, географічні та векторні ознаки, факторна та 

наслідкова площини. 

Методи державного регулювання міграційних процесів відзначаються 

специфікою застосування на різних етапах та щодо коригування інших 

характеристик, зокрема вектору переміщень – внутрішнього, зовнішнього 

(виїзного, транзитного, в’їзного, повернення).  
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Таблиця 1.11 

Зміст державного регулювання міграційних процесів: 

соціально-економічний цільовий контекст 

Інструментальні 
особливості Цільові особливості Інституційні 

особливості 

Заходи з застосуванням 
методів – нормативно-

правових, 
адміністративних, 

бюджетних, 
фінансових, 

економічних, 
соціально-

демографічних, 
соціально-захисних, 

соціально-культурних, 
інформаційних 

Комплексне регулювання характеристик 
міграційного процесу з метою: 
- забезпечення «успішності» міграційного 
процесу, вираженого в інтеграції 
міграційного капіталу в суспільстві і 
державі походження; 
- узгодженого задоволення інтересів 
учасників міграційного процесу – осіб 
емігрантів, їх домогосподарств та 
іммігрантів (задоволення поставлених цілей 
завдяки використанню міграційного 
капіталу), суспільства походження, держави 
походження (інтестиційно-орієнтована 
інтеграція міграційного капіталу). 
Врахування політики інших держав з 
залучення людських ресурсів 

Держава в особі 
центральних і 
регіональних 
органів влади, 

органів 
місцевого 

самоврядування 
Недержавні 
інститути 

Міжнародні 
інститути 

Джерело: авторська розробка 

Методи державного регулювання міграційних процесів доцільно 

розподіляти за групами нормативно-правових, адміністративних, бюджетних, 

фінансових, економічних, соціально-демографічних, соціально-захисних, 

соціально-культурних, інформаційних.  

Ефективність державного регулювання міграційних процесів 

визначається в підборі таких методів, що відповідають демографічним та 

соціально-економічний інтересам держави [55, с. 55]. У той же час необхідним 

є врахування інтересів інших учасників міграційного процесу. Тому метою 

державного регулювання міграційних процесів є забезпечення їх «успішності», 

що підтверджує узгоджене задоволення інтересів учасників особи-мігранта та 

домогосподарства, суспільства і держави походження. В ідеалі вигоди мають 

отримувати суспільство і держава реципієнт, однак у глобальній конкурентній 

боротьбі за людські ресурси в системі методів державного регулювання 

міграційних процесів у першу чергу беруться до уваги внутрішні (національні) 

інтереси. 

Інтерес особи-мігранта у ході міграційного процесу залежить від мети 



58 
переміщень. Як правило, він полягає у покращенні добробуту, набутті нових 

знань і досвіду. Залежно від особистісних характеристик, типу економічної 

поведінки та інвестиційних можливостей особа-мігрант приймає рішення щодо 

використання набутого міграційного капіталу – фінансів, знань, досвіду. 

Варіативність інтеграції міграційного капіталу для нього може бути наступною: 

- погашення боргів; 

- витрати на споживчі цілі – поточні та на придбання товарів тривалого 

користування (автомобіль, меблі, побутова техніка); 

- витрати на покращення благоустрою житла; 

- витрати на навчання, лікування, відпочинок, фінансування певних 

сімейних подій (для прикладу, організація весілля) [98, с. 53]; 

- заощадження, депозити; 

- інвестиції у пасивні активи з можливістю їх подальшої прибутковості 

– нерухомість, землю; 

- інвестиції у бізнес- і соціальні проекти – власні та інших осіб. 

Інтерес держави у регулюванні міграційних процесів полягає в інтеграції 

міграційного капіталу з формуванням інвестиційно-орієнтованої економічної 

поведінки мігранта натомість споживчо-витратної, що чинитиме стимулюючий 

вплив на соціально-економічний розвиток. При цьому інтеграція міграційного 

капіталу залежно від міграційної ситуації може стосуватись:  

- своїх громадян, які набули міграційний капітал у ході переміщень; 

- іммігрантів, які перебувають на території держави (регіону, 

поселення). 

Державне регулювання міграційних процесів розкривають його методи та 

моделі. Метод державного регулювання – це спосіб управлінського впливу. 

Модель державного регулювання – це типові приклади поєднання методів 

регулювання з урахуванням концепції, стратегії і тактики, які властиві для 

певних країн (регіонів, поселень). Концепція регулювання при цьому розкриває 

ступінь та способи втручання держави у міграційні процеси, стратегія 

регулювання – часово обмежені ситуативні пріоритети, що можуть передбачати 
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залучення людських ресурсів (для міграційно привабливих суспільств), 

протидію міграційних втрат (для суспільств-донорів), конкурентний 

перерозподіл людських ресурсів (для конкурентоспроможних, інтеграційно 

відкритих суспільств). Тактика регулювання розкриває практичні заходи в 

конкретній ситуації, що можуть бути спрямованими на стимулювання, 

стримування, заборону (постійну, тимчасову). 

Моделі та методи державного регулювання міграційних процесів 

залежать від: 

- концепції державної політики та в її структурі – міграційної політики з 

балансуванням між відкритістю та автаркією; 

- міграційної ситуації і профілю держави (регіону), домінуючого 

характеру міграційних процесів (типові схеми, наведені в п. 1.1);  

- наслідків міграційних процесів з відображенням на соціальному, 

економічному, політичному, культурному, інформаційному середовищі; 

- традицій публічного управління, рівня політичної культури; 

- ресурсного забезпечення управлінських рішень. 

Визначення моделей державного регулювання міграційних процесів 

можна здійснювати за різними підходами: 

- залежно від теоретичної доктрини – консервативна (високий рівень 

втручання з розвинутою соціально-захисною системою), демократична (ситуативне 

втручання з спрямованістю на солідарність соціального захисту і підтримки), 

ліберальна (мінімальні втручання в умовах ринкового середовища) [56]; 

- залежно від інтеграційної доктрини – ліберальна (визнання незалежності 

і свободи індивіда, невтручання в його приватну сферу), комунітарна (визнання 

колективної приналежності індивіда), інтеракційна (забезпечення єдності у 

різноманітті на засадах соціальної рівності, політичної спільності, взаємодії 

культур) [175, с. 77];  

- залежно від управлінських пріоритетів – фільтруюча або селективна 

(спрямування на окремі соціальні групи мігрантів), бар’єрна (обмеження 

переміщень через візову політику, натуралізацію, жорсткий контроль з 
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легальністю перебування тощо), контактна (спрощені системи надання прав 

тимчасового перебування, впровадження режимів малого прикордонного руху, 

реалізація програм легалізації й натуралізації мігрантів тощо) [196, с. 91]; 

- залежно від характеру узгодження інтересів – елітарна (пріоритет 

інтересів окремих груп), плюралістична (баланс інтересів усіх учасників), 

партисипативна (залучення до вирішення питань недержавних організацій, 

різних форм самоорганізації мігрантів та інших зацікавлених суб’єктів), 

неокорпоративістська (узгодження інтересів держави, суспільства і 

домогосподарств на основі домовленостей та чіткого їх дотримання) [116, 

с. 91].  

Оскільки міграційний процес є складною категорію, зміст якої визначає 

цілий комплекс характеристик, а базовою серед яких є етапність, пропонуємо 

підхід до виокремлення моделей державного регулювання міграційних процесів 

залежно від етапного спрямування: 

- модель базового державного регулювання міграційних процесів (базова 

модель), що передбачає обов’язкове застосування методів на етапі міграції як 

факту переміщення. Це комплекс обов’язкових заходів держави, яка бере 

участь у глобальних процесах перерозподілу людських ресурсів; 

- модель ситуативного державного регулювання міграційних процесів 

(ситуативна модель), що передбачає обов’язкове застосування методів залежно 

від міграційної ситуації щодо переважання вектору міграції (внутрішнього або 

зовнішнього – виїзного, транзитного, в’їзного, повернення); 

- модель розширеного державного регулювання міграційних процесів 

(розширена модель), що передбачає обов’язкове застосування методів на тих 

етапах міграційного процесу, які дозволять забезпечити їх позитивну 

наслідковість, зокрема щодо соціально-економічного розвитку; 

- модель комплексного державного регулювання міграційних процесів 

(комплексна), що передбачає застосування методів на усіх етапах міграційного 

процесу. 

На рис. 1.10 відображено залежність вибору моделі державного 
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регулювання міграційних процесів залежно від етапного спрямування. Чим 

більші обсяги, динаміка та інтенсивність міграційних процесів та вища їхня 

роль у забезпечення соціально-економічного розвитку країни (регіону, 

поселення), тим вищого рівня охоплення етапів має бути модель. Комплексне 

регулювання міграційних процесів з охопленням усіх етапів є найбільш 

ресурсозатратним – щодо фінансів, часу, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення. 

 
Рис. 1.10. Моделі державного регулювання міграційних процесів залежно від 

етапного спрямування 
Джерело: авторська розробка 

З огляду на міграційний профіль українського суспільства як міграційно-

активного, з переважанням виїзного зовнішнього вектору та поки неефективної 

інтеграції міграційного капіталу, для України актуальною є комплексна модель. 

Однак її практичне використання ускладнене ресурсними обмеженнями, а 

також частими бюрократичними перевантаженнями міграційної політики. 

Враховуючи реальність регулювання міграційних процесів, в Україні 

наразі найбільш актуальною є розширена модель, орієнтована, окрім самих 

міграційних переміщень, на регулювання їхньої наслідковості (рис. 1.11).  

Базова  
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міграційних 
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процесів за 
переважаючим 
вектором 

Розширена 
модель –  
регулювання 
міграційних 
процесів на етапах 
з вищою позитив-
ною наслідковістю 

Комплексна 
модель –  
регулювання 
міграційних 
процесів на усіх 
етапах 

- Міграційна ситуація і міграційний профіль країни (регіону) – міграційно-активний, 
потенційно-міграційний, міграційно-пасивний 
- Концепція державної політики загалом та міграційної політики зокрема  
- Наслідки міграційних процесів, у тому числі щодо соціально-економічного розвитку 
- Традиції публічного управління, рівня політичної культури 

Обсяги, динаміка, інтенсивність міграційних процесів  
Роль міграційних процесів у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

Ресурсне забезпечення управлінських рішень. Управлінський досвід  
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Рис. 1.11. Цільова спрямованість розширеної моделі державного регулювання 

міграційних процесів, актуальна для України 
Джерело: авторська розробка 

Однією з переваг розширеної моделі державного регулювання 

міграційних процесів є врахування їх наслідковості, зокрема в контексті 

соціально-економічного розвитку. У п. 1.1 зазначалось, що соціально-

економічний розвиток на певному територіальному рівні (країни, регіону, 

поселення) слід розглядати як вектор системних змін, базований на узгодженні 

економічних (комерціалізованих) і соціальних (людиноорієнтованих, 

екологозахисних) цілей та інтересів, що забезпечує покращення якості життя 

населення та ефективізацію використання природно-ресурсних і виробничих 

можливостей на інноваційних засадах.  

Соціально-економічний розвиток є складною дослідницькою та 

управлінською категорією – з однією сторони антагоністичною, адже цілі 

економіки і суспільства є суперечливими; з іншої сторони синергетичною. Як 

зазначають Л. Тимошенко та А. Сімахова, синтез соціального розвитку з 

економічним є закономірним з огляду на їх взаємодоповнюваність, що 

проявляється через подвійну роль людини – як одного з «факторів 

виробництва» (людський капітал) і як мети виробництва (задоволення потреб, 

створення умов для розвитку та використання її знань, здібностей) [194, с. 70].  

Розгляд соціально-економічного розвитку в контексті з’ясування його 

факторної площини, в тому числі щодо впливу міграційних процесів, зазвичай 
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розвитку 

Цільова спрямованість 



63 
здійснюється у позитивному контексті. Разом з тим, за суттю розвиток 

передбачає вектор системних змін, що можуть бути: 

- прогресивними, відображаючи позитивні зміни з впливом на всі сфери 

суспільного й економічного життя з інноваційним, випереджувальним 

характером; 

- прогресивно-вибірковими, дифузійними, відображаючи позитивні зміни 

з впливом на окремі сфери суспільного й економічного життя з інноваційним, 

випереджувальним характером, що, своєю чергою, можуть слугувати 

каталізатором прогресивних змін в інших сферах; 

- нейтральними, з фактично відсутніми впливами на сфери суспільного й 

економічного життя; 

- стагнаційними, відображаючи цільові чи нерегульовані впливи на певні 

суспільні й економічні процеси, уповільнюючи їхню динаміку або послаблюючи 

дію (цільові стагнаційні зміни означають уповільнення деструктивних процесів та 

нівелювання деструктивних явищ, ринкові – не завжди); 

- регресійно-вибірковими, відображаючи негативні зміни з впливом на 

окремі сфери суспільного й економічного життя; 

- регресійними, відображаючи негативні зміни з впливом на всі сфери 

суспільного й економічного життя; 

- дезінтеграційними, відображаючи зміни цілісності внутрішнього 

економічного простору, поглиблення його залежності від зовнішніх соціально-

економічних систем, у тому числі щодо залучення чи донорства міграційного 

капіталу [64, с. 66]. 

Завданням державного регулювання міграційних процесів у контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку є трансформація їхнього впливу 

з негативних типів (регресійного, вибірково-регресійного, стагнаційного, 

дезінтеграційного) спочатку на прогресивно-вибірковий, а надалі – 

прогресивний. При цьому має здійснюватись контроль за міграційною 

залежністю території (країни, регіону, поселення). Є неприпустимими 

дезінтеграційні міграційні впливи на соціально-економічний розвиток. Вони 
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можуть стосуватись не лише використання міграційного капіталу в економіці та 

на ринках праці, але й забезпечення процесів демографічного відтворення за 

рахунок залучення людських ресурсів з інших країн (регіонів). 

Також міграційні процеси не повинні загострювати ризикогенне 

середовище соціально-економічного розвитку, зокрема спричиняти погіршення 

демографічної ситуації, надмірності урбанізаційних процесів, інноваційні 

«застої», зростання енерго- і капіталоємності виробництва, монополізацію 

економіки, політичну нестабільність і соціальну напругу тощо [76, с. 199] 

(рис. 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Основні напрямки державного регулювання міграційних процесів у 

контексті забезпечення соціально-економічного розвитку 
Джерело: авторська розробка 

На рис. 1.12 зазначено ключові сфери соціально-економічного розвитку, 

первинний вплив на які шляхом регулювання впливу міграційних процесів 

може забезпечити каталізуючі наслідки для інших сфер. Соціально-

економічний розвиток як складний синергетичний та антагоністичний процес 

охоплює собою зміни в багатьох сферах економічного і суспільного життя, не 

лише ринку праці та зайнятості. Сфери соціально-економічного розвитку 

доцільно розділяти на економічну, соціальну, економіко-соціальну і соціально-

економічну. Нижче наведено основні їх параметри: 

- економічна сфера: економіка, її структура, тенденції (розвиток, 
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Забезпечення прогресивно-вибіркового впливу на сфери з каталізуючим 
характером: зайнятість, ринок праці, підприємництво з відображенням на 
добробуті; система соціального захисту осіб-мігрантів та їх домогосподарств з 
відображенням на стабільності та інституційній довірі 

Неприпустимість дезінтеграційного впливу: контроль за міграційною залежністю 
економіки і суспільства донора і реципієнта (від міграційних доходів, робочої 
сили, споживачів освітніх, медичних, інших соціальних послуг, функціонування 
систем грошових переказів тощо) 

Нівелювання ризикогенності впливу щодо: демографічного відтворення; 
надмірних урбанізаційних процесів; конкурентної демотивації, інноваційної 
стагнації, високої енерго- і капіталоємності виробництва; монополізації 
економіки; політичної нестабільності і соціальної напруги тощо 
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зростання); конкурентне середовище; бізнес, його прибутковість та 

податкоспроможність; виробничі процеси; інвестиційна діяльність; інноваційна 

діяльність;  

- соціальна сфера: демографічне відтворення; соціальний захист 

(пенсійне забезпечення); середовище проживання і благоустрій, соціальна 

інфраструктура (освіта, охорона здоров’я, громадське харчування, торгівля, 

спорт, культура, сакральні об’єкти); 

- економіко-соціальна сфера: ринки праці і сфера зайнятості, 

використання людського потенціалу в економіці; самозайнятість; фінансова 

система; 

- соціально-економічна сфера: середовище використання людського 

потенціалу; структура доходів і витрат; соціальна відповідальність бізнесу, 

соціальне підприємництво; громадянське суспільство; сталий розвиток 

(екологічна, соціальна домінанти). 

У розрізі зазначених сфер та їхніх параметрів слід здійснювати 

оцінювання впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток 

країни (регіону, поселення). Ефективність такого впливу має виражатись в 

оцінюванні цілей соціально-економічного розвитку. Зазвичай такими цілями 

науковці виділяють: зростання добробуту (зниження бідності) населення; 

розвиток сфер освіти, охорони здоров’я та харчування; покращення стану 

навколишнього середовища; розвиток культурного середовища; забезпечення 

рівних можливостей, розширення особистих свобод [66]. Тобто якщо при 

існуючих міграційних процесах відбуваються позитивні тенденції за 

визначеними цільовими параметрами, можна говорити про їхній прогресивний 

вплив. При цьому слід враховувати часові особливості цільового впливу: 

міграційні процеси, як правило, здійснюють позитивний вплив на соціально-

економічний розвиток у короткостроковому періоді. На більш тривалі терміни 

з переходом до довгострокової і пожиттєвої міграції, стабільних і зростаючих 

міграційних втрат впливи на соціально-економічний розвиток набувають 

ризикогенного характеру. 



66 
Різночасовий характер впливу міграційних процесів на соціально-

економічний розвиток території-донора доповнюється можливою 

диференціацією впливу для особистості та її домогосподарства, а також 

суспільства і держави походження. Міграція може бути позитивною для 

особи-мігранта, дозволяючи їй досягнути поставлених цілей, що неможливо 

за поточним місцем перебування, і бути деструктивною для поселення, 

регіону, держави. Такі особливості теж важливо враховувати при цілісному 

оцінюванні впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток. 

Розглянемо основні методи та інструменти, які застосовуються при 

різних моделях державного регулювання міграційних процесів залежно від 

етапного спрямування. Це дозволить обґрунтувати комплексність застосування 

методів з забезпеченням прогресивного впливу міграційних процесів на 

соціально-економічний розвиток країни (регіону, поселення), що мають бути 

спрямовані на рееміграцію, реінтеграцію особи-мігранта та ефективну 

інтеграцію його міграційного капіталу (табл. 1.12). Відзначимо, що методи 

базової моделі застосовуються для всіх інших, ситуативної – для розширеної і 

комплексної, розширеної – для комплексної, тобто кожна наступна модель 

охоплює більшу кількість методів та їх інструментів. 

Одним з дискусійних моментів застосування методів державного 

регулювання міграційних процесів за базовою моделлю є можливість 

подвійного громадянства. Дане питання активно піднімається для України з 

огляду на фактичну наявність у значної частини населення (прикордоння з 

Угорщиною, владних і заможних осіб) паспортів громадянина іншої держави. 

Правова визначеність такої ситуації означає, що особа, поки перебуває на 

території України, керується правами та обов’язками громадянина даної 

держави, маючи відповідний паспорт. У випадку перебування на території 

іншої держави, громадянством якої володіє, вона може керуватись іншим 

законодавством. У той же час, згідно з законодавством України, подвійне 

громадянство не визнається; особа автоматично втрачає права громадянина 

України, якщо добровільно стає громадянином іншої держави, хоча на практиці 
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процедура позбавлення громадянства не діє, оскільки чітко не прописана [127; 

141].  

Таблиця 1.12 

Методи та моделі державного регулювання міграційних процесів залежно від 

етапного спрямування  

МЕТО-
ДИ 

МОДЕЛЬ 
Базова Ситуативна Розширена Комплексна 

1 2 3 4 5 

Н
ор

ма
ти

вн
о-

 
пр

ав
ов

і 

- Законодавство кон-
ституційне (права) 
- Законодавство 
міграційне 
- Ратифіковані між-
народні документи 
(конвенції, пакти, 
угоди) 

+ Міграційні стратегії, 
програми, спрямовані 
на вирі-шення 
конкретних завдань 
щодо різних векторів 
міграції 
+ Програми 
соціального захисту 

+ Дво- і багатосторонні 
угоди про взаємне 
працевлаштування, 
соціальний захист, 
визнання страхового 
стажу тощо 
+ Угоди про малий 
(прикордонний) рух 

+ Програми рееміграції, 
реінтеграції, інтеграції 
міграційного капіталу 
+ Програми вибіркового 
залучення фахівців 
+ Стратегії, програми 
територіального розвитку 

А
дм

ін
іс

тр
ат

ив
ні

 - Візовий режим 
- Процедури 
реєстрації за новим 
місцем перебування 
- Санкції, штрафи,  
- Видворення, 
депортація 

+ Процедури надання 
правового статусу 
(біженців, шукачів 
притулку і т. д., ПМЖ, 
натуралізації) 
+ Міграційні квоти, в 
т.ч. за професійними 
групами 
+ «Сині», «зелені» 
карти 

+ Дозволи на 
перебування, 
працевлаштування 
мігрантів 
+ Заходи легалізації 

+ Забезпечення правової 
культури та 
відповідальності 

Бю
дж

ет
ні

 - Базове бюджетне 
фінансування міг-
раційної політики на 
утримання профіль-
них структур та пун-
ктів претину кордону 

+ Додаткові бюджетні 
витрати на ситуативне 
вирішення міграційних 
проблем 

+ Пільги, компенсації 
для роботодавців, які 
приймають 
(рее)мігрантів 
+ Податкові пільги для 
бізнесу (рее)мігрантів 

+ Забезпечення бюджетної 
стабільності 

Ф
ін

ан
со

ві
 

- Митне 
оподаткування при 
перетині 
державного кордону 

+ Оподаткування 
доходів мігрантів 
+ Оподаткування 
грошових переказів 
мігрантів 

+ Умови кредитування 
(рее)мігрантів 
(можливості пільг, 
компенсацій) 
+ Додаткове соціальне 
страхування 

+ Забезпечення валютної 
стабільності 
+ Забезпечення стабіль-
ності, справедливості, 
прозорості системи 
оподаткування 
+ Забезпечення інвес-
тиційної привабливості 

Ек
он

ом
іч

ні
 

- Загальні умови 
працевлаштування, 
підприємництва з 
використанням 
праці мігрантів 
- Залучення 
інвестицій в 
інфраструктуру 
переміщень 

+ Забезпечення 
конкуренції, 
прозорості на ринку 
міграційних послуг 
+ Дозволи на 
підприємницьку 
діяльність мігрантів 

+ Система працевлаш-
тування, забезпечення 
першим робочим місцем 
+ Розвиток інфраструк-
тури переміщень (цир-
кулюючих міграцій) 
+ Підтримка заходів 
«вербування» для 
цільового повернення 

+ Забезпечення інтеграції 
міграційного капіталу 
+ Забезпечення 
конкурентоспроможності 
в глобальній соціально-
економічній системі 
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Продовження табл. 1.12 

1 2 3 4 5 
С

оц
іа

ль
но

-  
де

мо
гр

аф
іч

ні
 

- Система 
розселення 

+ Стимулювання 
залучення людських 
ресурсів 
+ Контроль за 
ціноутворенням на 
послуги соціальної 
сфери в умовах 
зростаючого попиту і 
платоспроможності  

+ Дозволи на 
громадську, освітню 
(некомерційну) 
діяльність мігрантів 
+ Допустимість 
відділеного 
розселення, утворення 
гетто 

+ Позитивне демографічне 
відтворення 
+ Система неперервного 
розвитку, підвищення 
кваліфікації, 
перекваліфікації 

С
оц

іа
ль

но
-з

ах
ис

ні
 - Базова соціальна 

захищеність 
- Права інституту 
громадянства, мож-
ливість подвійного 
громадянства  
- Підтримка через 
систему посольств і 
консульств  

+ Розвиток 
інфраструктури 
тимчасового 
перебування 
іммігрантів 

+ Соціальний захист 
мігрантів та членів 
сімей 

+ Комплексна система 
соціальної захищеності 
всіх категорії міграційно 
активного населення 

С
оц

іа
ль

но
-

ку
ль

ту
рн

і - Захист етнічних 
прав 
- Контроль за 
проявами 
ксенофобії, утисків 

+ Підтримка куль-
турно-мистецьких, 
спортивних заходів 
+ Збереження мови, 
культури, традицій 

+ Соціальна інтеграція 
міграційного капіталу 

+ Розвиток толерантного 
суспільства 
+ Долання нетерпимості 

Ін
фо

рм
ац

ій
ні

 

- Системи обліку 
перетину кордону 
- Співпраця з 
осередками 
діяльності мігрантів 

+ Системи аналізу 
міграційних процесів 
+ Промоційні кампанії 

+ Системи 
комплексного 
моніторингу 
міграційних процесів 
за всіма 
характеристиками 
+ Новітні інформаційні 
технології в 
регулюванні 
міграційних процесів 

+ Забезпечення суспільної 
єдності та довіри між 
владою, суспільством, 
мігрантами 

Джерело: авторська розробка 

Питання введення подвійного громадянства в Україні є певною мірою 

вимушеним, адже на теренах Європи крім Естонії, Білорусі, Боснії і 

Герцеговини, Чорногорії та Македонії подвійне громадянство (повністю або з 

обмеженнями) дозволено. Однак цьому передує високий рівень розвитку 

правового суспільства і держави на засадах єдності, верховенства права та 

безумовності виконання закону. 

Комплексна модель державного регулювання міграційних процесів 

вимагає розвинутого інституту громадянства, що, в свою чергу, відображає 

високий ступінь суспільної і національної єдності. 

Серед методів державного регулювання міграційних процесів, окрім 

традиційних (перевірених практикою), частішає застосування новітніх 

інструментів. Зокрема стрімко розвиваються інформаційні методи. Ведуться 



69 
активні розробки та впроваджуються практики використання технологій 

штучного інтелекту для регулювання міграційних процесів. Вони 

застосовуються щодо перевірки особистості, розпізнання обличчя, контролю 

безпеки кордонів, аналізу системи даних, реєстрів щодо заяв з різних 

міграційних питань – отримання візи, притулку, дозволу на працевлаштування 

чи навчання тощо [211]. Новітні інформаційні технології дозволяють 

мінімізувати корупційну компоненту в регулюванні міграційних процесів. 

Серед методів регулювання міграційних процесів зростає вагомість 

новітніх підходів щодо стимулювання рееміграції та інтеграції міграційного 

капіталу. Приклади основних заходів було наведено в п. 1.2. В Україні практика 

регулювання рееміграції має значний потенціал з правовим підкріпленням, 

адже в Законі України «Про зовнішню трудову міграцію» серед напрямків 

визначено реінтеграцію, яка здійснюється шляхом реалізації заходів правого, 

соціального, економічного та іншого характеру, що мають бути спрямованими 

на адаптацію мігранта та його сім’ї після повернення [156]. 

Незважаючи на те, що в глобалізованому світі права і свободи вільного 

переміщення визнаються як безумовні, пандемія COVID-19 розкрила нові 

«нюанси», що піднімають вагу соціально-захисних та інформаційних методів. 

Нині у світі популяризується ідея «глобалізованого громадянина», що чинить 

значний вплив на легітимність регулювання міграційних процесів з одночасним 

дотриманням свобод вільного переміщення [223]. Міграційні права змінюють 

підходи до розвитку внутрішніх соціально-економічних систем, які мають 

функціонувати на засадах рівності, поваги і толерантності [68, с. 90]. У той же 

час, свобода слова та поглядів призвели до поляризації соціальних рухів «за» і 

«проти» міграції (pro-, anti-immigration). Даний тренд особливо показний у 

розвинутих країнах. Тому регулювання міграційних процесів, спрямоване на 

формування толерантного суспільства, періодично стикається з питаннями 

задоволення інтересів приймаючого суспільства. У даному випадку оцінювання 

впливів міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країни 

(регіону, поселення) дозволяє обґрунтувати подальшу тактику дій, спрямовану 
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на стимулювання, стримування чи заборону. 

Отже, державне регулювання міграційних процесів є складним 

комплексом нормативно-правових, адміністративних, бюджетних, фінансових, 

економічних, соціально-демографічних, соціально-захисних, соціально-

культурних, інформаційних методів, добір яких залежить від обраної моделі 

регулювання. Базова модель передбачає застосування методів на етапі 

міграційного переміщення. Вона є певною мірою вимушеною для всіх країн, що 

беруть участь у глобальному перерозподілі людських ресурсів. Інші моделі 

вимагають більших ресурсних затрат, однак дають змогу більш цілісно підійти 

до вирішення міграційних питань та забезпечення позитивного впливу 

міграційних процесів на соціально-економічний розвиток. В оцінювання 

міграційних впливів актуально враховувати часовий вимір, адже в 

короткостроковому періоді вони, як правило, сприяють соціально-

економічному розвитку країни (регіону, поселення), проте на більш тривалі 

терміни стають загрозою. Тому в аналізі міграційних детермінант оцінювання 

часового параметру потребує розробки окремого методичного інструментарію. 

На практиці застосування методів державного регулювання міграційних 

процесів усе більше залежить від заходів інших територіальних суб’єктів. Тому 

новітня модель державного регулювання у міграційній сфері має бути не лише 

комплексною, але й інтегровано-конкурентною. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Розвинуто понятійно-термінологічний апарат дослідження міграційних 

процесів. Розкрито етимологію поняття «міграційний процес», еволюцію поглядів 

на його сприйняття. Визначено, що теоретичні засади дослідження міграційних 

процесів на сучасному етапі формують положення неокласичної економічної 

теорії, теорії міграційних систем та міграційної теорії pull-push факторів. На 

основі аналізу напрацювань щодо міграційних процесів, визначено предметні 

напрямки їх дослідження – структурний, причинний, наслідковий, безпековий, 
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соціальний, управлінський. У наслідковому предметному напрямку акцентовано 

увагу на соціально-економічному розвитку. 

2. Сформульовано авторську дефініцію міграційних процесів: на 

індивідуальному рівні як послідовності дій особи-мігранта та подій, які 

виникають або спричиняють ці дії, що характеризують передумови формування 

потенціалу міграції (бажання і підготовки до переміщень), його реалізації та 

подальшого вибору повернення чи залишення за новим місцем перебування з 

ситуативним рівнем інтеграції у приймаючому суспільстві; на рівні суспільства 

як сукупність переміщень населення з визначеними характеристиками етапів, 

динаміки, вектору, географії, мети, а також подій, які спричинені 

переміщеннями або є їх наслідками, що формують міграційний профіль 

суспільства та рівень його мобільності. 

3. Визначено основні характеристики міграційних процесів, які слід 

аналізувати при обґрунтуванні методів і моделей державного регулювання. 

Такими характеристиками є: структура, детермінована етапами; структура, 

детермінована особливостями особи та її домогосподарства; правова 

визначеність; обсяги переміщень; динаміка, інтенсивність; час, періодичність; 

вектор (внутрішній, зовнішній, виїзний, транзитний, в’їзний, повернення), 

географія (відстань); територіальні суб’єкти – країна/регіон вибуття (донор), 

країна/регіон прибуття (реципієнт), країна/регіон транзиту, приймаюче 

суспільство (реципієнт), суспільство походження (донор); мета (трудова, 

освітня, політична, релігійна, культурна, рекреаційна і т. д.); факторна площина 

(економічна, політична, соціальна, релігійна, природно-кліматична, екологічна, 

ціннісна, кумулятивна); наслідковість (соціально-економічна, демографічна, 

безпекова, інтеграційна, політична і т. д.); стан; регульованість. 

4. Охарактеризовано особливості основних етапів міграційного процесу – 

формування потенціалу, підготовки до міграції, міграції осібної, міграції 

домогосподарства (сімейної), адаптації й інтеграції, демографічного 

відтворення за новим місцем перебування, натуралізації, акультурації, 

вимушеного повернення (депортації, екстрадиції), рееміграції, у тому числі 
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реверсної, та інтеграції міграційного капіталу, асиміляції наступних поколінь. 

Здійснено графічну інтерпретацію основних схем міграційного процесу – 

нереалізованого, погашеного, одностороннього (осібного, домогосподарства), 

зворотного (добровільного, регульованого, реверсного, циклічного).  

5. Обґрунтовано актуальність дослідження середовища формування та 

розвитку міграційних процесів за різними етапами. На етапі формування 

потенціалу міграції визначено внутрішні та контекстуальні фактори, при 

підготовці до міграції розкрито контекстуальні (особистісні, організаційні) та 

зовнішні (суспільств донора і реципієнта) умови. Звернено увагу на вплив 

дивергенції між суспільством походження та ймовірним приймаючим 

суспільством за економічними, соціальними, політичними, природно-

кліматичними, екологічними, культурними, безпековими параметрами.  

6. Розкрито факторну площину середовища адаптації та інтеграції 

мігранта. У даному процесі фактори доцільно розподіляти за групами: 

міграційна політика приймаючого суспільства; відношення суспільства-

реципієнта до мігрантів; зворотна реакція особи-мігранта; міграційна політика 

суспільства-донора. Визначено пріоритети державного регулювання 

міграційних процесів залежно від наслідків асиміляції мігрантів. Окреслено 

основні фактори стимулювання рееміграції та ефективної інтеграції 

міграційного капіталу як основної умови забезпечення ефективного впливу на 

соціально-економічний розвиток суспільства походження. 

7. Визначено зміст державного регулювання міграційних процесів як 

систему заходів держави у взаємодії з недержавними та міжнародними 

інститутами, що передбачають застосування методів, спрямованих на зміну 

характеристик міграційних процесів з узгодженим задоволенням інтересів особи-

мігранта, суспільства і держави та врахуванням заходів інших держав, що беруть 

участь у глобальному перерозподілі людських ресурсів. Запропоновано основні 

моделі державного регулювання залежно від етапного спрямування – базову 

(обов’язкове застосування методів на етапі міграції як факту переміщення), 

ситуативну (обов’язкове застосування методів залежно від міграційної ситуації 
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щодо переважання вектору міграції), розширену (обов’язкове застосування 

методів на тих етапах міграційного процесу, які дозволять забезпечити їх 

позитивну наслідковість, зокрема щодо соціально-економічного розвитку), 

комплексну (застосування методів на усіх етапах міграційного процесу). 

8. Здійснено розподіл методів державного регулювання міграційних 

процесів залежно від обрання моделі з етапним спрямуванням. Визначено зміст 

соціально-економічного розвитку, сфери та параметри, за якими можна 

оцінювати вплив на нього міграційних процесів. Запропоновано основні 

напрямки державного регулювання міграційних процесів у контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку: забезпечення прогресивно-

вибіркового впливу на сфери з каталізуючим характером; неприпустимість 

дезінтеграційного впливу; нівелювання ризикогенності впливу. 

Результати досліджень автора щодо визначення теоретико-методичних 

основ державного регулювання міграційних процесів в контексті соціально-

економічного розвитку держави висвітлені у публікаціях [83; 129; 130; 131; 132; 

248]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

2.1. Загальна характеристика міграційних процесів: внутрішній і 

зовнішній вектори 

 

Характеристика міграційних процесів населення України є складним 

науково-дослідним завданням, що обумовлено недоліками статистичного 

забезпечення. Щодо даної проблеми ведуться тривалі дискусії у науковому 

(Е. Лібанова [73, с. 11-26], В. Гузь, О. Труш [195, с. 72-78]) й експертному 

(CEDOS [190], НІСС [94]) середовищах, періодично дані питання піднімаються 

на владному рівні (удосконалення статистичного забезпечення – одна з цілей 

Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року 

[191]). 

Зважаючи на брак доступних статистичних дані, комплексну 

характеристику міграційних процесів населення України можна здійснювати з 

акцентами на: 

- вектори міграції – внутрішній, зовнішній (в’їзний, виїзний); 

- етапність самих міграційних процесів (типові схеми, розглянуті в п. 1.1), у 

тому числі щодо формування потенціалу міграції та підготовки до неї; 

- вплив міграції на різні соціально-економічні процеси, у тому числі 

зростання і розвиток (зростання як періодичне кількісне покращення з 

трансформацією в більш сталі і тривалі процеси розвитку); 

- вплив на міграційні процеси державного регулювання з оцінкою 

ефективності (затрати на державний апарат, управлінські рішення, організацію 

координаційної роботи та ін.), результативності (досягнення поставлених 

цілей), сталості (впливу регулювання міграції на інші сфери суспільного й 

економічного життя). 
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Характеристика міграційних процесів за векторами вказує на загальну 

міграційну активність населення. Вона є, з одного боку, динамічною 

категорією, що змінюється залежно від зовнішніх умов. З іншого боку, 

міграційна активність населення формується роками, залежить від історичних 

передумов, ментальних особливостей, геополітичного розташування та низки 

інших чинників. 

Населення України на сучасному етапі вважається міграційно активним. 

Цьому передували міграційні хвилі (табл. 2.1), зумовлені спочатку причинами 

виживання в умовах політичних утисків: перша хвиля «старої міграції» з другої 

половини ХІХ ст. з переважанням міграції робітників; друга хвиля «нової 

міграції» кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. з переважанням міграції бідного 

селянства; третя хвиля після Другої світової війни з переважанням робітників з 

низькою кваліфікацією та інтелігенції [61, с. 72].  

Міграційні причини «соціальних катаклізмів» та всебічних утисків прав 

людини щодо свободи слова і віровизнання поступово трансформувались в 

економічні, спричинивши четверту «заробітчанську» хвилю міграції з середини 

90-х років ХХ ст. [71, с. 19;75, с. 45]). З 2010-х років усе більше фахівців почали 

стверджувати про появу нової п’ятої хвилі міграції, основним мотивом якої є 

реалізація права на мобільність з пошуком кращих умов навчання, 

працевлаштування, проживання, демовідтворення [171].  

Керуючись розвитковими мотивами, у міграційних процесах почала 

переважати молодь. Одночасно активізувалась освітня міграція. Її 

ризикогенність полягає у прямій реакції на задовільні умови соціально-

економічного розвитку України в порівнянні до динаміки розвитку провідних 

держав світу. Пролонгування п’ятої міграції хвилі формує для України загрози 

демографічних втрат з наслідковим відображенням на пропозиції робочої сили, 

обсягах споживання у виробничому і соціально-інфраструктурному секторах та 

низці інших негативних тенденцій.  

 

 



76 
Таблиця 2.1 

Міграційні хвилі населення України та їх специфіка відносно типу міграційного 

процесу 

Назва і період 
міграційної 

хвилі 

Країни 
прибуття 

Основний 
мотив 

Переважаючі 
мігранти 

Типова схема 
міграційного 

процесу 
Перша хвиля 

«старої міграції»: 
друга половина 

ХІХ ст. 

США, Канада, 
Бразилія, 

Австралія, Нова 
Зеландія 

Виживання, 
пошук роботи 

Некваліфіковані 
робітники-селяни 

Односторонній 
міграційний процес 

з асиміляцією 
наступних поколінь 

Друга хвиля 
«нової міграції»: 
кін. ХІХ – перша 

пол. ХХ ст. 

Польща, 
Австрія, 

Чехословаччина, 
Німеччина, 

Канада, США 

Пошук роботи Збіднілі селяни 

Односторонній 
міграційний процес 

з асиміляцією 
наступних поколінь 

Третя хвиля після 
Другої світової 

війни 

Канада, США, 
Австралія, 
Німеччина, 

Великобританія 

Пошук роботи 
Втеча від 

переслідувань 

Низько-
кваліфіковані 

робітники 
Інтелігенція 

Односторонній 
міграційний процес 

з тривалою 
інтеграцією та 

вибірковим 
поверненням 

Четверта хвиля 
«заробітчанська»: 

90-ті рр. ХХ ст. 

Країни Європи, 
Росія 

Пошук роботи, 
отримання 

доходу 

Працівники 
різної освітньої 

підготовки, з 
готовністю 

працювати без 
кваліфікації 

Циклічний 
міграційний процес 

П’ята хвиля 
«інтелектуальна»: 
2010-і рр. ХХІ ст. 

Країни Європи і 
США 

Пошук кращих 
умов 

особистого 
розвитку 

Молодь, особи з 
кваліфікацією та 

бажанням її 
підвищувати 

Реверсний (бажано) 
міграційний процес 

Шоста хвиля 
«корпоративна»: 
2020-і рр. ХХІ ст. 

Країни Європи, 
США, Азії 

(Китай) 

Пошук кращих 
умов ведення 

бізнесу 

Особи з 
підприємницьким 

капіталом 

Односторонній 
міграційний процес 

корпоративний 
Джерело: узагальнено автором 

Ще більше загроз може спричинити ймовірна шоста міграційна хвиля, 

яку можна означити як корпоративну. Про її появу почали говорити фахівці 

після владних рішень 2021 року з приводу змін в оподаткуванні задля 

збільшення дохідності державного бюджету [15; 50]. На думку експертів 

Інституту Мілтона Фрідмана, зростання податкового навантаження на бізнес в 

умовах, коли багато європейських держав проводить ефективну політику 

залучення бізнесу, може спричинити його «вивід» [259]. Це матиме вкрай 

негативні наслідки для можливостей подальшого соціально-економічного 

зростання та розширить міграційну проблему з осібно-людського в 

інституційно-економічний вимір. 
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Рис. 2.1 узагальнює основні причини міграції в трансформаційному 

аспекті. Таку трансформацію важливо розуміти для комплексного аналізування 

взаємовпливу міграції та соціально-економічних процесів, визначаючи 

пріоритети її державного регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Трансформація причин міграції населення України: ретроспективне 

узагальнення у розрізі міграційних хвиль 
Джерело: узагальнено автором 

Таким чином, поточна міграційна ситуація в Україні на тлі економічних 

управлінських рішень може загостритись, обумовивши деструктивні впливи на 

стале соціально-економічне зростання країни. Окрім глибинного аналізування 

міграційних процесів необхідно стратегічно розуміти можливі зміни їхнього 

перебігу та розробляти комплекс заходів, що спрямовані на соціально-

економічне зростання з подальшим покращенням внутрішнього середовища 

життєдіяльності суспільства. 

Доповнюючи ретроспективний огляд міграційних процесів в Україні, слід 

більш детально проаналізувати тенденції періоду незалежності. У першу чергу 

слід враховувати, що Україна як демократична і правова держава, яка визначає 

право свободи руху людини, розвивається у глобальному просторі зі 

зростаючим рівнем мобільності. Мобільність стосується не лише руху 

населення, але й різних матеріальних ресурсів, фінансів, технологій, знань, 

інформації. Багато країн світу забезпечує соціально-економічний розвиток при 

високій динаміці міграційних процесів. 

І-ІІ. Виживання в задовільних 
соціально-економічних 

умовах (безпекові аспекти) 

ІІІ. Втеча від політичних 
переслідувань, потреба 

безпеки (соціальні аспекти) 
ІV. Можливість отри-

мання більших доходів 
(економічні аспекти) 

V. Можливість самореалізації в 
кращих умовах розвитку і 

демовідтворення (соціально-
економічні аспекти) 

VІ? Можливість ведення 
бізнесу в стабільних умовах 
(аспекти сталого соціально-

економічного зростання) 
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Україна на глобальній міграційній мапі входить до числа країн з 

найбільшою кількістю міжнародних мігрантів. Згідно ООН, з 2000-х років вона 

займала 5 місце в світі за даним показником, з 2017 року – опустилась на 8 

місце, хоча кількість міжнародних мігрантів зросла, проте не так суттєво, як у 

Бангладеш, Сирії чи Пакистану [228; 229]. Україна демонструє «стабільний» 

рівень зовнішньої міграційної активності, що утверджує її імідж як країни-

донора робочої сили (рис. 2.2). За даними ООН, станом на 2020 рік кількість 

міжнародних мігрантів з України склала понад 6,1 млн осіб Середньорічний 

темп приросту показника за період незалежності країни в середньому складає 

1,1 з поступовим зростанням обсягів міграції з 2010 року. У той же час, темпи 

зміни кількісного показника імміграційних процесів коливались у межах 0,9. 

Таким чином, Україна зберігає високі кількісні показники міграційної 

активності, причини і наслідки яких слід аналізувати в проблемному аспекті. 

 

 
 

Рис. 2.2. Кількісний вимір міграційних процесів населення України: зовнішній 

в’їзний і виїзний вектори, 1990-2020 роки 
Джерело: [230] 

Висновки з кількісного аналізу міграційних процесів за зовнішнім 

вектором набувають більш критичного характеру, якщо його здійснювати з 

врахуванням депопуляційних процесів. Коли брати до уваги показник частки 

мігрантів у населенні країни, то ситуація вказує на помітне зростання 

міграційних втрат України. Станом на 2020 рік частка міжнародних емігрантів 
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у населенні сягнула 11,9 %, коли в 1990 року показник складав 10,8 % 

(рис. 2.3). Слід розуміти, що стабільно високе донорство робочої сили Україні 

забезпечує значна кількісна база населення. Однак поточні депопуляційні 

процеси є більш загрозливими, ніж це бере до уваги влада і суспільство. За 

розрахунками міжнародного інформаційного порталу «Worldometers», 

чисельність населення у 2050 році скоротиться до 35219,0 тис. осіб проти 

43733,8 тис. осіб 2020 року. Зменшення чисельності населення при поточних 

умовах складатиме до 0,77 % на рік проти 0,53 % у 2020 році [254]. У випадку 

ігнорування таких тенденцій наслідки для соціально-економічного розвитку 

країни та окремих її територій (особливо сільських) будуть вкрай 

деструктивними, а сама країна стане ще більше вразливою до зовнішніх 

політичних впливів і загроз. 

 

 
Рис. 2.3. Частка міжнародних мігрантів України у загальній чисельності 

населення, %, 1990-2020 роки 
Джерело: [230] 

Досліджуючи міграційні процеси населення України, науковці й експерти 

часто зосереджують свою увагу на проблемі людських втрат унаслідок 

еміграції. Проте сучасний світ, навіть у період пандемії, розвивається в умовах 

глобалізації. Багато країн проводить ефективну політику залучення людського 

потенціалу, забезпечуючи таким чином позитивну динаміку соціально-

економічного розвитку. Україна у порівнянні з розвинутими європейським 

державами не вважається міграційно привабливою. Однак рис. 2.4 вказує, що 

частка міжнародних іммігрантів в Україні є на стабільно середньому рівні, на 
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відміну від країн, які є основними реципієнтами мігрантів з України. Дані 

країни розвиваються в умовах депопуляційних процесів, тому зацікавлені в 

залученні тимчасових трудових чи освітніх мігрантів, поступово збільшуючи 

масштаби надання ширших прав проживання і демовідтворення (посвідок на 

постійне місце проживання, громадянства).  

 
Рис. 2.4. Частка міжнародних іммігрантів у загальній чисельності населення 

країн, що є основними реципієнтами мігрантів з України, %, 1990-2020 роки 

Джерело: [230] 

Рис. 2.4 вказує на значне переважання частки іммігрантів у населенні 

країн з високим рівнем доходів. Таким чином, конкурентні переваги більш 

розвинутих держав в антагонізмі з адміністративно-правовими обмеженнями 

міграції визначають значно вищий рівень імміграції до них. Для України 

інтеграція іммігрантів є важливим напрямком державного регулювання 

міграційних процесів, що може забезпечити позитивний вплив на демографічне 

відтворення та інші аспекти соціально-економічного розвитку. 

Динаміка зростання кількості іммігрантів у населенні розвинутих держав 

є стрімкою. В управлінському аспекті це означає, що влада України має 

включатись у фазу активного регулювання міграційних процесів. Частка 

міжнародних іммігрантів у країнах, які є реципієнтами мігрантів з України, 

стрімко зростає. Дані країни реалізують ефективну політику інтеграції 

іноземців та в умовах конкурентних переваг і розвитку міграційних систем 

лише нарощуватимуть залучення мігрантів. Так як розвинуті європейські 

держави зацікавлені в імміграції громадян України, схожих за релігійними, 
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ціннісними й ментальними характеристиками, стимулювання їх залучення буде 

зростати. Це формує ще більші виклики соціально-економічного розвитку 

України в умовах активних міграційних процесів за зовнішнім виїзним 

вектором. 

 
Рис. 2.5. Частка міжнародних іммігрантів у загальній чисельності населення 

країн з різним рівнем доходу, %, 1990-2020 роки 
Джерело: [230] 

За період 2015-2020 років найбільше зросла частка міжнародних 

іммігрантів у населенні таких держав, як Німеччина (6,3 %), Іспанія (2,0 %), 

Португалія (1,5 %), Греція (1,2 %), Угорщина (1,2 %). Здійснюючи регулювання 

міграційних процесів між Україною і даними державами слід враховувати їхні 

практики та визначати можливості стримування міграційних втрат на основі 

покращення внутрішнього середовища соціально-економічного розвитку. 

Таким чином, аналіз міграційних процесів населення України на 

глобальній міграційній мапі підтвердив їх високу динаміку. З одного боку, це 

засвідчує, що Україна розвивається як демократична і правова держава, 

відкрита для міграції, інтеграції та глобалізації. З іншого боку, зростаючі 

міграційні процеси у розвинутих країнах з залученням людського потенціалу 

вказує на необхідність активізації державного регулювання міграційних 

процесів з погляду оцінювання їх взаємовпливу з соціально-економічним 

розвитком держави. 

Якщо зосереджувати увагу на міграційних процесах населення України в 

динаміці стаціонарної міграції (передбачає зміну місця реєстрації), то в 



82 
абсолютних значеннях за всіма векторами (внутрішнім і зовнішніми) вона є 

спадною (рис. 2.6): у 2000-х роках частка вибулих і прибулих осіб у загальній 

чисельності наявного населення складала близько 1,6 %, у 2020 році – 

знизилась до 0,88-0,89 %. Така тенденція підтверджує, що наразі типова схема 

одностороннього міграційного процесу з набуттям громадянства не 

проявляється. Проте зростання освітньої міграції, інтелектуалізація її ознак з 

додатковими можливостями зайнятості на ринках праці більш розвинутих 

держав підвищує ризики безповоротних міграційних втрат. Тому висновки з 

аналізу стаціонарної міграції остаточно слід здійснювати найближчих 5-10 

років з простеженням наступних тенденцій і ймовірних трансформацій 

міграційних хвиль. 

 

Рис. 2.6. Стаціонарна міграція населення України, осіб, 2002-2020 роки 
Джерело: [109] 

Показники стаціонарної міжнародної міграції за зовнішнім вектором 

вказують, що за останні роки кількість вибуттів зростала в періоди 2012-2013 та 

2017-2019 років. З виявлених тенденцій можна стверджувати, що питання щодо 

регулювання стаціонарної міграції при таких обсягах не стоїть. Це узагальнене 

відображення безповоротних міграційних втрат України та необхідності 

налагодження співпраці зі структурами діаспори.  

На основі аналізу статевовікової, територіальної структури стаціонарної 

міграції можна робити висновки щодо специфіки міграційних процесів для 

окремих категорій населення, транспонуючи їх на ширші соціальні групи. 
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Також стаціонарну міграцію слід враховувати при формуванні демографічних 

прогнозів. Динаміка сальдо природного і міграційного приросту розкриває 

можливості країни «компенсувати» втрати людських ресурсів за рахунок 

іноземців. Таку політику практикує багато європейських держав, що 

обґрунтовує їхні заходи селективного залучення людського потенціалу з інших 

держав, зокрема України. 

Рис. 2.7 демонструє динаміку природного і міграційного приросту 

населення України. Дані показники часто аналізуються в дослідженнях 

українських авторів з питань міграції. Їх обов’язково слід брати до уваги для 

розуміння взаємозв’язку демографічної та міграційної політики. Додатне 

міграційне сальдо з 2005 року вказує на «вичерпність» «заробітчанської» 

міграційної хвилі. Наразі міграційні процеси зберігають циркулюючий 

характер.  

 
Рис. 2.7. Природний і міграційний приріст населення України, осіб, 1990-2019 

роки 
Джерело: [109] 

Додатне міграційне сальдо у рамках міждержавних переміщень з часом 

може нівелювати зниження кількості прибулих осіб. За висновками українських 

демографів, надалі очікується зниження інтенсивності контактів з країнами 

колишнього СРСР, які наразі забезпечують основну частку прибуттів, 

щоправда їх може компенсувати прибуття з країн Закавказзя і Центральної Азії 

[109, с. 123]. Такий варіант є прийнятним для України, однак він потребує 
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конкретизації інструментів державного регулювання імміграційних процесів на 

шляху інтеграції прибулих осіб та ефективного використання їх потенціалу. 

Стаціонарна міграція дозволяє робити висновки щодо географічної 

структури міграційних процесів населення України на довготривалу 

перспективу. Найбільше прибулих осіб в Україну зафіксовано з країн 

колишнього СРСР, про що говорилось вище. Також зростаючою є вагомість 

держав Азії (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Географічна структура стаціонарної міграції України: 

в’їзний та виїзний вектори, 2020 рік 
 Європа, % Америка, % Азія, % Африка, % Австралія та 

Океанія, % 
Кількість 

прибулих по 
континентах 

26,1 2,9 47,3 16,7 0,1 

Країни 
найбільшої 
кількості 
прибуттів 

Російська Феде-
рація (10,4) 

Білорусь (3,8) 
Молдова (3,1) 

США (1,9) 
Еквадор (0,4) 
Канада (0,3) 

Туреччина (8,3) 
Індія (6,9) 

Узбекистан (3,8) 

Марокко (5,4) 
Нігерія (3,8) 
Єгипет (1,8) 

Австралія 
(0,1) 

Кількість 
вибулих по 

континентах 
15,8 3,6 44,1 14,7 0,1 

Країни 
найбільшої 
кількості 
вибуттів 

Російська Феде-
рація (7,3) 

Білорусь (1,7) 
Німеччина (1,1) 

США (2,4) 
Еквадор (0,6) 
Канада (0,2) 

Індія (7,1) 
Туреччина (6,1) 

Китай (4,3) 

Марокко (4,1) 
Нігерія (2,9) 
Єгипет (2,1) 

Австралія 
(0,1) 

Джерело: [109] 

На даний континент у 2020 році припадало 47,3 % прибуттів і 44,1 % 

вибуттів. Показовим є виявлення Німеччини серед країн вибуття громадян 

України. Незначна, однак домінуюча серед країн Європи частка Німеччини є 

прикладом, що довготривала інтелектуальна міграція з України з часом надає 

можливість зміни постійного місця проживання. У Німеччині сформувалась 

нова діаспора громадян України, які поступово асимілюються в приймаючому 

суспільстві з подальшим демовідтворенням у новій країні. Міграційна 

поведінка громадян України за прикладом Німеччини вказує на низький 

потенціал циркуляції міграційного процесу в окремих міграційних мережах, що 

посилюється зростаючими розривами соціально-економічного розвитку між 
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країнами. 

Певні впливи на географічну структуру стаціонарної міграції здійснює 

також офіційний ринок працевлаштування. Табл. 2.2 засвідчує, що між 

Україною і Туреччиною, Індією, Єгиптом, Марокко, Нігерією міграційні 

процеси набувають найбільш сталих та легальних ознак. Їх регулювання за 

даними напрямками мають підтримувати соціально-захисні та інтеграційні 

механізми. 

Висновки щодо географічної структури міграційних процесів можна 

також здійснювати за даними Державної прикордонної служби України. На 

офіційному сайті Державної служби статистики України станом на вересень 

2021 року останні дані опубліковані за 2017 рік. За їх структурою, найбільше 

в’їздів в Україну здійснено з таких країн: Молдова – 31,2 %; Білорусь – 19,2 %; 

Росія – 10,3 %; Польща – 8,0%; Угорщина – 7,9 %; Румунія – 5,6 %; Словаччина 

– 2,6 %. Основні країни виїзду: Польща – 37,8%; Росія – 16,5 %; Угорщина – 

11,8 %; Молдова – 6,3 %; Білорусь – 4,5 %; Туреччина – 4,5 %; Румунія – 4,0 %; 

Словаччина – 3,2 %. 

Дані показники в більшій мірі відображають географічну структуру 

міграційних процесів, які зберігають циркулюючі ознаки. Домінування Польщі 

серед громадян України, які виїжджають з метою працевлаштування та 

навчання, й надалі зростає. Активізація виїзних міграційних процесів з України 

до Польщі не відбулась раптово, це результат послідовної і тривалої 

трансформації географічної структури міграції населення України зі східного 

на західний [51, с. 15]. Польща як геополітичний партнер і держава, що 

проводить ефективну політику залучення людського потенціалу з України, 

утверджує свою економіку як міграційно залежну, що підтвердили заходи 

стимулювання міграції у період пандемії Covid-19, коли впроваджувались 

жорсткі карантинні обмеження (весна-літо 2019 року). Польські експерти, 

незважаючи на високу частку трудової міграції громадян України, не очікують, 

що такі тенденції будуть зберігатись у довготривалому періоді, оскільки наша 

держава теж має проблеми депопуляції населення і браку робочої сили на 
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ринку праці, тому поточні тенденції – це радше реакція суспільства на 

«шокову» політичну й макроекономічну ситуацію після подій 2014 року [232, 

с. 15]. 

Таким чином, міграційні процеси між Україною і Польщею надалі не 

визначені та залежать від розривів за умовами соціально-економічного 

розвитку. Україна як чисельна в демографічному плані держава поступово 

«вимиває» свій людський потенціал і в певний момент може опинитись у 

критичній ситуації безповоротних втрат кваліфікованих кадрів з обмеженими 

можливостями прогресивних змін на засадах суспільства знань. 

Україна як велика і демографічно чисельна держава має чітко виражену 

регіональну специфіку міграційних процесів, які необхідно враховувати. Така 

специфіка виражається відносно потенціалу міграції населення (традиційно 

вищі показники властиві для західних регіонів України [44]), самих міграційних 

переміщень та їх наслідків. 

Орієнтуючись на показники стаціонарної міграції, у регіонах України 

виявлено різні тенденції (2020 рік): 

- найвищий рівень залучення людського потенціалу за коефіцієнтом 

прибуття (відношення кількості прибулих осіб до чисельності населення) 

виявлений в областях – Київській (2,76 %), Харківській (1,46 %), Полтавській 

(1,38 %), м. Київ (1,38 %), Житомирській (1,34 %), Хмельницькій (1,30 %), 

Рівненській (1,26 %), Черкаській (1,26 %), Сумській (1,21 %), Одеській (1,20 %); 

- найвищий рівень міграційних втрат за коефіцієнтом вибуття 

(відношення кількості вибулих осіб до чисельності населення), який, однак, 

компенсується для деяких регіонів прибуттям, виявлений в областях – 

Житомирській (1,40 %), Сумській (1,39 %), Київській (1,37 %), м. Київ (1,37 %), 

Харківській (1,36 %), Рівненській (1,35 %), Кіровоградській (1,35 %), 

Полтавській (1,34 %), Черкаській (1,28 %), Хмельницькій (1,28 %); 

Коефіцієнт вибуття і прибуття визначає пріоритети регіональної політики 

щодо стримування чи інтеграції мігрантів, у тому числі шляхом розбудови 

соціальної інфраструктури, ефективізації вигод від залучення людського 
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потенціалу, зокрема в рамках внутрішніх міграційних процесів. Ті регіони, де 

міграційні процеси є слабкими, теж повинні оцінювати вплив міграційної 

ситуації на соціально-економічний розвиток. За сучасних умов надміру низька 

міграційна активність населення може бути деструктивом розвитку. 

Розрахунок коефіцієнту інтенсивності міграційного обороту (відношення 

кількості вибулих і прибулих осіб до чисельності населення) визначає, для яких 

регіонів України міграційні процеси за зовнішнім і внутрішнім векторами є 

найбільш активними, а які мають визначати прийнятність нижчої міграційної 

активності населення в контексті впливу на соціально-економічний розвиток 

(рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Інтенсивність міграційного обороту в регіонах України, %, 2020 рік 

Джерело: [109] 

У групі регіонів з низькою інтенсивністю міграційного обороту виявлено 

східні регіони, а також специфічні регіони прикордоння – Закарпаття і 

Буковину. Останні відзначаються проблемами наявності громадянства сусідніх 

держав (особливо Угорщини) та розвиваються периферійно й відособлено. 

Приклад східних областей показав, що слабкі міграційні процеси мають 

сильний вплив на світогляд населення. Відсутність досвіду міграції, пізнання 

способу життя і культури інших держав підвищує можливості інформаційних 

спекуляцій мисленням міграційно-пасивних осіб. Низька міграційна циркуляція 

населення формує замкнутість людського простору та стримує прогресивні 

зміни на основі дифузії знань та інновацій. 
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Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток регіонів 

України головним чином відображається на зміні кон’юнктури ринків праці. 

Мова йде про додаткове навантаження на окремі регіональні ринки праці 

внаслідок прибуття мігрантів або брак кадрів внаслідок вибуття. На рис. 2.9 

відображено рейтинг регіонів України за показником густоти міграційного 

потоку (відношення кількості прибулих осіб до безробітного населення). З 

одного боку, прибуття зменшує кількість вакантних робочих місць та 

спричиняє додаткове безробіття. Проте за сучасних умов конкуренція на ринку 

праці є чинником мотивації розвитку інтелектуального потенціалу, 

стимулювання креативності та селекції осіб з вищими можливостями 

інноваційної діяльності. Регіони, для яких густота міграційного потоку є 

вищою, мають належні інтелектуально-демографічні передумови соціально-

економічного розвитку. 

 
Рис. 2.9. Густота міграційного потоку в регіонах України, %, 2020 рік 
Джерело: [109] 

Комплексна характеристика міграційних процесів для України в 

контексті впливу на соціально-економічний розвиток, окрім фокусу на 

соціальні аспекти, потребує врахування економічних впливів. З наявних даних, 

якими оперують науковці та експерти з міграційних питань, доступними є 

показники приватних грошових переказів. Їх традиційно порівнюють з 

обсягами прямих іноземних інвестицій в Україну. Аналіз динаміки за 2008-2020 

роки (рис. 2.10) показує, що коли іноземні інвестиції зазнавали значних 
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коливань, приватні грошові перекази залишались більш «стабільним» 

інвестиційним джерелом. В окремі роки прямі іноземні інвестиції взагалі 

набували від’ємного значення як «від’ємні реінвестовані доходи». За 

висновками експертів, 2021 рік продовжує негативну динаміку іноземного 

інвестування, в той час як приватні грошові перекази суттєво зростають 

(станом на травень 2021 року – 1035 млн дол. США у порівнянні до 889 млн 

дол. США за аналогічний період 2020 року) [27; 36]. 

 

 
Рис. 2.10. Динаміка приватних грошових переказів і прямих іноземних 

інвестицій в Україну, 2008-2020 роки 
Джерело: [36; 121;172] 

Висока частка приватних грошових переказів у ВВП України підтверджує 

вплив міграції на економіку, проте міграційні детермінанти потенційного ВВП 

є деструктивними, оскільки передбачають втрати людського потенціалу в 

найбільш продуктивній його частині [119, с. 11]. Тому нинішня ситуація з 

низькими показниками іноземного інвестування та високим міжнародними 

приватними трансферами у стратегічному вимірі є неприйнятною та потребує 

хоча б вирівнювання показників. 

Географія приватних грошових переказів станом на І квартал 2021 року 

вказує на домінування Польщі (28,3 %), США (10,8 %), Великобританії (8,5 %), 

Російської Федерації (6,4 %), Чехії (6,4 %), Німеччини (4,6 %), Італії (3,8 %). 

Показовою є динаміка грошових переказів з Російської Федерації і Польщі 

(рис. 2.11). Остання підтверджує свою потужну участь не лише в соціальних, 
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але й економічних процесах України. Однак наслідковість міграції з України до 

Польщі є різною, з ризикогенністю соціально-економічного розвитку України 

на довготривалу перспективу в умовах «вимивання» людського потенціалу. 

 
Рис. 2.11. Динаміка приватних грошових переказів в Україну з Польщі, США і 

Російської Федерації, за показником IV кварталу, 2011-2020 роки 
Джерело: [36] 

Рис. 2.11 засвідчує зміну геоекономічних впливів на Україну. Стрімке 

зростання показників Польщі актуалізує науково-прикладні дослідження щодо 

впливу міграції між Україною та Польщею на країни з виробленням спільної 

політики соціального захисту мігрантів та забезпечення соціально-

економічного розвитку на взаємовигідних засадах. 

Отже, активні й динамічні міграційні процеси населення України 

підтримуються історичними передумовами. Періодичне виникнення 

міграційних хвиль поступово трансформували політико-безпекові чинники 

міграції в економічні, а нині ризикують корпоративною інституціалізацією. У 

випадку настання нової «корпоративної» міграційної хвилі, міграційні наслідки 

набудуть більш негативного характеру для соціально-економічного розвитку 

країни, аніж осібна міграція. Аналіз міграційної ситуації для України дозволив 

зробити низку висновків, які мають бути в основі обґрунтування пріоритетів 

державного регулювання міграційних процесів: 

- Україна розвивається в глобальному міграційно активному просторі як 

демократична і правова держава, де свобода вільного пересування має 

дотримуватись повною мірою. Відтак управлінські підходи в сфері міграції 
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мають залежати від впливу міграційних процесів на соціально-економічний 

розвиток країни та її регіонів; 

- розвинуті, зокрема європейські, держави провадять ефективну політику 

залучення людського потенціалу, стаючи все більше міграційно залежними та 

зацікавленими у імміграції громадян України, які схожі за релігійними, 

ціннісними, ментальними характеристиками. У випадку подальшої лібералізації 

державного регулювання міграційних процесів владою України, наша держава 

ризикує поглибленням депопуляційних процесів та «вимиванням» людського 

потенціалу в його продуктивній фазі; 

- в Україні спостерігається спадна стаціонарна міграція, проте, швидше за 

все, це тимчасовий ефект неконтрольованих тимчасових (циркулюючих) 

переміщень з трудовою й освітньою метою та подальшою схильністю мігрантів 

до повного виїзду; 

- географічна структура зовнішніх міграційних процесів обумовлює 

диференційований підхід до їхнього регулювання у розрізі стаціонарної і 

циркулюючої міграції; стає вкрай необхідним цільове регулювання міграційних 

процесів між Україною і Польщею, оскільки при збереженні існуючих 

тенденцій Україна ризикує безповоротними демографічними втратами та 

зростанням браку кадрів на ринках праці; 

- потенціал циркуляції міграційного процесу в окремих міграційних 

мережах вичерпується (приклад Німеччини), особливо якщо буде посилюватись 

розрив соціально-економічного розвитку між країнами; 

- регіональна структура міграційних процесів обґрунтовує необхідність їх 

регулювання на рівні регіонів з врахуванням потенціалу міграції та впливу на 

соціально-економічний розвиток; регіони зі слабкими міграційними процесами 

повинні вивчати вплив такої ситуації на прогресивні зміни та недопускати 

надмірної відособленості від інтеграційних процесів; 

- для економіки і суспільства України усталюється залежність від 

міграційних доходів з-за кордону, що підтверджує аналіз динаміки приватних 

грошових переказів у порівнянні до інвестиційних тенденцій. Разом з тим, 
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зростаюча вагомість приватних грошових переказів у ВВП є деструктивом, 

оскільки втрати людського потенціалу відіб’ються на зниженні потенційного 

ВВП і нівелювання такої наслідковості потребуватиме значних затрат ресурсів і 

часу; 

- в Україні невизначеним є роль імміграційного чинника для забезпечення 

соціально-економічного розвитку. За зовнішнім вектором слід посилювати 

заходи державного регулювання міграційних мереж з країнами, де сформувався 

офіційний ринок працевлаштування. За внутрішнім вектором необхідно 

вивчати рівень додаткового навантаження на інфраструктуру, ринки праці 

прибулих осіб задля оптимізації соціально-економічних наслідків. 

Визначені проблеми слід закладати в основу стратегічного планування 

регулювання міграційних процесів для України. При цьому мають 

конкретизуватись результати впливу міграції на соціально-економічний 

розвиток зі збереженням домінування інтересів людини щодо її самореалізації 

та гідного добробуту. 

 

2.2. Оцінювання впливу міграційних процесів на соціально-

економічний розвиток країни 

 

Міграція населення як соціально-економічне явище визначається 

чинниками середовища країни-донора та країни-реципієнта людських ресурсів. 

При цьому соціально-економічне середовище країни-донора впливає на 

інтенсивність зовнішньої міграції, в той час як стан розвитку національної 

економіки та соціальної сфери країни-реципієнта визначає масштаби 

імміграційних потоків. Очевидно, що полярні значення окремих соціально-

економічних показників між конкретними територіями запускають процес 

накопичення міграційного потенціалу в зонах слабкого соціально-економічного 

розвитку. Соціально-економічна нерівність у довготривалому періоді 

призводить до інституціналізації міграційних процесів та відображається через 

формування широкої системи інфраструктурної підтримки міграції, яка 
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спрощує її процеси та механізми реалізації, активізує міграцію населення як 

явище, призводить до розростання міграційних каналів, в межах яких 

відбувається переливання людських ресурсів до місць більш ефективного 

використання людських знань та навичок.  

Водночас генезис наукової думки показав, що серед важливих чинників 

міграції залишається безпековий, який можна розглядати як з позиції 

військових конфліктів, так і політичних, релігійних переслідувань. Особливе 

місце у формуванні міграційних потоків міждержавного характеру також 

займають міграційні бар’єри, які регулюють та обмежують інтенсивність 

міграційних процесів (дозволи на працю, візи та ін.). Вони стримують 

інтенсивність небажаних міграційних потоків та можуть, таким чином, 

послаблювати та деформувати усталені зв’язки між соціально-економічними та 

міграційними процесами.  

Позаяк міграційні процеси формуються в координатах максимізації 

особистісних соціально-економічних ефектів та мінімізації ймовірних ризиків, 

а причинно-наслідкові взаємозв’язки між міграцією та соціально-економічними 

процесами можуть видозмінюватись, зазнавати змін в умовах системних 

глобальних трансформацій. 

Теоретичне осмислення причинно-наслідкових взаємозв’язків дозволяє 

висунути гіпотезу, що в умовах глобалізації суспільства та економіки, міграцію 

слід розглядати одночасно як чинник, так і наслідок тенденцій соціально-

економічного розвитку окремих регіонів зокрема та національного 

господарства в цілому.  

Втім, складність і багатофакторність зв’язків і впливів актуалізує 

застосування економетричного інструментарію при дослідженні сили і 

напрямів взаємозв’язків та взаємозалежностей між індикаторами, які 

характеризують стан соціально-економічного розвитку та інтенсивність 

міграційних процесів і навпаки. 

Для оцінювання стану соціально-економічного розвитку України загалом 

та в регіональному зрізі за період 2010-2020 рр. розраховано емпіричний 
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агрегований індикатор: інтегральний індекс соціально-економічного розвитку, 

який в динаміці дозволяє простежити усереднені тренди його перебігу. 

Варто зауважити, що при обчисленні інтегрального індексу соціально-

економічного розвитку були використані елементи методичного алгоритму, 

запропонованого колективом авторів (Т. Васильців, О. Левицька та О. Мульска 

[117], які з високим рівнем наукової значущості оцінили середовище 

притягування та виштовхування мігрантів на прикладі областей Карпатського 

регіону.  

Напротивагу авторський методичний підхід до розрахунку інтегрального 

індексу соціально-економічного розвитку передбачає проведення таких 

ключових та взаємопов’язаних етапів дослідження, як відбір індикаторів 

соціально-економічного характеру та їх нормування; обчислення ваг показників 

у межах кожної з груп; розрахунок часткових індексів груп показників; 

визначення ваг групи індикаторів; обчислення інтегрального індексу соціально-

економічного розвитку. Інтегральний індекс соціально-економічного розвитку 

розрахований методом зваженої середньої арифметичної. 

У процесі дослідження було відібрано 35 показників соціально-

економічного характеру (12 дестимуляторів, 23 стимулятори) (додаток А та Б), 

які виокремлено у 5 груп: соціально-демографічної стабільності; соціального 

розвитку; ринку праці та сфери зайнятості, якості життя населення; сталого 

економічного розвитку (табл. 2.3). 

Для індикаторів, які впливають позитивно на якість соціально-

економічних процесів, нормування проводилось за формулою (2.1), в той час як 

для показників-дестимуляторів – за формулою (2.2): 

,                                                          (2.1) 

,                                                          (2.2) 

де  – нормовані значення i-го показника-стимулятора в j-му періоді 

часу;  – нормовані значення i-го індикатора-дестимулятора в j-му періоді 



95 
часу;  – поточні значення показників;  , – максимальне та 

мінімальне значення i-го індикатора у досліджуваному періоді. 

Таблиця 2.3 

Показники оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів України 

(авторська розробка) 

Індикатори Кількісне вираження 
показників 

Характер 
впливу на стан 

соціально-
економічного 

розвитку 
1 2 3 

1. Соціально-демографічна стабільність 
1.1. Загальний коефіцієнт народжуваності на 10 тис. населення Позитивний 
1.2. Загальний коефіцієнт смертності на 10 тис. населення Негативний 
1.3. Середня очікувана тривалість життя  роки Позитивний 
1.4. Рівень шлюбності на 10 тис. населення Позитивний 
1.5. Коефіцієнт демографічного 
навантаження 

на 1 тис. населення у віці 15-
64 рр. Негативний 

1.6. Частка міського населення % до наявного населення Позитивний 
2. Соціальний розвиток 

2.1. Середній розмір державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям  

дол. США у розрахунку на 
одну сім’ю Позитивний 

2.2. Кількість студентів вищих навчальних 
закладів 

у розрахунку на 10 тис. 
населення Позитивний 

2.3. Витрати місцевих бюджетів на 
забезпечення функціонування сфери 
охорони здоров’я 

дол. США у розрахунку на 1 
особу  Позитивний 

2.4. Витрати місцевих бюджетів на 
соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

дол. США у розрахунку на 1 
особу Позитивний 

2.5. Витрати місцевих бюджетів на 
функціонування закладів освіти 

дол. США у розрахунку на 1 
особу у віці до 27 років Позитивний 

2.6. Кількість пенсіонерів усіх категорій  % у розрахунку на 1 тис. 
населення Негативний 

3. Ринок праці та сфера зайнятості 
3.1. Рівень безробіття % Негативний 

3.2. Рівень прийому працівників % до середньооблікової 
кількості штатних працівників Позитивний 

3.3. Навантаження на вакантний попит осіб Негативний 
3.4. Середньомісячна номінальна 
заробітна плата 

дол. США у середньому на 
одного штатного працівника Позитивний 

3.5. Заборгованість із виплати заробітної 
плати 

дол. США у розрахунку на 
одного зайнятого Негативний 

3.6. Рівень економічної активності 
населення % Позитивний 

3.7. Неформальна зайнятість % до кількості зайнятого 
населення Негативний 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 
3.8. Середня тривалість пошуку роботи 
безробітними міс. Негативний 

4. Якість життя населення 
4.1. Наявний дохід населення дол. США у розрахунку на 1 

особу Позитивний 

4.2. Індекс споживчих цін % до попереднього року Негативний 
4.3. Частка населення із 
середньодушовими еквівалентними 
грошовими доходами на місяць нижче 
прожиткового мінімуму 

% Негативний 

4.4. Забезпеченість населення житлом м2 загальної площі на одного 
мешканця Позитивний 

4.5. Покриття витрат доходами населення коефіцієнт Позитивний 
4.6. Викиди шкідливих речовин т на 10 тис. населення Негативний 
4.7. Кількість виявлених злочинів на 10 
тис. населення на 10 тис. населення Негативний 

5. Сталий економічний розвиток 
5.1. Прямі іноземні інвестиції дол. США у розрахунку на 

одну особу Позитивний 

5.2. Капітальні інвестиції дол. США у розрахунку на 
одну особу Позитивний 

5.3. Валовий регіональний продукт дол. США у розрахунку на 
одну особу Позитивний 

5.4. Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. 
населення Позитивний 

5.5. Співвідношення обсягів реалізованої 
продукції малими підприємствами до 
кількості зайнятих  

дол США Позитивний 

5.6. Інтенсивність податкових надходжень 
до місцевих бюджетів від зайнятого 
населення 

дол. США у розрахунку на 
одного зайнятого Позитивний 

5.7. Інтенсивність податкових надходжень 
до місцевих бюджетів від 
підприємницької діяльності 

дол. США у розрахунку на 
одне підприємство Позитивний 

5.8. Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту коефіцієнт Позитивний 

 

Стандартизація показників за критерієм впливу на стан соціально-

економічного розвитку дозволила сформувати нормовані ряди індикаторів (bij) 

для кожної з п’яти груп індикаторів та стала основою для проведення 

подальших економетричних обчислень.  

У загальному вигляді інтегральний індекс соціально-економічного 

розвитку розраховується за формулою (2.3): 
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        (2.3) 

де  – інтегральний індекс соціально-економічного розвитку для n-

го регіону в j-му періоді чаcу; , , , , – відповідне значення 

ваги груп показників (sds – соціально-демографічної стабільності; sd – 

соціального розвитку; dlm – ринку праці та сфери зайнятості; qlr – якості життя 

населення; ced – сталого економічного розвитку);  – індекс соціально-

демографічної стабільності n-го регіону в j-му періоді чаcу;  – індекс 

соціального розвитку n-го регіону в j-му періоді чаcу;  – індекс розвитку 

ринку праці та сфери зайнятості n-го регіону в j-му періоді чаcу;  – індекс 

якості життя населення n-го регіону в j-му періоді чаcу;  – індекс сталого 

економічного розвитку n-го регіону в j-му періоді чаcу. 

Значення розрахованих індексів можуть набирати значень в межах від 0 

до 1. (рис. 2.12).  

 

 

Рис. 2.12. Градація значень інтегрального індексу соціально-економічного 

розвитку (побудовано автором на основі [226, с. 494-498]) 

Зі зростанням значень інтегрального індексу інтенсивність та якість 

розвитку соціально-економічних процесів покращується, позаяк ваги та 

значення індикаторів, які позитивно впливають на стан соціально-економічного 

розвитку, наростають стійкими темпами, а показників-дестимуляторів – 
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зменшуються. У випадку зниження значень інтегрального індексу процеси, що 

відбуваються в межах досліджуваної території, сигналізують про активізацію 

процесів деструктивного характеру, які дестабілізують соціально-економічну 

ситуацію, підвищують системні ризики ефективного функціонування 

соціально-економічної системи. 

Результати розрахунків інтегрального індексу соціально-економічного 

розвитку України за період 2010-2020 рр. (рис. 2.13) демонструють, що 

розвиток соціально-економічних процесів в Україні відбувався за 

синусоїдальним принципом.  

 
Рис. 2.13. Інтегральні індекси соціально-економічного розвитку України 

та сальдо перетину кордону, 2010-2020 рр. (авторські розрахунки) 

Упродовж 2010-2020 рр. можна виокремити два періоди стрімкої рецесії 

(2014-2015 рр. та 2020 р.) та порівняно плавного економічного зростання (2010-

2013 рр. та 2016-2019 рр.). В цілому індекс соціально-економічного розвитку 

України приймав значення в межах від 0,348 у 2015 році до 0,47 у 2013 р., а 

станом на 2020 р. зафіксувався на позначці – 0,408. Таким чином, стан 

соціально-економічного розвитку України за критерієм Харінгтона залишається 

задовільним, що свідчить про неефективне використання економічного 
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потенціалу національного господарства та наявність значних резервів до 

покращання значень індикаторів, які визначають стан соціально-економічного 

розвитку країни та її регіонів.  

Нестійкість соціально-економічного розвитку може посилюватися або 

погашатися крізь призму дії чинника міграційної активності населення. Позаяк 

механічне вимивання населення у економічно активному віці призводить до 

виникнення статевовікових та професійних диспропорції на регіональних 

ринках праці, в той час як у зворотному випадку – виступає соціально-

демографічним фундаментом для активізації процесів економічного зростання. 

Щільність та напрям взаємозв’язків між даними явищами потребує економіко-

математичної верифікації. Загалом за період 2010-2020 рр. за даними 

Прикордонної служби України за рахунок міграції населення кількість 

громадян України скорочувалась у середньому за рік на 152 тис. осіб, причому 

найвищі темпи депопуляційних процесів припадали на посткризові 2016-2018 

рр. (261, 324 та 367 тис. осіб відповідно), що дозволяє стверджувати про 

присутність  взаємозв’язків  між міграцією та соціально-економічним 

розвитком. Причому інтенсивність еміграційних потоків більш чутлива до 

тенденцій розвитку соціально-економічних процесів, в той час як активізація 

імміграційних векторів  відбувається лише у випадку стійких позитивних 

соціально-економічних зрушень з лагом через 2-3 роки. 

Якщо через рівень соціально-економічного розвитку України в цілому 

можна оцінити наявність та силу зв’язку між якісною складовою соціально-

економічних процесів та інтенсивністю зовнішніх міграційних потоків, 

узагальнення тенденцій щодо значень індикаторів, які детермінують рівень 

соціально-економічного зростання в регіональному зрізі, можуть дозволити 

оцінити наявність та щільність залежностей між станом розвитку окремих 

територій та їх внутрідержавним і зовнішнім міграційним приростом. 

Примітно, що на внутрішньодержавні міграційні процеси за даними офіційної 

статистики припадає більше 90 % випадків переїздів населення у 2010-2020 рр., 
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що актуалізує потребу дослідження природи внутрішньодержавних 

міграційних потоків на рівні з міграцією населення зовнішнього спрямування.  

З цією метою було обчислено 23 інтегральні індекси соціально-

економічного розвитку регіонів України. Варто відзначити, що з цілісного 

аналізу при розрахунку були виключені Донецька та Луганська області через 

відсутність надійної статистичної бази за період 2014-2020 рр. Результати 

математичних обчислень, систематизовані на рис. 2.14, засвідчують, що в 

якісному вимірі рівень соціально-економічного розвитку регіонів України у 

2010 та 2019 рр. був неоднорідним та в цілому задовільним.   

 
Рис. 2.14. Інтегральні індекси соціально-економічного розвитку регіонів 

України: 2010 р. та 2019 р. (авторські розрахунки) 

Дуже високий рівень соціально-економічного розвитку традиційно 

припадав лише на м. Київ, де значення обчисленого інтегрального індексу 

зафіксувалось на позначці 0,86 у 2010 р. та знизилось до значення 0,84 у 2019 р. 

До регіональних центрів з порівняно високим рівнем соціально-економічного 

розвитку в 2019 році також можна віднести Київську, Дніпропетровську, 

Одеську, Львівську та Полтавську області. Аналіз значень інтегральних 

індексів соціально-економічного розвитку в регіональному зрізі у 2019 році 

порівняно з 2010 роком показав, що у 20 з 23 областей стан соціально-
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економічного розвитку покращився. Від’ємний приріст соціально-економічного 

розвитку спостерігався лише в Івано-Франківській, Херсонській та Рівненській 

областях. 

Стійкі тенденції соціально-економічного зростання у 2017-2019 рр. 

відобразились у деякому зниженні результатів міграційної активності 

населення та зростанні ролі імміграційних потоків над еміграційними за 

даними офіційної статистики. Зокрема у 2017-2019 рр. коефіцієнт покриття 

еміграційних потоків імміграційними зріс із 1,027 у 2017 р. до 1,039 у 2019 р.  

Варто відзначити, що стрімке поширення СOVID-19 у 2020 році разом із 

закриттям кордонів, запровадженням загальнонаціональних карантинних 

заходів обмежили можливості населення на переїзди та деформували усталені в 

останні  роки зв’язки  та залежності між міграцією і соціально-економічним 

розвитком. Позаяк можливість населення працювати, навчатися, задовольняти 

базові соціально-економічні потреби у віддаленому режимі через мережу 

Internet посилила інтенсивність глобалізаційних процесів та наклала свій 

відбиток у сутнісне розуміння філософії процесу міграції. Оскільки у більшості 

випадків працевлаштування чи зміна місця навчання, які зазвичай є основними 

причинами виникнення міграційних процесів, не потребувала акту фізичного 

переміщення населення, у 2020 році розпочався процес формування нового 

виду онлайн-міграції населення, у яку в майбутньому, очевидно, буде 

залучатися все більша кількість учасників. 

У 2020 році разом із скороченням на 25 % інтенсивності міграційних 

процесів порівняно з 2019 роком в усіх без винятку регіонах України відбулось 

погіршення стану соціально-економічного розвитку (рис. 2.15). Причому 

найвищий рівень економічної рецесії припав на Чернівецьку, Одеську, 

Закарпатську, Рівненську та Харківську області.  
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Рис. 2.15. Диференціація значень інтегральних індексів соціально-

економічного розвитку України: регіональний аспект, 2019-2020 рр.  
Джерело: авторські розрахунки 

Розраховані інтегральні та зважені індекси соціально-економічного 

розвитку в цілому в Україні за 2010-2020 рр. та в регіональному зрізі дозволили 

оцінити наявність, напрям та силу взаємозв’язків між рівнем соціально-

економічного розвитку України та кількісними результатами міграційних 

процесів за національною ознакою (табл. 2.4). 

В цілому обчислені коефіцієнти кореляції показали, що в національному 

зрізі інтенсивність і співвідношення зовнішніх еміграційних та імміграційних 

потоків, у які залучені громадяни України, формується в площині соціально-

економічного середовища, в той час як міграція іноземців визначається 

здебільшого через зміну значень індикаторів, які відображають соціально-

демографічний вимір розвитку держави та в меншій мірі пояснюються дією 

економічних чинників.  
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Таблиця 2.4 

Сила зв’язків між індикаторами міграції та показниками соціально-

економічного розвитку в Україні за 2010-2020 рр.: матричний аспект  

Показники 

Сальдо 
перетину 
кордону 

українцями 

Сальдо 
перетину 
кордону 

іноземцями 
Індекси: 

Інтегральний індекс соціально-економічного розвитку 0,62 0,454 
Індекс соціально-демографічної стабільності 0,126 0,498 

Індекс соціального розвитку 0,406 0,591 
Індекс розвитку ринку праці та сфери зайнятості 0,618 0,260 

Індекс якості життя населення 0,671 0,294 
Індекс сталого економічного розвитку 0,575 0,058 

Окремі показники соціально-економічного розвитку: 
Загальний коефіцієнт народжуваності  0,258 0,573 

Рівень шлюбності  0,086 0,408 
Середній розмір державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям,  дол. США у розрахунку на одну сім’ю 0,646 0,478 

Кількість студентів вищих навчальних закладів, у розрахунку на 
10 тис. населення 0,230 0,669 

Рівень безробіття, % -0,635 -0,625 
Середньомісячна номінальна заробітна плата (у середньому на 

одного штатного працівника), дол. США 0,646 0,091 

Неформальна зайнятість, % до кількості зайнятого населення -0,214 0,233 
 Середня тривалість пошуку роботи безробітними -0,483 0,162 

Наявний дохід населення (у розрахунку  на одну особу), дол. 
США 0,750 0,397 

Забезпеченість населення житлом (м2 загальної площі на одного 
мешканця) 0,581 0,180 

Кількість виявлених злочинів на 10 тис. населення -0,598 0,333 
Кількість малих підприємств (у розрахунку на 10 тис. населення) 0,479 -0,067 

Співвідношення обсягів реалізованої продукції малими 
підприємствами до кількості зайнятих працівників, дол США 0,524 0,046 

Примітка:          – -0,2<r<0,2;          – -0,2≤r<-0,4 та 0,2≤r< 0,4;          – -0,4≤r<-0,6; 

         – -0,6≤r<-0,8;        – 0,4≤r<0,6;           – 0,6≤r<0,8 (авторська інтерпретація на основі 

розрахованих коефіцієнтів кореляції) 

Джерело: авторські розрахунки 

Серед соціально-економічних показників, які пов’язані прямими 

щільними зв’язками з міграцією та вірогідно стимулюють зростання обсягів 

прибуття громадян України з-за кордону над їх вибуттям за адміністративні 

межі країни варто відзначити такі, як: наявний дохід населення, зважений 
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індекс якості життя населення, середньомісячна заробітна плата, середній 

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інтегральний 

індекс соціально-економічного розвитку, індекс розвитку ринку праці та сфери 

зайнятості. Коефіцієнти кореляції на рівні більше за 0,6, з одного боку, свідчать 

про помітну роль дії чинників соціально-економічної природи, проте, з іншого, 

дозволяють стверджувати, що процес міграції багатоаспектне явище, яке 

сигналізує теж про цивілізаційний розвиток суспільства та міру його 

глобалізації. 

Таким чином, вважається за доцільне мету зовнішньої міграції громадян 

України диференціювати за традиційним економічним критерієм, який 

передбачає покращання матеріального, соціального-економічного становища 

учасників міграційних процесів та освітньо-просвітницьким, суть якого полягає 

у здобутті знань, навичок, нового досвіду, формування нових світоглядних 

поглядів до філософії життя та ведення бізнесу. 

Порівняно тісні залежності між результатами міграції іноземців в Україну 

та кількістю студентів у вищих навчальних закладах у розрахунку на 10 тис. 

населення (r=0,669) свідчать про те, що одна з основних цілей переїзду 

громадян іноземних держав в Україну полягає у здобутті вищої освіти. Позаяк 

позитивне сальдо зовнішньої міграції у 2010-2020 рр. формувалося з країнами, 

які здебільшого характеризуються або слабким економічним розвитком та 

демографічними проблемами внаслідок надвисокої щільності населення або 

складною військово-політичною ситуацією та релігійними переслідуваннями 

(Марокко, Індією, Узбекистаном, Нігерією, Туркменістаном, Азербайджаном, 

Російською Федерацією, Білоруссю, Туреччиною), взаємозв’язків між 

кількісним зростанням випадків переїзду іноземців та рівнем якості життя 

населення в Україні, економічним розвитком національного господарства не 

виявлено.  

Разом з тим, важливу роль у прийнятті рішення про прибуття на 

територію України чи вибуття займають соціально-безпекові аспекти, які 

відображаються через формування прямих помірних взаємозв’язків між 
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інтенсивністю зростання імміграційної активності  громадян інших країн та 

зростанням значень показників соціального розвитку України та соціально-

демографічної стабільності України. Це дозволяє стверджувати, що при умові 

збереження тенденцій старіння та кількісного зменшення чисельності корінних 

мешканців України підвищується ймовірність виникнення та посилення дії так 

званої міграції-заміщення місцевого населення новоприбулими мігрантами з 

третіх країн світу. Культурні, ментальні та релігійні розриви новоприбулих 

мігрантів з приймаючим суспільством, з одного боку, підвищують ризик 

загострення проблеми соціально-політичного, культурно-ціннісного характеру, 

проте, з іншого, ймовірно, покращать значення показників демографічного 

відтворення та стануть необхідною умовою забезпечення сталого економічного 

розвитку країни. Зокрема, І. Бараняк, досліджуючи вплив міграції на 

відтворення населення Німеччини, дійшов висновку, що завдяки зростанню 

ролі мігрантів-іноземців у цій країні відбулось омолодження статевовікової 

структури населення, так як середній вік мігрантів в цілому на 8 років менший 

ніж у місцевого населення, в той час як рівень природного демовідтворення 

покращився на 40 % завдяки інтенсивному приїзду переселенців до Німеччини 

[2, с. 106]. Поруч зі зростанням кількості мігрантів у Німеччині відбулось 

пожвавлення ділової та економічної активності населення і значно скоротився 

дефіцит робочої сили.  

Вищенаведені аргументи доводять, що імміграційні потоки іноземців з 

менш розвинених країн потребують постійного та системного моніторингу і 

державного регулювання з боку органів влади з метою мінімізації ризиків та 

максимізації вигод для соціально-економічного розвитку суспільства та 

економіки. 

Результати дослідження наявності та сили зв’язків між індикаторами, які 

в кількісному та структурному зрізі формують регіональні імміграційні вектори 

та детермінують рівень соціально-економічного розвитку, дозволили визначити 

особливості взаємозв’язків між інтенсивністю прибуття мігрантів в залежності 
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місця їх осідання у міській місцевості чи сільських поселеннях та від території 

їх походження (в межах країни чи з-за кордону) (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5  
Сила зв’язків між індикаторами прибуття мігрантів та соціально-економічним 

розвитком регіонів України,  2020 рік: матричний підхід (авторські розрахунки) 

Примітка:          – -0,2<r<0,2;           – -0,2≤r<-0,4;             – -0,4≤r<-0,6;          
         – -0,6≤r<-0,8;           0,2≤r< 0,4;            – 0,4≤r<0,6;           – 0,6≤r<0,8;          – 0,8≤r<1 
(авторська інтерпретація на основі розрахованих коефіцієнтів кореляції) 

Показники 

Кількість мігрантів, що прибули в регіон  

з інших 
областей 

з-за 
кордону 

з-за кордону у 
розрахунку на 10 

тис. наявного 
населення 

у міські 
поселення 

у сільську 
місцевість 

Індекси:  
Індекс соціально-демографічної стабільності 0,252 0,408 0,339 0,355 -0,098 

Індекс соціального розвитку 0,503 0,752 0,683 0,684 0,132 
Індекс розвитку ринку праці та сфери зайнятості 0,886 0,771 0,755 0,88 0,555 

Індекс якості життя населення 0,369 0,415 0,438 0,382 0,288 
Індекс сталого економічного розвитку 0,629 0,756 0,685 0,776 0,337 

Інтегральний індекс соціально-економічного розвитку 0,683 0,801 0,742 0,806 0,465 
Окремі показники соціально-економічного розвитку: 

Рівень шлюбності  0,645 0,721 0,673 0,716 0,187 
Частка міського населення  0,601 0,697 0,611 0,755 0,047 

Кількість студентів вищих навчальних закладів, у 
розрахунку на 10 тис. населення 0,507 0,859 0,789 0,741 -0,381 

Витрати місцевих бюджетів на забезпечення 
функціонування сфери охорони здоров'я у розрахунку 

на 1 особу 
0,631 0,731 0,67 0,755 0,405 

Витрати місцевих бюджетів на соціальний захист та 
соціальне забезпечення у розрахунку на 1 особу 0,571 0,696 0,651 0,694 0,247 

Рівень безробіття -0,762 -0,651 -0,637 -0,755 -0,228 
Рівень прийому працівників 0,575 0,383 0,377 0,523 0,504 

Навантаження на вакантний попит -0,507 -0,430 -0,423 -0,498 -0,150 
Середньомісячна номінальна заробітна плата  0,601 0,729 0,666 0,736 0,461 

Заборгованість із виплати заробітної плати 0,354 0,38 0,406 0,401 0,198 
Неформальна зайнятість -0,602 -0,420 -0,402 -0,568 -0,106 

Середня тривалість пошуку роботи безробітними 0,511 0,583 0,541 0,609 0,009 
Наявний дохід населення (у розрахунку  на одну особу) 0,62 0,798 0,718 0,795 0,226 
Частка населення із середньодушовими еквівалентними 

грошовими доходами на місяць нижче прожиткового 
мінімуму 

-0,507 -0,379 -0,347 -0,491 -0,250 

Забезпеченість населення житлом  0,095 -0,373 -0,309 0,167 0,481 
Коефіцієнт покриття витрат доходами населення -0,147 0,130 0,025 0,086 -0,458 

Прямі іноземні інвестиції (у розрахунку на одну особу) 0,537 0,76 0,688 0,719 0,202 
Капітальні інвестиції (у розрахунку на одну особу) 0,615 0,762 0,708 0,754 0,503 

Cередньодержавний валовий регіональний продукт (у 
розрахунку на одну особу) 0,638 0,796 0,737 0,783 0,435 

Кількість малих підприємств (у розрахунку на 10 тис. 
населення) 0,599 0,814 0,740 0,771 0,346 

Співвідношення обсягів реалізованої продукції малими 
підприємствами до кількості зайнятих працівників 0,769 0,73 0,65 0,844 0,361 

Інтенсивність податкових надходжень до місцевих 
бюджетів від зайнятого населення 0,718 0,641 0,587 0,771 0,410 

Інтенсивність податкових надходжень до місцевих 
бюджетів від підприємницької діяльності 0,547 0,610 0,546 0,679 0,164 
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Найвищий рівень щільності взаємозв’язків між показниками прибуття та 

індексом соціально-економічного розвитку регіонів спостерігається у 

імміграційному векторі «сільська місцевість → міські поселення». Коефіцієнт 

кореляції на рівні 0,806 демонструє, що економічний потенціал та можливості 

соціально-економічного розвитку урбанізаційних систем формуються в 

площині їх міграційної привабливості та здатності до залучення нових 

людських ресурсів.  

Водночас лише при ефективному використанні наявних людських 

ресурсів, яке в економіко-статистичному вимірі вимірюється через зростання 

індексів розвитку ринку праці та зайнятості (R=0,88), соціального розвитку 

(R=0,684), зниження рівня безробіття (R=-0,755), збільшення розміру наявних 

доходів (R=0,799) та середньомісячної заробітної плати (R=0,736), імміграційні 

канали урбанізаційного характеру міцніють та розростаються.  

Таким чином, рівень прибуття населення до міських агломерацій слід 

розглядати як системний чинник формування соціально-економічного 

потенціалу території-реципієнта, який у випадку реалізації сприяє зростанню 

значень інтегрального індексу соціально-економічного розвитку та стимулює 

нарощення темпів прибуття населення до урбанізаційних центрів. 

Натомість інтенсивність прибуття мігрантів у сільські поселення не 

можна пояснити через дію індикаторів соціально-економічного характеру, так 

як жоден з обчислених коефіцієнтів кореляції не перевищує значення 0,5. Це 

свідчить про доволі слабкі зв’язки між рівнем соціально-економічного розвитку 

та рівнем міграції населення з міських поселень у сільську місцевість. З іншої 

сторони,  імміграційні процеси у сільській місцевості можуть мати 

стохастичний характер через відсутність ефективної системи обліку та аналізу 

статистичних даних як щодо самих мігрантів, так і результатів соціально-

економічного розвитку.  

При дослідженні наявності зв’язків між рівнем соціально-економічного 

розвитку та міграцією в регіональному вимірі важливе місце відіграє 

територіальне походження мігрантів, так як міграція з-за кордону та 
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переміщення населення в межах країни можуть визначатися різними мотивами 

та чинниками. Результати обчислень частково підтвердили уже вище 

сформульовані закономірності: міграція з-за кордону пов’язана тісними та 

прямими зв’язками з рівнем розвитку соціальної інфраструктури регіону, яка 

дослідженні вимірюється через рівень розвитку сегменту вищої освіти 

(R=0,859), обсягами витрат місцевих бюджетів на забезпечення 

функціонування сфери охорони здоров’я (R=0,731), соціальний захист та 

соціальне забезпечення (R=0,691). 

Примітно, що інтенсивність прибуття мігрантів з-за кордону та їх 

осідання в регіональному вимірі додатково пов’язана тісними прямими 

взаємозв’язками зі зміною значень індексу соціального-економічного розвитку 

(R=0,801), доходами населення (R=0,798). Це дозволяє зробити припущення: 

території з вищим рівнем економічного розвитку притягують іммігрантів, які 

володіють людським капіталом і вміннями вищої якості та здатні за 

сприятливих обставин примножувати і покращувати соціально-економічні 

характеристики регіону-реципієнта.  Таким чином, імміграція з-за кордону в 

Україну детермінується крізь призму соціальних індикаторів, в той час як в 

регіональному вимірі тісно пов’язана щільними зв’язками з рівнем 

економічного розвитку та ситуацією на місцевих ринках праці.  

Розрахунки щодо виявлення взаємозв’язків між рівнем 

внутрішньодержавної імміграції та зміною значень соціально-економічного 

розвитку регіонів підтвердили, що активізація імміграційних процесів в 

регіональному зрізі відбувається у місцях з вищим рівнем розвитку ринків 

праці та сфери зайнятості (R=0,886), в тому числі нижчим рівнем безробіття 

(R=-0,762), вищими рівнями наявних доходів (R=0,62) та середньомісячної 

заробітної плати (R=0,601). 

Аналогічні розрахунки щодо оцінювання взаємозв’язків між зміною 

значень показників еміграції населення України та соціально-економічними 

параметрами в регіональному розрізі не дозволили виявити тісних залежностей. 

Очевидно, що випадки прибуття мігрантів завжди краще реєструються ніж 
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вибуття, так як факт переїзду при можливості замовчується та приховується. З 

іншої сторони, така парадоксальна ситуація має місце через наднизьку якість 

статистичних даних з міграції населення. Неефективна система реєстрації 

виїздів населення в межах країни та особливо закордон призвела до 

викривлення статистичної інформації, що порушило та деформувало логічні 

взаємозалежності між соціально-економічними та еміграційними процесами. 

Так, для прикладу, за даними Державної служби статистики України у 2010-

2019 рр. з регіонів України до Німеччини виїхало трохи більше 15 тис. осіб 

[109], в той час як за даними Федерального статистичного офісу Німеччини 

чисельність іммігрантів з України становила 106,5 тис. осіб [209]. Недооблік 

чисельності мігрантів у 90 тис. осіб за 2010-2019 рр. лише по одній країні 

засвідчує наявність проблеми статистичного забезпечення та необхідність 

реформування  способів та методів збору даних про міграцією відповідно до 

міжнародних стандартів та нормативів.   

Варто відзначити, що проблема статистичного забезпечення у деякій мірі 

була вирішена через можливість аналізу адміністративних даних Прикордонної 

служби України, які в цілому більш адекватно відображають реальний стан 

міграційної ситуації та дозволили на державному рівні простежити зв’язки між 

тенденціями виїздів закордон та соціально-економічним розвитком країни в 

цілому.  

Таким чином,  проведені розрахунки підтвердити гіпотезу дослідження 

щодо наявності тісних взаємозалежностей між міграційною активністю 

населення України та індикаторами, які в сукупності формують уявлення про 

стан та тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та її 

регіонах. 

Як зазначалось вище, міграцію населення в умовах активізації 

глобалізаційних процесів та загострення конкурентної боротьби за людські 

ресурси слід розглядати як фактор, так і наслідок результату соціально-

економічного розвитку. Відтак у процесі дослідження було побудовано та 

згруповано за рівнем надійності систему регресійних рівнянь, у яких міграція, з 
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одного боку, є фундаментом соціально-економічних зрушень, а, з іншого, – 

результатом інтенсивності соціально-економічного зростання (табл. 2.6).  

Економетричні моделі, які описують вплив міграційної активності 

українців та іноземців на параметри соціально-економічного розвитку України 

дозволили розрахувати коефіцієнти еластичності та відібрати індикатори, які в 

найбільшій мірі залежать і можуть видозмінитися через вплив міграційних 

процесів.  

Таблиця 2.6 

Економетричні моделі впливу міграційної активності українців та іноземців на 

параметри соціально-економічного розвитку України, 2010-2020 рр.  
Сальдо перетину кордону українцями у 

розрахунку на 10 тис. населення 
Сальдо перетину кордону іноземцями у 

розрахунку на 10 тис. населення 
 

Регресійні рівняння 
Коефіцієнти 

еластичності, % 
 

Регресійні рівняння 
Коефіцієнти 

еластичності, % 
Зважені та інтегральний індекси:  

IISED=0,44+0,01SMU 0,09 IISED=0,4+0,02SMF 0,02 
ISDS=0,62+0,001SMU 0,01 ISDS=0,61+0,012SMF 0,01 
ISD=0,484+0,012SMU 0,00 ISD=0,42+0,045SMF 0,00 
IDLM=0,41+0,007SMU 0,06 IDLM=0,39+0,009SMF 0,01 
IQLR=0,45+0,008SMU 0,07 IQLR=044+0,00SMF 0,01 
ICED=0,31+0,007SMU 0,00 ICED=0,28+0,02SMF 0,00 

Окремі показники соціально-економічного розвитку: 
GKB=103,6+1,73SMU -0,06 GKB=92,1+10,94SMF 0,05 

LM=62,4+0,33SMU -0,02 LM=59,2+4,14SMF 0,03 
SSA=161,4+8,9SMU -0,24 SSA=120,5+19,16SMF 0,07 
NSU=408,1+6SMU -0,06 NSU=363,1+48,7SMF 0,02 

LUN=7,99-0,16SMU 0,07 LUN=8,82-0,48SMF    -0,03 
AS=383,5+17,7SMU 0,20 AS=316,9+7,1SMF 0,01 
IEM=22,6-0,21SMU 0,03 IEM=22,9+0,4SMF 0,01 
ATSJ=5,7-0,12SMU 0,07 ATSJ=6,2+0,05SMF 0,00 

DI=2936,6+160,3SMU 0,24 DI=2246,6+246,5SMF 0,05 
HP=24+0,129SMU -0,02 HP=23,5+0,12SMF 0,00 

NDC=100,9-3,2SMU 0,10 NDC=112,4-0,25SMF 0,00 
NSE=81,2+0,81SMU 0,04 NSE=78,5-0,35SMF 0,00 

RSPSEU=40,2+0,98SMU -0,09 RSPSEU=36,6+0,24SMF 0,00 
Примітка:         – високий рівень надійності моделі (p>0,95);        – середній рівень 

надійності (p>0,90);         – низький рівень надійності (p<0,90); SMU – сальдо перетину 
кордону українцями; SMF – сальдо перетину кордону іноземцями; IISED – інтегральний 
індекс соціально-економічного розвитку; ISDS – індекс соціально-демографічної 
стабільності; ISD – індекс соціального розвитку; IDLM – індекс розвитку ринку праці та 
сфери зайнятості; IQLR – індекс якості життя населення; ICED – індекс сталого 
економічного розвитку; GKB – загальний коефіцієнт народжуваності; LM – рівень 
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шлюбності; SSA – середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 
NSU – кількість студентів вищих навчальних закладів; LUN – рівень безробіття; AS – 
середньомісячна номінальна заробітна плата; IEM – неформальна зайнятість; ATSJ – середня 
тривалість пошуку роботи безробітними; DI – наявний дохід населення; HP – забезпеченість 
населення житлом; NDC – кількість виявлених злочинів; NSE – кількість малих підприємств; 
RSPSEU – співвідношення обсягів реалізованої продукції малими підприємствами до 
кількості зайнятих працівників. 

Джерело: авторські розрахунки 

В результаті обчислень встановлено, що приріст значення сальдо міграції 

українців у розрахунку на 10 тис. населення на 1 % за інших незмінних умов 

може призвести до зростання значень інтегрального індексу соціально-

економічного розвитку України на 0,09 %, а також покращити значення 

індексів розвитку ринку праці і сфери зайнятості та якості життя населення на 

0,06 % та 0,07 % відповідно.  

Більш інтенсивне зростання обсягів прибуття українців з-за кордону над 

їх вибуттям, за результатами регресійного аналізу, може покращити фінансово-

економічну ситуацію населення в частині зростання наявних доходів та 

середньомісячної заробітної плати на 0,24 % та 0,2 % відповідно при 

збільшенні значення сальдо перетину кордону українцями на 1 %. Одночасно зі 

зростанням величини доходів слід очікувати зниження тиску на сферу 

соціального захисту так як потреба у виплаті соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям зменшиться на 0,24 %. З іншої сторони, разом із 

збільшенням значень факторної змінної на 1 % через прибуття додаткової 

робочої сили може зросте навантаження на регіональних ринках праці, що 

відобразиться у зростанні рівня безробіття та неформальної зайнятості на  

0,07 % та 0,03 %.  

В цілому наведені закономірності цілком виправдані. Адже активізація 

рееміграційних процесів через переважно економічно-трудову природу 

міграційних переміщень приведе до переливання фінансово-матеріальних 

ресурсів здобутих мігрантами під час перебування закордоном до місць їх 

осідання. Психологічне несприйняття низького рівня доходів в Україні, яке у 

рази нижче порівняно з більшістю країн-реципієнтів трудової міграції з 

України, може спровокувати посилення ролі тіньової та неформальної 
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зайнятості.   Таким чином,  зростання сальдо перетину кордону українцями в 

цілому має більш позитивний ніж негативний вплив на параметри соціально-

економічного розвитку. Водночас нівелювання дії ймовірних вищенаведених 

ризиків рееміграційних процесів  потребує державного управлінського впливу 

та регулювання через розробку дієвих програм рееміграції та психологічної 

адаптації українських мігрантів у поточному суспільному та соціально-

економічного середовищі.    

З метою системного дослідження впливу міграції на соціально-

економічний розвиток додатково було побудово регресійні моделі між 

показниками соціально-економічного розвитку України та сальдо перетину 

кордону іноземцями. Результати економетричних розрахунків наочно 

демонструють, що рівень впливу міграції іноземців на загальний розвиток 

соціально-економічних процесів порівняно незначний, так як більшість 

регресійних моделей мають низький рівень надійності та 0-ве значення 

коефіцієнта еластичності. З однієї сторони, це можна пояснити фактом 

незначної присутності іноземних мігрантів у загальній структурі міграційних 

процесів. З іншої сторони, через слабкий соціально-економічний рівень 

розвитку України міграція іноземців в Україну має більше соціально-

демографічний та безпеково-політичний характер, ніж економічний. В цілому 

при кількісному збільшенні значень показників прибуття іноземців над їх 

вибуттям на 1 % слід очікувати на зростання інтегрального індексу соціально-

економічного розвитку лише на 0,02 %, загального коефіцієнта народжуваності 

– на 0,05 %, рівня шлюбності – на 0,03 % та зростання витрат на соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям на 0,02 %.  

Таким чином, при розростанні наявних імміграційних каналів з інших 

країн слід очікувати на слабке економічне зростання та помірне покращення 

стану процесів демографічного відтворення. Варто відзначити, що виявлені 

взаємозв’язки є динамічними та можуть видозмінюватись у міру набуття 

соціально-економічних переваг та престижності на світовій арені. 

Зважаючи на факт того, що міграційні потоки за традиційним підходом 
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формуються та детермінуються в соціально-економічних координатах, 

побудовано регресійні моделі (табл. 2.7), які дозволили описати наявні 

причинно-наслідкові залежності між інтенсивністю поточних міграційних 

процесів та тенденціями розвитку соціально-економічних процесів. 

Таблиця 2.7 

Результати емпіричного моделювання впливу соціально-економічного розвитку 

на інтенсивність міграційних процесів в Україні, 2010-2020 рр.  

Показники 
Сальдо перетину кордону 

українцями у розрахунку на 
10 тис. населення 

Сальдо перетину кордону 
іноземцями у розрахунку на 

10 тис. населення 
Індекс соціально-

демографічної стабільності SMU= -13,5+16,1ISDS SMF= -12,3+20,6ISDS 

Індекс соціального розвитку SMU= -10,4+15,3ISD SMF= -3+7,8ISD 

Індекс розвитку ринку праці 
та сфери зайнятості SMU= -25+54,9IDLM SMF= -2,7+8,1IDLM 

Індекс якості життя 
населення SMU= -26,37+54,6IQLR SMF= -2,9+8,1IQLR 

Індекс сталого 
економічного розвитку SMU= -15,1+40,7ICED SMF= 0,1+1,4ICED 

Інтегральний індекс 
соціально-економічного 

розвитку 
SMU= -23,3+48,2IISED SMF= -4,5+12,1IISED 

Примітка:         – високий рівень надійності моделі (p>0,95);        – середній рівень 
надійності (p>0,90);          – низький рівень надійності (p<0,90); SMU – сальдо перетину 
кордону українцями; SMF – сальдо перетину кордону іноземцями; ISDS – індекс соціально-
демографічної стабільності; ISD – індекс соціального розвитку; IDLM – індекс розвитку 
ринку праці та сфери зайнятості; IQLR – індекс якості життя населення; ICED – індекс 
сталого економічного розвитку;   IISED – інтегральний індекс соціально-економічного 
розвитку. 

Джерело: авторські розрахунки 

В цілому результати емпіричного моделювання підтвердили вище 

виявлену закономірність, що динаміка та поточна інтенсивність міграційних 

потоків за участю громадян України у великій мірі детермінується в площині 

соціально-економічного середовища, яке у випадку реалізації позитивних змін 

виступає у ролі чинника-притягування потенційних мігрантів або у зворотному 

випадку дестабілізації – сприяє розростанню еміграційних каналів.    
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З іншої сторони, міграція громадян інших країн пов’язана порівняно 

слабкими взаємозалежностями з  параметри економічного розвитку України, в 

той час як соціальна та демографічна складові відіграють помітну роль у 

формуванні міграційних настроїв серед потенційних переселенців з інших 

країн.  

Таким чином, результати економетричних розрахунків в цілому 

підтвердили гіпотезу дослідження, що міграція населення детермінує та 

трансформує потенціал соціально-економічного розвитку територій-донорів та 

територій-реципієнтів людських ресурсів. Інтенсивність міграційних процесів в 

координатах соціально-економічного розвитку України слід розглядати не 

лише, як результат соціально-економічних територіальних деформацій за 

традиційним підходом, але й чинник соціально-економічних зрушень, який 

через загострення проблем із демографічним відтворенням України та 

посиленням глобалізаційних процесів ймовірно набиратиме все більшої ваги та 

значимості у найближчій перспективі. З іншого боку, міграція населення 

посилює рівень ефективного використання людського потенціалу, 

трансформуючи його у економічні блага та вищий рівень соціального розвитку. 

Відтак, завдання держави полягає у створенні умов для ефективного 

використання результатів міграційної активності населення України задля 

максимізації позитивних ефектів соціально-економічного розвитку та 

мінімізації ризиків виникнення деструктивних змін у суспільстві. 

 

2.3. Характеристика державного регулювання міграційних процесів у 

контексті забезпечення соціально-економічного розвитку країни 

 

Міграційні процеси в Україні залишаються актуальним об’єктом 

державного регулювання. Незважаючи на їхню активність, практика 

регулювання, виражена в міграційній політиці, відзначається непослідовністю, 

вибірковістю, недостатньою ефективністю та результативністю. Для доведення 

цього в даній частині дослідження здійснено характеристику державного 
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регулювання міграції населення України з виявленням впливу на соціально-

економічний розвиток країни. 

Характеристика державного регулювання міграційних процесів 

населення України отримує критичну оцінку з огляду на: 

- існуючу міграційну ситуацію; 

- практичну відсутність управлінських заходів на різних етапах (стадіях) 

міграційних процесів, особливо в частині регулювання потенціалу міграції, 

рееміграції, використання міграційного капіталу; 

- невизначеність міграційних намірів населення, суспільну, економічну, 

політичну нестабільність. 

Низькоефективне державне регулювання міграційних процесів населення 

України є закономірними з огляду на низку умов.  

По-перше, за 30 років незалежності України так і не сформувалась 

належна політична культура, виражена в ефективній взаємодії влади і 

населення та дієвості державної політики в різних сферах суспільного й 

економічного життя. Низька політична культура обумовлена політичною 

нестабільністю, яка супроводжувалась періодичними кризами політичного, 

фінансово-економічного і безпекового характеру.  

По-друге, в Україні до нині не вироблена цілісна державна політика з 

довгостроковим стратегічним плануванням, управлінською дисципліною 

виконання програмно-цільових завдань, прозорим бюджетним фінансуванням 

та використанням фінансових ресурсів. Як результат, ресурсне забезпечення 

управлінських рішень є обмеженим або навіть при наявності укорінена 

практика нецільового його використання, що нівелює можливості досягнення 

очікуваних результатів. 

По-третє, неефективна державна політика в сфері економіки обмежує 

розвиток бізнесу на інноваційних і конкурентних засадах. Як результат, 

зменшується дохідність бюджетів усіх рівнів на основі податкових платежів, 

від чого соціальна політика держави втрачає ресурсний актив. Державне 

регулювання міграційних процесів, незважаючи на необхідність посилення 
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економічного контексту, первинно має соціально-захисне, а, отже, витратне 

спрямування. Брак ресурсного забезпечення заходів соціального захисту і 

забезпечення знижує можливості держави у регулюванні міграційних процесів. 

Таким чином, в Україні сформувалась низка деструктивних передумов, 

які значно ускладнюють удосконалення державного регулювання міграційних 

процесів (рис. 2.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Базові деструктиви державного регулювання міграційних процесів 

населення України 
Джерело: авторська розробка 

Слід розуміти, що регулювання міграції при слабкій державній політиці, 

як правило, здійснюється за крайніх (вимушених) обставин. В Україні 

загострення міграційного питання в діяльності органів державної влади 

відбувається при: 

- зміні процедур перетину державного кордону (для прикладу, після 

впровадження для України безвізового режиму з ЄС); 

- необхідності врегулювання питань громадянства, що можуть бути 

загрозою територіальній цілісності; 

- необхідності врегулювання питань вимушених мігрантів – внутрішньо 

переміщених осіб, біженців, шукачів притулку; 

- стрімкому зростанні виїзної трудової, освітньої міграції, що має значний 

вплив на демографічні процеси, економіку і ринки праці; 
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- надмірних навантаженнях на інфраструктуру переміщень через 

державний кордон, що знаходить висвітлення в багатьох ЗМІ; 

- проявах різних форм нетерпимості між місцевим населенням і 

мігрантами – як щодо громадян України за кордоном, так і відносно іноземців в 

Україні; 

- форс-мажорних обставинах з неочікуваною зміною правових, 

організаційних, економічних, соціальних, безпекових умов міграційних 

переміщень (приклад – ситуація з COVID-19); 

- поодиноких спробах «врегульованості» міграційних процесів через 

оподаткування доходів мігрантів без створення натомість жодних гарантій 

соціального захисту та підтримки. 

З визначених на рис. 2.3.1 деструктивів слід зазначити, що не можна 

недооцінювати негативний вплив низької політичної культури і політичної 

нестабільності. Для ефективного регулювання міграційних процесів, 

визначення можливостей забезпечення їх позитивного впливу на соціально-

економічний розвиток країни має здійснюватися системна послідовність дій. 

Однак часта змінність керівництва органів влади і сама їх реструктуризація 

ускладнювала відповідні процеси. Для прикладу, уряд в Україні, починаючи з 

1991 по 2021 рік, змінювався 19 разів. Нині профільним органом у сфері 

міграції є Державна міграційна служба України (ДМСУ), утворена 2010 року та 

підконтрольна Міністерству внутрішніх справ України. Однак до її утворення 

профільний орган у сфері міграції змінювався 12 разів. Нижче наведено перелік 

таких структур, огляд основної мети діяльності яких підкреслює змінність 

пріоритетів у регулюванні сфери міграції – від питань міжнаціональних 

відносин і захисту прав депортованих народів до правових аспектів 

громадянства та забезпечення законності міграції: 

1) 1990-1993 роки – Комітет у справах національностей при Кабінеті 

Міністрів України (мета: реалізація політики в сфері міжнаціональних 

відносин) [168]; 

2) 1993-1994 роки – Міністерство України у справах національностей та 
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міграції (мета: вдосконалення діяльності у сферах міжнаціональних відносин та 

міграційних процесів) [158]; 

3) 1994-1995 роки – Міністерство України у справах національностей, 

міграції та культів (мета: реалізація політики в сферах міжнаціональних 

відносин, щодо релігії й церкви, національних меншин, міграції) [155]; 

4) 1995-1996 роки – Міністерство України у справах національностей та 

міграції (мета: реалізація політики у сферах національних меншин, 

міжнаціональних відносин, міграції) [154]; 

5) 1996-2000 роки – Державний комітет України у справах 

національностей та міграції (мета: реалізація політики у сферах 

міжнаціональних відносин, національних меншин, діаспори, міграційних 

відносин, української мови і мов національних меншин) [160]; 

6) 2000-2001 роки – Державний департамент у справах національностей 

та міграції Міністерства юстиції України (мета: реалізація політики, стратегії та 

механізмів її реалізації у сферах міжнаціональних відносин, національних 

меншин, міграції) [159]; 

7) 2001-2006 роки – Державний комітет України у справах 

національностей та міграції (мета: реалізація політики у сферах міграції, 

забезпечення міжнаціональних відносин, прав національних меншин, 

депортованих народів, що повернулися, біженців) [142]; 

8) 2006-2010 роки – Державний комітет у справах національностей та 

релігій України (мета: реалізація політики у сферах релігії, відносин з церквою, 

міжнаціональних відносин, захисту національних меншин, депортованих осіб, 

що повернулися) [151];  

9) 2008-2009 роки – Державний департамент міграційної служби 

Міністерства внутрішніх справ України (мета: реалізація політики у сфері міграції 

з передачею повноважень від Державного комітету у справах національностей та 

релігій та задля оптимізації органів державного управління) [42]; 

10) 2009-2010 роки – Державна міграційна служба України (мета: 

реалізація політики у сферах міграції, імміграції, громадянства) [122]; 
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11) 2010 рік – Міністерство внутрішніх справ України (мета: реалізація 

політики в сферах імміграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб), 

Державний комітет у справах національностей та релігій (мета: реалізація 

політики у сферах міграції, біженців) [41]; 

12) з 2010 року – Державна міграційна служба України (мета: спочатку – 

реалізація політики в сфері міграції та задля оптимізації органів державного 

управління, з 2014 року – реалізація політики у сферах громадянства, імміграції 

та еміграції, протидії незаконній міграції, реєстрації різних категорій мігрантів 

та осіб з особливим правовим статусом) [167;152]. 

Часта змінність органу в сфері регулювання міграційних процесів не 

лише не сприяла виробленню комплексної міграційної політики, але й 

супроводжувалась організаційними та часовими втратами з постійною ротацією 

державних службовців на посадах, що вимагали розуміння міграційної ситуації 

та способів її регулювання. 

ДМСУ, яка функціонує вже понад 10 років та здійснює діяльність за 

чинним положенням 7 років, сприяла реалізації низці важливих управлінських 

заходів. У табл. 2.8 узагальнено основні з них, однак вказано також на ті 

недоліки, які необхідно виправити задля посилення позитивного впливу 

управлінських рішень. 

У першу чергу слід підкреслити, що за роки діяльності ДМСУ були 

прийняті важливі для регулювання міграційних процесів нормативи. Щоправда 

іншим мотивуючим чинником цього було затвердження 2010 року Плану дій з 

лібералізації візового режиму, в зв’язку з чим Україна була змушена виконати 

висунуті до неї умови, з-поміж котрих – вдосконалення міграційного 

законодавства з забезпеченням захисту прав мігрантів [88]. 

Міграційне законодавство в Україні розроблено на задовільному рівні. У 

більшій мірі стоїть питання щодо дотримання його положень, особливо в 

частині виконання стратегічних нормативів. 
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Таблиця 2.8 

Основні заходи в сфері регулювання міграційних процесів за період діяльності 

ДМСУ з 2010 року 

Проведені заходи Поточні недоліки реалізації заходів 
Правова регламентація концептуальних засад 

міграційної політики шляхом прийняття Концепції 
державної міграційної політики (2011 р.), Стратегії 
державної міграційної політики України на період 

до 2025 року (2017 р.) та ін. 

Низька результативність реалізації плану 
заходів реалізації стратегії 

Удосконалення нормативно-правової бази з 
прийняттям законів України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» (2011 р.), «Про 

зовнішню трудову міграцію» (2015 р.), «Про 
порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України» (2018 р.) та ін. 

Необхідність врегулювання виборчих прав 
мігрантів, питань оподаткування доходів 

мігрантів, конкретизації заходів 
реінтеграції після повернення 

Утворення організаційно-управлінської вертикалі з 
відкриттям територіальних представництв ДМСУ 

Збереження бюрократичного навантаження 
територіальних представництв з високою 

плинністю кадрів 
Удосконалення адміністративних процедур у 

частині ведення Єдиного державного 
демографічного реєстру 

Недостатня захищеність інформації, 
невизначена взаємодія з іншими 

державними реєстрами 
Впровадження національної системи біометричної 
верифікації громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства з практичним використанням на 
пунктах пропуску систем фіксації біометричних 

даних 

Тривалий процес впровадження для всіх 
категорій осіб, що здійснюють перетин 

державного кордону 

Уточнення переліку послуг ДМСУ, що надаються 
на платній основі та конкретизація їхньої вартості 

(Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання надання адміністративних послуг у сфері 

міграції») 

Періодичний перегляд вартості 
Неможливість автоматично розрахувати 

вартість всіх видів послуг на сайті ДМСУ 

Статистичне забезпечення аналізування 
міграційних процесів з виданням міграційного 

профілю, моніторингу, публікування даних щодо 
результатів основної діяльності з публічним 

звітуванням голови ДМСУ 

Значні затримки в оновленні міграційного 
профілю, даних моніторингу міграційних 

процесів. Відсутність ініціатив щодо 
проведення всеукраїнського перепису 

Формування електронних сервісів щодо 
оформлення паспорта (ID), отримання іноземного 

паспорта, підтвердження громадянства, 
інформування про факти порушення міграційного 

законодавства та ін. 

Часті технічні збої, що призводять до 
призупинення видачі документів, 

породжують колапс в отриманні іншої 
документації та планування подальших дій 

Адміністративні й правові вдосконалення щодо 
захисту іноземців з особливим правовим статусом, 

документації їх перебування (посвідчення, проїзних 
документів та ін.), діяльності пунктів тимчасового 
перебування, затвердження Правил оформлення віз 
для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її 
територію (2017 р.), затвердження плану заходів 
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство на 

період до 2020 р. 

Збереження значних нелегальних потоків з 
постійним порушенням справ щодо 
нелегального перетину державного 

кордону, зокрема через порт м. Одеса, 
річкові переправи Одеської, Румунської 

областей та ін. 

Джерело: узагальнено автором 

 



121 
Разом з тим, у табл. 2.8 зазначено ключові недоліки, які потребують 

регламентації для регулювання міграційних процесів. Вони стосуються 

врегулювання виборчих прав мігрантів, питань оподаткування доходів 

мігрантів та конкретизації заходів реінтеграції після повернення. Це нагальні 

питання, що вимагають першочергового розгляду в рамках удосконалення 

міграційного законодавства.  

На перспективу доповнення міграційного законодавства України має, з 

однієї сторони, враховувати нові виклики (для прикладу, нині актуальні загрози 

нових хвиль пандемії, загострення міграційної кризи у зв’язку з напливом 

біженців з Афганістану та ін.), проте, з іншої сторони, передбачати 

концептуалізацію правових засад щодо: визначення предмета міграційного 

права; узгодження норм різних галузей права в регулюванні міграційних 

правовідносини; уточнення правового статусу всіх категорій мігрантів; 

усунення повторень положень та їх суперечностей (колізій) [193, с. 205]. 

У цілому регулювання міграційних процесів через нормативно-правові 

методи з огляду на їх глобально-мобільну природу потребує міждержавної 

консолідації з залученням України до уніфікації правових засад. За 

твердженням юристів-міграціологів, на міжнародному рівні міграція має 

розглядатись з позиції блага з супроводжуючими регульованими процесами; 

інституційне забезпечення регулювання міграційних процесів має базуватись 

на механізмі спільних рішень за ініціативи держав «великої вісімки»; 

визначення пріоритетів регулювання має здійснювати міжнародна група 

експертів [5, с. 108]. Україна як держава з високою міграційною активністю 

населення має долучатись до правотворчих процесів через постійну співпрацю 

з Міжнародною організацією з міграції. 

Однією з визначальних особливостей регулювання міграційних процесів з 

початку діяльності ДМСУ стало утворення організаційно-управлінської 

вертикалі з відкриттям територіальних представництв служби (див. табл. 2.3.1). 

Слід відзначити, що за період діяльності керівництво ДМСУ змінювалось 

рідко: голова – лише тричі. Станом на середину 2021 року чинний голова 
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ДМСУ обіймає посаду з 2015 року. Це забезпечує певну управлінську 

послідовність, однак ризикує укоріненням неформальних і консервативних 

практик. На жаль, діяльність ДМСУ та її територіальних підрозділів пов’язана з 

частою громадською критикою та публічними скандалами внаслідок виявлених 

фактів хабарництвом. Зазвичай їх причиною є вимагання плати за прискорене 

виготовлення біометричного паспорту для виїзду за кордон, ігнорування 

порушень щодо надання послуг проживання іноземцям, неправомірну 

легалізацію іноземців, у тому числі надання громадянства України, інші 

порушення процедур документального оформлення. 

Важливим кроком на шляху вдосконалення державного регулювання 

міграційних процесів в Україні є створення Єдиного державного 

демографічного реєстру. Він покликаний врегулювати питання реєстру й видачі 

документів для посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи 

особливого статусу особи з відповідними правовими наслідками [145]. Станом 

на середину 2021 року його ведення отримує критичні оцінки, зокрема з огляду 

на задовільну практику використання інших державних реєстрів в Україні. Як 

зазначає група експертів Міністерства цифрової трансформації України та 

представників проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах/TAPAS», існують певні корупційні ризики формування 

реєстрів, яких в Україні налічується понад 350, слабка захищеність даних, 

недостатня інтеграція різних реєстрів між собою [16].  

Наразі повна функціональність Єдиного державного демографічного 

реєстру не визначена, в тому числі стосовно можливості заміни ним проведення 

загального перепису населення. На перспективу такий реєстр мав би 

поєднувати адміністративну (виконання органами влади повноважень, у тому 

числі щодо надання населенню адміністративних послуг), статистичну 

(узагальнення статистичних даних), дослідницьку (інформаційно-аналітична 

основа для обґрунтування управлінських рішень) та інформаційну (актуалізація 

в суспільстві проблемних явищ і процесів) функціональність [47, с. 233]. Щодо 

його замінності перепису населення, то наразі вона є дискусійною. 
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У діяльності ДМСУ зробила певний прорив щодо формування 

статистичного забезпечення аналізування міграційних процесів. Однак 

спостерігаються значні затримки в оновленні міграційного профілю – станом на 

середину 2021 року подаються дані 2018 року, а щодо моніторингу міграційних 

процесів – останні дані березня 2019 року [106]. Питання статистичного 

забезпечення є одним з найбільш актуальних до вирішення в сфері регулювання 

міграційних процесів. Період пандемії COVID-19 показав, що оцінки її впливу 

на міграцію населення України були наведені експертними групами, у той час 

як органи офіційної статистики ведуть облік лише стаціонарної міграції. Тому 

впровадження моніторингу міграційних процесів та оцінювання їх впливу на 

соціально-економічний розвиток країни, що буде розглянуто в п. 3.3, є 

завданням державної ваги. 

Узагальнення заходів у рамках реалізації міграційної політики ДМСУ 

вказує на домінування адміністративних і нормотворчих процедур, хоча останні 

є «продуктом» співпраці різних державних органів. Наразі слабо вирізняються 

заходи, спрямовані на регулювання міграції з позиції розуміння її як складного 

процесу, що формується певними етапами. Огляд практики державного 

регулювання останніх років дозволяє виявити окремі заходи в розрізі етапів 

міграційного процесу. На основі цього можна зробити висновки, які з цих 

заходів можуть бути перспективними в контексті впливу на соціально-

економічний розвиток країни. 

Міграційний процес як складна послідовність дій розпочинається з 

формування потенціалу та підготовки до міграції. В Україні регулювання 

потенціалу міграції фактично не здійснюється: 

- по-перше, за прямої участі держави не проводяться якісні соціологічні 

обстеження потенціалу міграції серед різних соціальних груп. Вибіркове 

обстеження домогосподарств «Зовнішня трудова міграція населення України» є 

несистематичним (останнє дослідження – 2015-2017 років) та подає дуже низькі 

показники щодо намірів населення виїжджати за кордон [189]; 

- по-друге, у Стратегії державної міграційної політики України на період 
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до 2025 року серед принципів реалізації не згадано про превентивність, а серед 

завдань не виділяється зниження потенціалу міграції, зокрема молоді [165]. 

Основні заходи спрямовані на регулювання самого процесу міграції з 

переважанням адміністративної роботи. Вона включає оформлення документів, 

контроль за дотриманням міграційного законодавства, співпрацю з 

міжнародними організаціями, владою інших держав у частині перегляду 

домовленостей щодо режимів перетину кордону між країнами, здійснення 

заходів щодо взаємного працевлаштування і соціального захисту.  

На етапі міграції теж є чимало прогалин щодо її регулювання. Найбільш 

актуальними є наступні питання: 

- відсутність окремих підходів до регулювання міграції осібної і сімейної, 

зокрема в частині протидії поширення практик поступового виїзду молодих 

сімей з народженням дітей за новим місцем перебування та набуттям ними 

громадянства іншої країни; 

- відсутність підходів до регулювання міграції окремих професійних груп, 

зокрема працівників сфери охорони здоров’я, освіти, інформаційних 

технологій, представників затребуваних на вітчизняному ринку праці 

робітничих професій; 

- високий формалізм регулювання діяльності посередників з 

працевлаштування мігрантів на обов’язкових ліцензійних умовах; 

- необґрунтованість поодиноких спроб регулювання міграції з примусом 

повної легалізації, зокрема шляхом впровадження нових способів 

оподаткування доходів мігрантів. 

Ініціювання оподаткування доходів трудових мігрантів періодично 

здійснює Державна податкова служба України. Зокрема, в жовтні 2020 року було 

вкотре підняте дане питання з аргументацією, що частка задекларованих доходів 

мігрантів з загальної суми обсягів грошових переказів складає менше 4 %.  

Враховуючи загальну соціально-економічну ситуацію з розглядом 

трудової міграції як наслідку задовільних умов працевлаштування в Україні, 

яка за кризових умов пом’якшує зниження рівня життя населення, кардинальні 
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дії на шляху обов’язкового оподаткування доходів мігрантів є недоцільними. 

Такі заходи лише підвищують соціальну напругу та рівень недовіри населення 

до влади. За невизначених умов доходи мігрантів є певним стабілізатором 

внутрішньої ситуації, а податкові надходження залишаються достатніми 

завдяки підтримці високого споживчого попиту й сплаті ПДВ, купівлі 

підакцизних товарів, іншим непрямим податковим надходженням. 

Оподаткування доходів мігрантів має бути поступовим, обґрунтованим, з 

оприлюдненням тенденцій обсягів приватних грошових переказів і 

задекларованих доходів та паралельно з дієвими заходами держави щодо 

соціальної захищеності мігрантів і їхніх сімей, застосування інших методів 

державної підтримки. За твердженням голови Всеукраїнської Асоціації 

компаній з міжнародного працевлаштування, держава на даний момент не 

здійснює жодних заходів щодо регулювання міжнародного працевлаштування 

громадян України [46]. В аналітичній довідці ООН «Міграція до та з України» 

2021 року зазначено, що для України актуальним є проведення інформаційних 

кампаній щодо протидії шахрайства у незаконному працевлаштування, а також 

щодо норм трудового права і соціального забезпечення країни, куди 

запланована міграція [1]. Такі висновки вказують на слабкі владні дії з питань 

регулювання трудової міграції і при цьому оподаткування доходів мігрантів 

дисонує з обов’язком держави захищати своїх громадян. 

Державне регулювання міграційних процесів на етапі рееміграції та 

інтеграції міграційного капіталу засвідчує розвинутість і комплексність 

міграційної політики. У програмних цілях діючого Президента України чи не 

вперше було виголошено щодо необхідності створення умов для повернення 

мігрантів на батьківщину [120]. Проведення заходів, спрямованих на 

повернення і реінтеграцію трудових мігрантів, виділене серед пріоритетів 

забезпечення макроекономічної безпеки в Стратегії економічної безпеки 

України на період до 2025 року, затвердженої у 2021 році [161]. Анонсовано 

реалізацію державної програми «Повертайся та залишайся» з залученням 

фінансових ресурсів новоутвореного Фонду розвитку підприємництва. На 
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початку 2021 року уряд ухвалив законопроєкт, за яким мігранти, що 

повернулись в Україну з метою відкриття бізнесу, мають право на одноразову 

допомогу в розмірі 150 тис. грн [139]. Наразі видимі результати зазначених 

рішень відсутні, а оцінка ефективності їх реалізації потребує часу та 

громадської активності. 

Питання ефективного використання міграційного капіталу все частіше 

піднімається в експертних колах, однак при таких масштабах грошових 

переказів мігрантів досі не набуло належного вирішення. З однієї сторони, це 

позитивно, адже це гальмує узалежненість економіки України від доходів 

мігрантів, які наразі мають переважно споживацьке спрямування. З іншої 

сторони, переорієнтація доходів мігрантів на інвестиційні цілі може мати 

значно вищі соціальні (в плані підвищення рівня життя населення) та 

економічні (в плані диференціації джерел інвестиційних надходжень в 

економіку) ефекти.  

В Україні спроби стимулювання інвестиційної активності мігрантів є 

поодинокими та, як правило, ініційовані Міжнародною організацією з міграції. 

Зокрема, в 2019 році було запрезентовано проєкт Агентства ООН з питань 

міграції спільно з Урядом України, низка заходів якого спрямована на 

інвестиційну активність мігрантів. Актуалізація розробки проєкту обумовлена 

результатами опитування Міжнародної організації з міграції, що понад 20 % 

мігрантів з України готові інвестувати міграційні доходи, в тому числі шляхом 

відкриття власної справи за місцем постійного проживання [105]. Як результат, 

з 2019 року Міжнародною організацією з міграції спільно з Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) було запроваджено пілотний проєкт для [97]: 

- територіальних громад з високим рівнем трудової міграції населення; 

- трудових мігрантів і членів їхніх сімей. 

Надання грантів відбувалось на конкурсній основі за принципом «1+1»: 

розмір власної інвестиції був рівний розміру гранту, який не потребував 

повернення. Уже в перший рік реалізації проєкту Міжнародна організація з 

міграції заявила, що отримала 260 заявок. 
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Інформація щодо подальшої реалізації даного проєкту наразі відсутня, 

відтак потребує державної підтримки і популяризації на найвищому 

управлінському рівні. 

Право на мобільність означає можливість зміни місця проживання на 

більш тривалі періоди часу і навіть пожиттєво. Незважаючи на те, що 

міграційні процеси населення України мають здебільшого циклічний 

короткостроковий характер, усе частіше вирізняється пожиттєва міграція, яка 

підтверджується фактами демографічного відтворенням сімей за кордоном. 

Заходи державного регулювання міграційних процесів на етапах інтеграції й 

можливої асиміляції наступних поколінь та з метою збереження національної 

єдності потребує системної співпраці з діаспорою. Українська діаспора є однієї 

з найбільш чисельних у світі, хоча точних її оцінок немає (у різних джерелах 

наводяться показники від 8 млн до 20 млн осіб).  

В Україні основним нормативом щодо регулювання співпраці з 

інститутом діаспори є Закон України «Про закордонних українців», що 

визначає правові засади збереження національної свідомості українців, які 

можуть бути громадянами інших держав чи не мати громадянства, однак мати 

етнічне походження з України, зберігають зв’язки з батьківщиною, у тому числі 

через благодійництво, та можуть повернутись [147]. Серед поточних ініціатив – 

проєкт Концепції Державної цільової програми співпраці із закордонними 

українцями на період до 2023 року, покликаний активізувати співпрацю органів 

державної влади з громадськими організаціями українців за кордоном [169]. У 

цілому діаспора України залишається доволі цілісною й активною з попередніх 

хвиль міграції. Представники новітньої («заробітчанської») хвилі більш схильні 

до асиміляції і розпорошення. Однак за твердженнями керівництва Світового 

конгресу українців в Україні є актуальним запровадження інституту 

«множинного» або «подвійного» громадянства, який по-факту існує однак не 

врегульований законодавчо, що сприятиме більш активній співпраці з 

діаспорою та підтримуватиме її повернення [34]. 

Огляд основних заходів у рамках державного регулювання міграційних 
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процесів в Україні вказує, що поступово ініціюються управлінські рішення, 

спрямовані на трансформацію міграції в «актив» соціально-економічного 

розвитку України. Хоча сучасна міграційна політика в Україні характеризується 

низкою недоліків, однак її інституційне і нормативно-правове забезпечення 

сформоване на прийнятному рівні. Рис. 2.3.2 виокремлює ті виявлені 

управлінські ініціативи, які актуально продовжувати з погляду забезпечення 

позитивних міграційних детермінацій соціально-економічного розвитку країни. 

Такі заходи можна означити як свого роду «матрицю», синергія дії якої 

спричинить каталізуючий ефект для позитивних наслідків міграції. 

Заходи-каталізатори, визначені на рис 2.17, підкреслюють значення 

здійснених досягнень у сфері регулювання міграції, адже зазвичай міграційна 

політика в Україні піддається критиці і натомість відкидається значущість 

певних управлінських рішень.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Матриця заходів-каталізаторів державного регулювання міграційних 

процесів в контексті стимулювання соціально-економічного розвитку України 
Джерело: авторська розробка 
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Їх слід популяризувати і втілювати в життя. Оскільки міграційні процеси 

є надскладним об’єктом державного регулювання, ДМСУ зобов’язана тісно 

співпрацювати з іншими владними структурами центрального та інших 

управлінських рівнів. В ідеалі співпраця ДМСУ має організовуватись на 

правових засадах з розробкою спільної стратегії дій багатогалузевої співпраці 

з міграції. Схожі ініціативи були оголошені 2018 року на зустрічі представників 

Міжнародної організації з міграції, Міністерства соціальної політики і 

Державної служби зайнятості, однак подальших активних дій за даним 

напрямком не простежувалось [104].  

ДМСУ як профільний орган у сфері міграції має розширювати напрямки 

своєї діяльності й активно співпрацювати з Міністерством соціальної політики 

та Державним центром зайнятості в частині забезпечення соціальної 

захищеності мігрантів, пропозиції якісних робочих місць для потенційних 

мігрантів та осіб, котрі повернулись. Інший вектор співпраці – з Міністерством 

економіки України, яке за останні роки зарекомендувало себе як ініціатор 

багатьох новаторських рішень щодо стимулювання підприємництва і 

самозайнятості населення. Саме даний напрям співпраці ДМСУ має активно 

розвиватись, зокрема в частині впорядкування діяльності посередників з 

працевлаштування трудових мігрантів за кордоном.  

Типовий портрет мігранта з України часто характеризує його як особу з 

низьким рівнем знань стосовно законодавства, мови, організаційних питань 

виїзду та ін. Діяльність недобросовісних посередників з працевлаштування 

формує окремий сегмент низькокваліфікованої і незахищеної трудової міграції, 

протидія якій має супроводжуватись активною роз’яснювальною роботою 

серед населення. У цілому Міністерство економіки України після численних 

реорганізацій позиціонує себе як владна структура, що орієнтована на розвиток 

національної економіки на основі соціального діалогу між громадянами, 

бізнесом і державою, де людина є не ресурсом, а метою економічного 

зростання [111]. Така ідеологія діяльності Міністерства не може ігнорувати 

факт міграції, де людський чинник є ключовим активом змін. 
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Реформа децентралізації розкриває нові можливості регулювання 

міграційних процесів на рівні окремих територіальних громад, що формує 

можливості співпраці ДМСУ з Міністерством розвитку громад та територій 

України. Використовуючи ресурси Державного фонду регіонального розвитку, 

Міністерство може ініціювати окреме фінансування проєктів з залученням 

інвестицій мігрантів у конкретні громади. Позитивний приклад таких заходів 

сформує коло зацікавлених осіб у подальшому поширенні інформації про 

можливостей реалізації проєктів. 

До проведеної характеристики заходів державного регулювання 

міграційних процесів в Україні слід додати, що вектор виїзної міграції є вкрай 

актуальним для України, однак імміграційний аспект теж потребує постійної 

уваги. ДМСУ багато роботи проводить щодо іноземців, осіб без громадянства 

та осіб з особливим правовим статусом. Проте в контексті стимулювання 

соціально-економічного розвитку імміграційний чинник для України може 

відігравати значно більшу роль. Для часткової компенсації демографічних 

втрат і браку робочої сили на ринках праці актуальним є селективний підхід до 

стимулювання імміграції. Існуюча практика застосування квот діє, однак 

офіційний сегмент працевлаштування є дуже низьким та потребує кроків на 

шляху легалізації зайнятості іммігрантів. 

Позитивним та очікуваним є стимулювання імміграції іноземців, які 

готові інвестувати в економіку України. Відповідні обґрунтування 

здійснюються експертами з огляду на досвід європейських держав [201]. У 2020 

році прийнято Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів 

із значними інвестиціями в Україні» [143]. Тому стимулювання інвестиційної 

активності за рахунок імміграційного чинника залишається потенційним для 

соціально-економічного розвитку України. 

Якщо імміграційний вектор має визначені пріоритети регулювання, то 

внутрішні міграційні процеси наразі не набули ознак врегульованості. Ситуація 

з внутрішньо переміщеними особами загострила слабкість державної 

соціальної політики, що в супроводі з низькою політичною культурою та 
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браком бюджетних коштів призвело до задовільної ситуації щодо інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб-громадян України в кризовий період. Закон 

України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні» регламентує права внутрішньої мобільності населення [162]. У 

дійсності в Україні спостерігаються зростаючі розриви між місцем реєстрації і 

фактичного проживання, що деформує навантаження на соціальну 

інфраструктуру, податковий і соціально-захисний розподіл, призводить до 

інших соціальних наслідків. Тому міграційні процеси в межах країни теж 

потребують регулювання з моніторингом стану, оцінюванням причин і 

наслідків. 

Отже, сучасну міграційну політику України не можна означити як таку, 

що перебуває на етапі формування. ДМСУ функціонує вже понад 10 років. 

Сформоване належне міграційне законодавство. Однак до нині чітко не 

визначений предмет державного регулювання в сфері міграції. Дане 

дослідження зосереджене на специфіці міграційних процесів. Їх утвердження як 

основного об’єкта державного регулювання дасть змогу охопити 

управлінськими рішеннями комплекс проблем формування потенціалу міграції, 

самих міграційних переміщень та їх наслідків.  

Нинішня міграційна ситуація за всіма векторами засвідчує, що державне 

регулювання міграційних процесів потребує конкретизації мети, завдань та 

очікуваних результатів на всіх етапах перебігу міграції. Існуюче інституційне 

забезпечення регулювання міграції має посилювати різні форми співпраці, 

поєднуючи цілі соціальної, економічної, міжнародної політики, політики 

розвитку регіонів і територіальних громад. 

Огляд існуючих практик регулювання міграційних процесів в Україні 

вказав на позитивні приклади, які слід пролонговувати і посилювати. Разом з 

тим, має впроваджуватись ідеологія сприйняття міграції як активу соціально-

економічного розвитку України. Тому актуально визначати найбільш прийнятні 

й ефективні заходи щодо стимулювання інвестиційної активності мігрантів – як 

громадян України, так і іноземців. У той же час має посилюватись соціальна 
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наслідковість міграційних процесів з пріоритетом активної і системної 

співпраці з інститутами діаспори, які зарекомендували себе як певні гаранти 

міжнародної підтримки у кризові періоди, що виявляють високу готовність й до 

інших форм підтримки – фінансової, політичної, знаннєвої та ін. 

Для подальшого вдосконалення державного регулювання міграційних 

процесів в Україні має бути конкретизована його модель. За критерієм 

теоретичної доктрини має бути утверджена демократична модель, що 

передбачає ситуативне втручання з спрямованістю на солідарність соціального 

захисту і підтримки. Така модель є прийнятна з огляду на тривалість 

ліберальних підходів до регулювання міграційних процесів, тому будь-яке 

активне втручання держави може спричинити зворотну реакцію.  

Основою демократичної моделі державного регулювання має бути 

інтеракційна інтеграційна доктрина, що передбачає забезпечення єдності у 

різноманітті на засадах соціальної рівності, політичної спільності, взаємодії 

культур). У той же час практика регулюючих впливів з оперативним 

реагуванням на ситуацію має передбачати партисипативний (з залученням 

громадськості) і селективний (вибірковий) підходи, що дасть змогу 

сконцентрувати ресурсне забезпечення владних рішень з найвищим 

наслідковим ефектом. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проаналізовано історичні передумови формування міграційних хвиль 

населення України. Зазначено, що п’ята «інтелектуальна» хвиля може 

трансформуватись у «корпоративну», яка передбачає вивід бізнесу за кордон в 

умовах посилення податкового навантаження в Україні. Ймовірність настання 

«корпоративної» хвилі також посилює стимулююча політика європейських 

держав залучення бізнесу, які пропонують стабільні умови господарювання.  

2. Досліджено місце України на глобальній міграційній мапі, що 

підтверджує її включення в міжнародний простір як демократичної й правової 
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держави. Кількість міжнародних мігрантів з України поступово зростає, 

сягнувши у 2020 році 6,1 млн осіб, проте проблемність такої динаміки 

посилюється спадною динамікою імміграції та загрозливими депопуляційними 

процесами: у 2020 році частка міжнародних емігрантів у населенні сягнула 

11,9 %, коли в 1990 року – 10,8 %. Міграційна ситуація у країнах з вищим 

рівнем доходу засвідчує, що вони реалізують ефективну політику залучення 

людського потенціалу. Тому влада України вимушена активізувати державне 

регулювання міграційних процесів, керуючись наслідками їх впливу на 

соціально-економічний розвиток. 

3. Виходячи з даних офіційної статистики, проаналізовано динаміку 

стаціонарної міграції населення України в макро- і регіональному масштабах, 

визначено географічну структуру в’їзних і виїзних міграційних потоків. 

Виявлено, що окремі регіони відзначаються надміру низькими міграційними 

процесами, що слід окремо оцінювати з погляду впливу на соціально-

економічний розвиток. Здійснено аналіз приватних грошових переказів з-за 

кордону в Україні з порівнянням до динаміки іноземного інвестування. У 

підсумку аналізу виділено основні проблеми, що пов’язані з необхідністю: 

активізації державних впливів на міграційні процеси в розрізі окремих 

міграційних мереж, особливо Польщі; врахування депопуляційних процесів для 

призупинення «вимивання» людського потенціалу України; перегляду ролі 

імміграційного чинника для соціально-економічного розвитку з можливістю 

посилення його конструктивних впливів.  

4. У підсумку визначено, що інтенсивність міграції населення в контексті 

впливу на соціально-економічний розвиток визначається системою чинників 

соціально-демографічної стійкості, соціального розвитку, ринку праці та сфери 

зайнятості, якості життя населення та сталого економічного розвитку зміна 

яких сприяє нарощуванню або послабленню міграційного потенціалу території. 

На основі інтегрального підходу розраховано коефіцієнти соціально-

економічного розвитку країни у регіональному зрізі. Встановлено, що  

протягом досліджуваного періоду в якісному вимірі рівень соціально-
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економічного розвитку регіонів України залишався задовільним, за винятком м. 

Києва з дуже високими значеннями індикаторів соціально-економічного 

розвитку. Високим рівнем приросту соціально-економічного розвитку в 2010-

2020 рр. характеризуються Київська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська та 

Полтавська області. 

На основі економетричного моделювання за допомогою авторського 

методичного алгоритму розраховано емпіричні показники зв’язків рівня 

соціально-економічного розвитку країни та регіонів і сальдо перетину кордону 

та інтенсивності прибуття відповідно. Причинно-наслідковий зв'язок сальдо 

перетину кордонів громадянами України спостерігається з такими параметрами 

соціально-економічного розвитку як рівень якості життя населення, середнього 

розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

середньомісячної номінальної заробітної плати, наявних доходів населення, а 

також рівнем соціально-економічного розвитку території в інтегральному 

вимірі. Інтенсивність імміграційних потоків в Україні визначається рівнями 

соціального розвитку та  соціально-демографічної стабільності,  а сила зв’язку 

економічних чинників на рівень імміграційних потоків є помірною. Найвищий 

рівень щільності взаємозв’язків між показниками прибуття та індексом 

соціально-економічного розвитку регіонів характерний для міграційного 

вектора «сільська місцевість → міські поселення».  

Розраховані коефіцієнти еластичності дозволили підтвердити гіпотезу 

існування причинно-наслідкових зв’язків між міграційною активністю 

населення та індикаторами соціально-економічного розвитку України та її 

регіонів. Зокрема, зростання значення сальдо перетину кордону українцями на 

1 % може привести до збільшення рівнів соціально-економічного розвитку 

України на 0,09 % загалом, розвитку ринку праці і сфери зайнятості та якості 

життя населення на 0,06 % та 0,07 % відповідно, зменшити рівень бідності та 

соціальної нерівності через зростання наявних доходів та середньомісячної 

заробітної плати на 0,24 % та 0,2 % відповідно. 
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5. Здійснено характеристику державного регулювання міграційних 

процесів у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку України. 

Визначено базові деструктиви державного регулювання в Україні, що 

гальмують ефективність управлінських рішень – системну нестабільність, 

низьку політичну культуру, дисципліну й відповідальність, недоліки державної 

політики в економічній та соціальній сферах. Зазначено про непослідовність 

державної міграційної політики в Україні, однією з причин чого є тривала 

змінність центрального профільного органу виконавчої влади. З 2010 року 

функціонує Державна міграційна служба України, яку понад 5 років очолює 

одна посадова особа, що підвищує можливості системного підходу до 

регулювання міграційних процесів. Проте її функціонал є надміру обмежений 

адміністративними механізмами та не дозволяє реалізувати комплекс 

управлінських заходів щодо моніторингу міграційної ситуації, регулювання 

причин і наслідків міграції. 

6. Виокремлено основні заходи в сфері регулювання міграційних процесів 

за період діяльності Державної міграційної служби України (2010-2021 роки), 

вказано на поточні недоліки їх здійснення. З’ясовано, що слабо вирізняються 

заходи, спрямовані на регулювання міграції з позиції розуміння її як складного 

процесу, що формується певними етапами. Базуючись на публічній інформації, 

визначено досвід державного регулювання міграційних процесів в Україні за 

основними етапами формування потенціалу та підготовки до міграції, 

міграційного переміщення, рееміграції та інтеграції міграційного капіталу, 

інтеграції й можливої асиміляції наступних поколінь. Виявлено, що поступово 

ініціюються управлінські рішення, спрямовані на трансформацію міграції в 

«актив» соціально-економічного розвитку України. Врахування управлінських 

ініціатив та досвіду дали змогу сформувати матрицю заходів-каталізаторів 

державного регулювання міграційних процесів в контексті соціально-

економічного розвитку України: для стимулювання рееміграції – реалізація 

державної програми «Повертайся та залишайся» з фінансуванням бізнес-ідей 

через Фонд розвитку підприємництва; для інтеграції міграційного капіталу – 
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реалізація грантових проєктів за принципом «1+1» окремо для міграційно 

залежних територіальних громад та для трудових мігрантів і їхніх сімей; для 

регулювання потенціалу міграції – впровадження комплексного моніторингу 

міграційних процесів з системною оцінкою потенціалу міграції населення; для 

забезпечення суспільної єдності – активізація співпраці з інститутами діаспори 

з регламентуванням щодо прав подвійного і множинного громадянства. 

Результати досліджень автора щодо аналізу міграційних процесів, їх 

державного регулювання та впливу на соціально-економічний розвиток 

України висвітлені у публікаціях [80; 130; 132; 134; 248]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Стратегічні пріоритети державного регулювання міграційних 

процесів з забезпеченням соціально-економічного зростання України 

 

Забезпечення позитивного впливу міграції на різні соціально-економічні 

процеси вимагає часових і ресурсних затрат. Для їх планування у практиці 

державного регулювання утвердився підхід стратегування, що передбачає 

визначення послідовності дій на певний період часу з конкретизацією напрямів 

реалізації, відповідальних суб’єктів і задіяних ресурсів. 

Стратегія у державному регулюванні, як правило, набуває ознак 

нормативно-правового документу, що може стосуватись планування: 

- розвитку економіки в цілому чи окремої її сфери; 

- розвитку ринкового середовища; 

- регулювання різних процесів розвитку суспільства – демографічного 

відтворення, міграції (внутрішньої, зовнішньої), суспільного здоров’я, рівня 

освіти та інтелектуального розвитку та ін.; 

- розвитку різних інститутів – бізнесу (наприклад, малого і середнього 

підприємництва), громадських організацій, закладів соціальної інфраструктури 

та ін.; 

- розвитку різних територій – громад, регіонів та окремих їх типів 

(депресивних, гірських, індустріальних, туристичних та ін.), а також країни в 

цілому, інтеграційних об’єднань країн; 

- забезпечення виконання функцій держави – загальних (безпеки, оборони, 

економічного розвитку, добробуту населення та ін.), специфічних 

(реформування, міжнародного співробітництва, соціального захисту, боротьби з 

корупцією та ін.); 
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- досягнення певних результатів – прогресивних (соціально-

економічного, інноваційного, сталого розвитку, забезпечення 

конкурентоспроможності, переходу до нового технологічного укладу та ін.), 

стабілізаційних, антикризових; 

- діяльності органів державної влади, державного апарату в цілому. 

В Україні за роки незалежності діяли та продовжує діяти низка стратегій і 

концепцій. Залишається питанням ефективність їхнього виконання, у зв’язку з 

чим інструментарій стратегічного планування і програмно-цільового 

регулювання піддається сумніву з приводу доцільності застосування за поточних 

умов низької політичної культури, дисципліни й відповідальності (див. п. 2.3).  

Разом з тим, без стратегічного планування неможливо розуміти пріоритети 

розвитку певного об’єкта та забезпечувати стабільне функціонування 

управлінських систем на рівні держави, регіонів, громад [11]. Стратегія дозволяє 

визначати можливості реагування на впливи зовнішнього середовища, 

співставляючи цілі з потенціалом і ресурсами [30, с. 53]. Стратегія забезпечує 

функціональність управлінської діяльності шляхом визначення послідовності дій 

[183, с. 126]. Даний аспект є дуже важливим, адже в теорії і практиці державного 

планування в стратегічних нормативах часто наводиться комплекс заходів без 

розуміння значення виконання одних для посилення можливостей виконання 

інших (принципи субсидіарності, компліментарності і т. д.). Це одна з причин, 

чому стратегічне планування в Україні є неефективним та підтримує політичну 

відповідальність на низькому рівні. 

Рис. 3.1 підкреслює взаємозв’язок стратегічного планування в 

державному регулюванні з концептуальними підходами і програмно-цільовими 

рішеннями. Даний зв’язок вкрай важливий при державному регулюванні 

міграційних процесів. Як показують результати аналізу в Україні (п. 2.1), 

міграція є складним і багатогранним у причинно-наслідковому аспекті явищем. 

Тому її регулювання з націленістю на соціально-економічне зростання потребує 

системних і послідовних дій з поєднанням різних концептуально-стратегічних 

рівнів (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Рівневість концептуально-стратегічних рішень в теорії і практиці 

державного регулювання 
Джерело: авторська розробка 

Стратегічне планування в сфері міграції – складне управлінське завдання, 

оскільки вимагає поєднання прямих і непрямих методів регулювання міграції 

як явища і процесу, що формується низкою етапів з різними причинами та 

наслідками. 

Хоча в даній частині дослідження мова йде про стратегію регулювання 

міграційних процесів на рівні держави, що набуває нормативно-правових ознак, 

стратегічне планування в міграційній сфері може здійснюватись на інших 

інституційних і територіальних рівнях: 

- стратегія на рівні держави (регіону, громади) – визначення пріоритетів 

регулювання міграції як явища і процесу в причинно-наслідковому аспекті; 

- стратегія на рівні суспільства – визначення пріоритетів регулювання 

міграції з погляду забезпечення інтересів розвитку людини й суспільства в 

цілому, сприяння сталості прогресивних змін; 

- стратегія на рівні організації, підприємства – визначення пріоритетів 

розвитку з врахуванням міграційного чинника, зокрема можливостей залучення 

мігрантів або збереження кадрового потенціалу в умовах ризиків міграційних 

втрат; 

- стратегія на рівні домогосподарства – визначення можливостей 

забезпечення добробуту з поєднанням різних джерел доходу, в тому числі 

Концептуальний 
підхід 

Стратегічне 
планування 

Програмно-цільові 
рішення 

Концепція 

Стратегія 

Програма 

Бачення потенціалу розвитку на довготривалу 
перспективу – загальна мета 

Послідовність дій використання потенціалу 
розвитку при середньостроковому плануванні – 

цілі і завдання для досягнення мети 

Конкретизація заходів з ресурсним та 
інституційним забезпеченням на короткий 
період – завдання та очікувані результати 

досягнення цілей 
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міграційного, збереження єдності сім’ї чи існування в умовах дистанційності; 

- стратегія на рівні людини – визначення способу життя з формуванням 

потенціалу міграції та можливостей його реалізації на шляху задоволення 

потреб. 

Для обґрунтування стратегічних пріоритетів державного регулювання 

міграційних процесів України слід враховувати діючі глобальні і національні 

концептуально-стратегічні підходи в сфері міграції. 

В Україні обґрунтування стратегічних пріоритетів державного 

регулювання міграційних процесів має базуватись на чинних стратегічних 

нормативах, продовжуючи їх цілі та враховуючи недоліки реалізації. З 2011 року 

в Україні прийнята Концепція державної міграційної політики [157]. Починаючи 

з 1999 року Верховна Рада України п’ять разів розглядала проєкти концепції 

міграційної політики і лише в 2011 році затвердила відповідний норматив на 

вимогу Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС [3]. Однак серед фахівців 

концепція отримала критичну оцінку. О. Малиновська вказувала на необхідність 

оновлення концепції, оскільки документ являє собою радше зведений план 

заходів, розподілених між різними владними інститутами, ніж стратегічний 

нормативно-правовий документ [87]. О. Гречко теж відзначила проблемність 

«набору» заходів, а головним недоліком концепції визначила відсутність 

положень щодо інституційного забезпечення міграційної політики [31, с. 79]. 

І. Марков назвав концепцію алогічним, абстрактно-декларативним документом, 

який вказує на відсторонення влади від національних інтересів, пов’язаних з 

міграцією [89].  

Незважаючи на критичну оцінку, концепція стала основою для прийняття 

у 2017 році Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 

року [165]. Для реалізації стратегії був затверджений План заходів на 2018-2021 

роки [150].  

У 2019 році прийнята Стратегія інтегрованого управління кордонами на 

період до 2025 року, проєкт плану заходів з реалізації якої почав розглядатись 

лише з середини 2021 року [101; 166]. Даний норматив слід враховувати в 
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частині доповнення до заходів регулювання міграційних процесів 

безпосередньо на етапі міграційного переміщення, а також при формування 

потенціалу міграції, адже розвинутість інфраструктури переміщень чинить 

суттєвий вплив на міграційні потоки. 

Прийняті нормативи підтверджують впровадження в Україні 

загальноєвропейських «нерепресивних» принципів регулювання міграційних 

процесів [115, с. 113]. Однак стоїть інше питання – чи це свідоме впровадження 

методів непрямого регулювання, чи це радше формалізм управлінських рішень, 

що притаманний багатьом сферам реалізації державної політики в Україні. 

Чинні стратегічні нормативи у міграційній сфері потребують глибшого 

аналізу для наукового обґрунтування потреби законодавчих удосконалень, у 

тому числі з перетворенням міграції населення України в актив соціально-

економічного зростання і розвитку. 

У Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 

року визначено основні цілі й заходи їх досягнення, що спрямовані на 

(додаток В): 

- забезпечення мобільності населення шляхом зниження 

адміністративних бар’єрів; 

- зниження негативних наслідків еміграції населення; 

- стимулювання рееміграції громадян України; 

- легалізацію імміграції, інтеграцію іммігрантів; 

- підвищення інституційної спроможності регулювання міграції; 

- удосконалення міграційної статистики; 

- узгодження регулювання міграції з соціальною та економічною 

політикою; 

- забезпечення позитивного впливу міграції на розвиток держави. 

Аналіз стратегічних цілей і завдань вказує на «сплутаність» регулювання 

міграції за в’їзним і виїзним векторами. Інша проблема – формалізм завдань 

унаслідок часової невизначеності конкретних заходів щодо їх виконання. Певні 

завдання повторюються, зокрема щодо легалізації імміграції. Тобто в цілому 
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перелік цілей і заходів є хаотичним, а цілі, які дійсно мають стратегічний 

характер, як от «забезпечення позитивного впливу міграції на розвиток 

держави», не прописані у виконанні. 

Недоліки стратегії міг би нівелювати план заходів з їх реалізації. Однак за 

постановкою завдань (мова навіть не йде про їх виконання) заходи на 2018-

2021 роки концентрують владні зусилля на веденні нових реєстрів, 

впровадженні електронних сервісів міграційного обліку і контролю, підвищенні 

кваліфікації управлінців (див. п. 2.3 щодо характеристики державного 

регулювання міграційних процесів в Україні на сучасному етапі). Також 

вирізняється пасивність у реалізації заходів з «сприяння працевлаштуванню 

трудових реемігрантів», що можуть мати значні соціально-економічні ефекти 

для українського суспільства. 

Виявлені недоліки визначають крайню потребу наукового обґрунтування 

нових стратегічних пріоритетів державного регулювання у сфері міграції з 

обов’язковим дотриманням вимог чіткого розмежування цілей для: 

1) внутрішньої і зовнішньої міграції; 

2) зовнішньої в’їзної і виїзної міграції; 

3) різних категорій міграційно активних осіб – які перебувають у статусі 

мігранта, іншому спеціальному статусі (біженця, шукача притулку і т. д.). 

З огляду на глобалізацію міграції, для визначення нових стратегічних 

пріоритетів слід орієнтуватись на положення Глобального договору безпечної, 

впорядкованої та регульованої міграції, який був прийнятий на рівні 

міжнародних й урядових організацій 2018 року. Його підписання зустріло як 

позитивні, так і сумнівні реакції різних держав. Декотрі з них відмовились 

підписувати договір, остерігаючись вимушеності прийняття уніфікованих 

підходів до регулювання міграції після Європейської міграційної кризи 2015 

року. Певною мірою, виправдовують такі вичікуючі заходи загрози нової 

міграційної кризи після подій в Афганістані 2021 року. Проте, незважаючи на 

різне прийняття глобального договору, його положення слід враховувати в нових 

стратегічних пріоритетах державного регулювання міграційних процесів в 
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Україні. Це важливо зробити з огляду на: 

- необхідність інтеграції державної міграційної політики в Україні з 

міжнародними підходами; 

- можливості міждержавного співробітництва в сфері регулювання 

міграції на основі виконання поставлених у договорі цілей; 

- можливості долучення до різних грантових програм і проєктів, які 

отримують додаткову міжнародну (європейську) підтримку, виходячи з 

глобальних цілей регулювання міграції. 

Глобальний договір декларує цілі безпечної, впорядкованої та 

регульованої міграції, Тобто сама його назва визначає імперативи міграційної 

політики – безпеку, впорядкованість і регульованість, не відкидаючи при цьому 

права і свободи переміщень.  

Цілі глобального договору за деякими напрямками корелюють з 

положеннями Стратегії державної міграційної політики України на період до 

2025 року (див. додаток В) та потребують більш повного розкриття завдань для 

їхнього досягнення (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Узгодженість глобальних і національних цілей регулювання міграційних 

процесів як основа для нових стратегічних пріоритетів їх регулювання в 

Україні  

Глобальні цілі Кореляція з національними 
цілями діючої Стратегії 

Доцільність врахування у 
новій Стратегії 

1 2 3 
Якісний облік міграційних 
процесів для обґрунтування 

управлінських рішень 

Питання статистичного 
забезпечення визначено одним з 

пріоритетних напрямів 

Основоположна обліково-
статистична ціль 

Об’єктивне інформування про 
перебіг міграції на всіх етапах 

Відповідні регламентування 
відсутні 

Напрям виконання мети 
стратегії в розрізі різних етапів 

міграційного процесу 

Мінімізація несприятливих 
чинників еміграції 

Зниження негативних наслідків 
міграції населення України за 
виїзним напрямком визначено 

однією з цілей 

Напрям виконання мети задля 
стимулювання соціально-еко-

номічного розвитку в контексті 
впливу на потенціал міграції 

Можливості для мігрантів та 
інститутів діаспори щодо 

залучення їх потенціалу для 
сталого розвитку 

Відповідні регламентування 
здійснені побіжно 

Напрям виконання мети задля 
стимулювання соціально-еко-
номічного розвитку на основі 

імміграції 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 
Забезпечення швидких, 

безпечних і дешевих грошових 
переказів мігрантів 

Підтримка ефективного 
використання міграційного капіталу 

визначена одним з завдань 

Одне з завдань на етапі 
інтеграції міграційного капіталу 

Інвестування у розвиток 
людського капіталу, сприяння 

взаємному визнанню 
кваліфікацій 

Відповідні регламентування 
відсутні 

Одне з завдань на етапі 
інтеграції міграційного капіталу 
за в’їзним і виїзним векторами 

Захищеність мігрантів на основі 
визначеного правового статусу 

Сприяння легальній імміграції, її 
регуляризація визначені серед цілей Основоположна захисна ціль 

Захищеність трудових мігрантів, 
гідні умови працевлаштування 

Захищеність громадян України, 
працевлаштованих за кордоном, 

визначено одним з завдань 
Одне з завдань захисної цілі 

Зниження вразливості мігрантів 
Підтримка вразливих мігрантів 

визначено одним з завдань лише за 
в’їзним вектором 

Одне з завдань захисної цілі 

Забезпечення доступу мігрантів 
до послуг 

Відповідні регламентування 
відсутні Одне з завдань захисної цілі 

Забезпечення мобільності 
соціального страхування 

мігрантів 

Відповідні регламентування 
відсутні Одне з завдань захисної цілі 

Можливості повної інтеграції 
мігрантів, забезпечення 
соціальної згуртованості 

Інтеграція осіб зі спеціальним 
статусом, повага до гідності 

реемігрантів визначено серед цілей 

Комплекс завдань на етапі 
рееміграції, інтеграції 

міграційного капіталу за в’їзним 
і виїзним векторами 

Неприпустимість дискримінації, 
інформування про реальну 

міграцію 

Інформаційно-консультативна 
робота щодо терпимості, 

толерантності визначена одним з 
завдань 

Основоположна інформаційна 
ціль 

Розвиток інфраструктури 
міграції 

Інфраструктурні умови пере-
бування осіб зі спеціальним 

статусом визначено серед ці-лей 
лише за в’їзним вектором 

Основоположна 
інфраструктурна ціль 

Сприяння безпечній та гідній 
рееміграції, реадмісії, 

реінтеграції 

Стимулювання рееміграції 
громадян України та їх реінтеграція 

визначено однією з цілей 

Комплекс завдань на етапі 
рееміграції, інтеграції 

міграційного капіталу за в’їзним 
і виїзним векторами 

Безпечне та скоординоване 
управління кордонами 

Прикордонний контроль визначено 
однією з цілей 

Одне з завдань інфраструктурної 
цілі 

Контрольованість міграційних 
процесів 

Прикордонний контроль визначено 
однією з цілей 

Одне з завдань інфраструктурної 
цілі 

Використання міграційного 
затримання як крайнього заходу 

Відповідні регламентування 
відсутні 

Входить до завдання 
інфраструктурної цілі прозо-

рого прикордонного контролю 
Участь консульств у 

захищеності мігрантів на всіх 
етапах міграційного процесу 

Організація ефективної 
консульської роботи визначено 

одним з завдань 

Одне з завдань інституційно-
правової цілі 

Міжнародне співробітництво з 
метою порятунку мігрантів, які 

зникли 

Відповідні регламентування 
відсутні 

Одне з завдань інституційно-
правової цілі 

Міжнародне співробітництво в 
сфері боротьби з торгівлею 

людьми та незаконного 
переміщення мігрантів 

Відповідні регламентування 
відсутні 

Одне з завдань інституційно-
правової цілі 

Джерело: [165; 217] 
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Слабкою стороною національної стратегії є відсутність акцентів щодо 

регулювання міграції як процесу з визначеними етапами. Якщо у глобальному 

договорі однією з цілей чітко виокремлено об’єктивне інформування про 

перебіг міграції на всіх етапах, то в національній стратегії пропозиції 

інформаційно-облікового характеру носять загальний характер і часто 

зосереджуються на в’їзних міграційних потоках. 

Виходячи з виявленого принципового недоліку, пропонуємо новий 

концептуально-стратегічний підхід до державного регулювання міграційних 

процесів України. Він охоплює концептуальне бачення об’єкту регулювання – 

міграції як процесу, базується на доктрині соціально-економічного зростання та 

визначає стратегічні пріоритети в розрізі трьох основних напрямків: 

1) забезпечення позитивного впливу міграційних процесів на соціально-

економічний розвиток; 2) забезпечення достатньої динаміки соціально-

економічного розвитку на шляху стримування міграційних втрат; 

3) забезпечення достатньої динаміки соціально-економічного розвитку на 

шляху селективної імміграції (табл. 3.2). Такий розподіл дозволяє системно 

виокремити заходи за в’їзним і виїзним міграційними векторами та підкреслити 

актуальність концептуальних завдань державного регулювання у міграційній 

сфері, пов’язаних з обліково-статистичною, захисною, інституційно-правовою, 

інформаційною й інфраструктурною діяльністю. 

Обрання доктриною соціально-економічне зростання обумовлено 

динамічністю міграційних процесів в умовах нестабільності та періодичного 

виникнення форс-мажорних обставин (пандемії, міграційні кризи внаслідок 

військових конфліктів і природних катаклізмів та ін.). З теорії відомо, що 

економічне зростання передбачає нарощування обсягів виробництва і 

споживання [140]. Економічне зростання вчені визначають «феноменом» 

підвищення макроекономічних показників [110, с. 11]. У той же час, соціальне 

зростання слід розглядати через призму змін рівня та якості життя, які в 

довготерміновій перспективі трансформуються в ознаки соціального розвитку 

[9, с. 56]. Соціально-економічне зростання як парадигма державного 
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регулювання міграційних процесів передбачає забезпечення їх взаємовпливу з 

динамікою економічного зростання, вираженого в макроекономічних 

показниках, а також рівнем і якістю життя населення з поєднанням кількісної й 

якісної оцінки задоволення людських потреб.  

Таблиця 3.2 

Новий концептуально-стратегічний підхід до державного регулювання 

міграційних процесів України 

Концепція 

Розгляд управлінського об’єкту міграції як процесу з етапами формування 
потенціалу і підготовки до міграції, переміщення, адаптації й інтеграції, 
рееміграції, інтеграції міграційного капіталу, асиміляції, акультурації, 
натуралізації 

Доктрина Соціально-економічне зростання як визначальний управлінський принцип 

Стратегія 

Мета: державне регулювання міграційних процесів на засадах безпечності, 
впорядкованості і регульованості та з утвердженням міграції як активу 
соціально-економічного зростання: 
          - Забезпечення позитивного впливу міграційних процесів на соціально-
економічний розвиток 
          -Забезпечення достатньої динаміки соціально-економічного розвитку на 
шляху стримування міграційних втрат 
          -Забезпечення достатньої динаміки соціально-економічного розвитку на 
шляху селективної імміграції 

Джерело: авторська розробка 

Достатня динаміка соціально-економічного розвитку означає змінність 

економічних та соціальних індикаторів з випереджаючими темпами, аніж прояв 

деструктивних явищ і процесів типу інфляції, поглиблення міждержавної 

(міжрегіональної) дивергенції, виникнення нових загроз, що породжують 

нестабільність [17, с. 8-14]. Виходячи з принципів сталості, достатня динаміка 

не повинна спричиняти ризиків надмірного навантаження на екосистеми, 

виробничу та соціальну інфраструктуру, що в підсумку можуть призвести до 

виснаження, вичерпності та інших безповоротних втрат. Необхідність 

врахування принципів сталості підтверджує Інституційна стратегія міграції і 

сталого розвитку Міжнародної організації з міграції. У ній чітко зазначається, 

що міграція є чинником сталого розвитку для всіх сторін (країни походження, 

реципієнта, транзиту, самого мігранта), однак при умові безпечності, 

впорядкованості і регульованості [231, с. 7]. 

Розглянемо більш детально, якими мають бути нові цілі і завдання 
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Стратегії державного регулювання міграційних процесів України. Термін дії 

чинної Стратегії – 2027 рік. План заходів з її реалізації затверджений до 2021 

року. З огляду на процес підготовки наступного етапу досягнення цілей 

стратегії і затвердження нового плану заходів, пропонуємо враховувати 

авторські пропозиції концептуально-стратегічного підходу з розробкою нової 

Стратегії державного регулювання міграційних процесів України на період до 

2027 року. Для України актуально регламентувати окремі стратегічні 

пріоритети для внутрішніх і зовнішніх міграційних процесів, а також для 

вимушених міграцій. У даній стратегії можливості регулювання даних векторів 

та видів міграційних переміщень означено узагальнено. Здебільшого Стратегія 

має бути орієнтована на зовнішні міграційні процеси, що мають сильний вплив 

на соціально-економічний розвиток країни. 

Пропоновані стратегічні завдання мають передбачати середній строк 

реалізації – 5 років (2023-2027 роки) та відповідати наступним вимогам: 

- враховувати глобальні підходи до регулювання міграційних процесів з 

посиленням ліберальних принципів і верховенства права в частині забезпечення 

вільних переміщень і свободи вибору; 

- відповідати стратегічним пріоритетам розвитку, програмним цілям і 

законодавчим положенням України; 

- бути конкретизованими, тобто не мати загального характеру, щоб не 

втрачати можливостей визначення інституційної відповідальності; 

- бути спрямованими на вирішення гострих міграційних проблем і таких, 

які вже нині породжують серйозні загрози, як от зростаюча освітня еміграція; 

- пролонговувати успішні практики регулювання міграційних процесів у 

попередні періоди; 

- визначати нові пріоритети регулювання міграційних процесів, здатних 

змінити їх закономірності в конструктивне русло; 

- визначати нові пріоритети регулювання міграційних процесів в умовах 

обмежених бюджетних ресурсів та низької політичної культури, дисципліни й 

відповідальності, виділяючи ті завдання, виконання яких може мати ефект 
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каталізатора для подальших позитивних змін; 

- «звужувати» пріоритети регулювання, не намагатись охопити всі 

проблемні аспекти міграції за різними векторами та для різних категорій 

мігрантів й осіб зі спеціальним статусом; перелік завдань має зважати на 

реальність їх виконання та не допускати подальшого збереження практики 

формалізму управлінських рішень та дотримання положень законодавства; 

- обґрунтовувати доцільність розробки й реалізації державних 

(регіональних, локальних) цільових програм для окремих завдань та їх 

поєднання за цілями; 

- не допускати визначення цілей і завдань, які є безумовними і входять до 

основних повноважень профільних органів (наприклад, у діючій Стратегії вони 

стосуються обліку населення і реєстрації місця проживання, видачі і безпеки 

документів тощо). 

Часове обмеження 2027 роком відповідає терміну стратегічного 

планування регіонального розвитку (Державна стратегія регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки [149]). З огляду на управлінський тренд 

регіоналізації, середньострокове стратегічне планування регулювання 

міграційної сфери з врахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку 

може отримати позитивний результат при реалізації регіональних програм. Усі 

області України в своїх регіональних стратегіях (чи стратегіях розвитку 

громади) визначають міграцію як одну з проблем. Однак у напрямках реалізації 

програм міграційна проблематика піднімається рідко, оскільки через міграцію 

регіони часто послаблюють проблеми безробіття та отримують додатковий 

фінансовий ресурс для регіонального споживчого ринку, ринку нерухомості та 

ін. При цьому відсутнє розуміння короткочасного ефекту таких міграційних 

«дивідендів», які надалі формують загрози безповоротних демографічних втрат 

при зростаючих внутрішніх депопуляційних процесах. 

У табл. 3.3 наведено основні положення Стратегії. При цьому певні цілі і 

завдання є похідними з діючою Стратегії, потребуючи їхнього пролонгування 

задля ефективізації.  
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Таблиця 3.3 

Основні положення Стратегії державного регулювання міграційних процесів 

України на період до 2027 року 

Мета: державне регулювання міграційних процесів на засадах безпечності, 
впорядкованості і регульованості та з утвердженням міграції як активу соціально-
економічного зростання 
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- Проведення Всеукраїнського перепису з якісним міграційним блоком питань 
- Оперативне оновлення міграційного профілю Державної міграційної служби 
України 
- Формування та реалізація Моніторингу міграційних процесів у контексті 
соціально-економічного розвитку (за прототипом моніторингу Цілей Сталого 
Розвитку Міністерства економіки України)  
- Облік міграційних процесів з освітньою метою 

1.
2.

 З
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ис
ні

 - Перегляд підходів міждержавного договірного регулювання з питань взаємного 
працевлаштування та забезпечення мобільності соціального страхування і захисту 
- Моніторинг вразливості мігрантів за всіма векторами, у тому числі в частині 
доступу до соціальних послуг (за результатами самооцінки через вибіркові 
обстеження) 
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- Налагодження системного міждержавного співробітництва з питань протидії 
торгівлі людьми, забезпечення легальних переміщень, пошуку безвісти зниклих 
осіб з залученням міжнародних судових інститутів 
- Правова регламентація сфер та організація міжінституційного співробітництва 
Державної міграційної служби України з основними владними стейкхолдерами – 
Міністерством соціальної політики України, Міністерством економіки України, 
Міністерством освіти і науки України, Державною прикордонною службою 
України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх 
справ України 
- Правова регламентація сфер та організація міжінституційного співробітництва 
Державної міграційної служби з науковими, громадськими організаціями, 
інститутами діаспори 
- Посилення роботи консульських установ за напрямками інформаційної, захисної, 
обліко-статистичної діяльності 
- Контроль за дотриманням міграційного законодавства 

1.
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- Забезпечення публічного доступу обліково-статистичної інформації 
- Інформаційно-роз’яснювальна робота для мігрантів (усіх векторів) та осіб зі 
спеціальним статусом щодо можливостей переміщень, захисту, доступу до послуг, 
реалізації різних потреб 
- Інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо міграційних трендів, 
проблемних аспектів міграційних процесів 
- Використання даних єдиної інформаційно-аналітичної системи управління 
міграційними процесами як аналітичної основи для управлінських рішень та 
науково-публічного використання й обговорення 
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 - Розвиток інфраструктури переміщень з врахуванням вимог контролю, безпеки, 
надання якісних послуг та організації роботи працівників митної і прикордонної 
служб 
- Забезпечення прозорого прикордонного контролю за рахунок подальшого 
впровадження автоматизованих систем 
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Продовження табл. 3.3 
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ії - Моніторинг потенціалу міграції населення різних вікових груп, інших 
демографічних і територіальних характеристик 
- Деформалізація державної підтримки надання першого робочого місця серед 
молоді як цільової групи з найвищим потенціалом міграції 

2.
2.

 
П

ід
го

-
то

вк
а 

до
 

мі
гр

ац
ії 

- Забезпечення надання якісних міграційних послуг з працевлаштування шляхом 
цільової підтримки інститутів посередників, що здійснюють діяльність легально 
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- Об’єктивний облік мети перетину державного кордону задля долання 
приховування істинних причин виїзду (туристична мета) 
- Інформаційно-роз’яснювальна робота для емігрантів щодо прав, можливостей 
соціального захисту і консульської підтримки через прикордонні служби та 
служби зайнятості 
- Підтримка усіх форм освітньої мобільності з дотриманням вимоги повернення 
при програмах академічних обмінів 
- Програмно-цільове регулювання міграційних процесів до Польщі 
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- Системна співпраця з інститутами діаспори і церкви щодо стану емігрантів 
- Ефективна соціальна робота з дистантними сім’ями через інститути 
громадськості і соціальні служби 
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- Стимулювання здійснення приватних грошових переказів офіційними каналами 
- Міждержавне погодження взаємного визнання кваліфікацій 
- Фінансова підтримка бізнес-ідей освітніх реемігрантів 
- Пропозиції посад державних службовців для освітніх реемігрантів, особливо на 
рівні територіальних громад 
- Конкурси, гранти на реалізацію бізнес-ідей трудових реемігрантів і членів їхніх 
сімей 

2.
6.

 Н
ат

у-
ра

лі
за

ці
я,

 
ас

им
і-л

яц
ія

 

- Системна співпраця з інститутами діаспори і церкви щодо підтримки різних 
культурно-мистецьких, спортивних заходів, спрямованих на збереження 
української ідентичності 
- Фінансова та інформаційна підтримка громадських осередків українців 

За
бе

зп
еч

ен
ня

 
до

ст
ат

нь
ої

 
3.

1.
 

Ф
ор

му
ва

нн
я 

по
те

нц
іа

лу
 

мі
гр

ац
ії 

- Розробка міграційного порталу щодо можливостей працевлаштування і навчання 
в Україні 
- Конкурси, гранти на реалізацію бізнес-ідей іммігрантів зі значними інвестиціями 
- Конкурси, гранти на реалізацію бізнес-ідей іммігрантів з функціями соціального 
підприємництва 

 

3.
2.

 М
іг

ра
ці

я 
як

 
пе

ре
мі

щ
ен

ня
 - Інформаційно-роз’яснювальна робота для іммігрантів щодо прав, можливостей 

соціального захисту і консульської підтримки через прикордонні служби та 
служби зайнятості 
- Підтримка усіх форм освітньої мобільності з дотриманням вимоги повернення 
при програмах академічних обмінів 
- Моніторинг захищеності іммігрантів  
- Моніторинг сприйняття іммігрантів постійним населенням  

 
 
 
 



151 
Продовження табл. 3.3 

1 2 3 
 

3.
3.

 А
да

п-
та

ці
я 

й 
ін

те
гр

ац
ія

 
мі

гр
ан

та
 - Забезпечення належних умов перебування в пунктах тимчасового перебування 

осіб зі спеціальним статусом 
- Активна участь служб зайнятості у допомозі щодо працевлаштування, надання 
послуг перекваліфікації і підвищення кваліфікації 

 

3.
4.

 Ін
те

г-
ра

ці
я 

мі
гр

а-
ці

йн
ог

о 
ка

пі
та

лу
 

- Міждержавне погодження взаємного визнання кваліфікацій 
- Селективна підтримки інтеграції осіб, які хочуть залишитись 

 

3.
5.

 Н
ат

у-
ра

лі
за

ці
я,

 
ак

ул
ьт

у-
ра

ці
я 

- Селективна натуралізація осіб з врахуванням особистий (сімейних) обставин і 
державних (демографічних, професійно-кваліфікаційних, фінансових, політичних 
) інтересів 
- Контроль за дотриманням прав національних меншин 

Джерело: авторська розробка 

Зокрема, мова йде про використання єдиної інформаційно-аналітичної 

системи управління міграційними процесами, яку Державна міграційна служба 

України визначає як головний ІТ-здобуток останнього періоду [60]. 

Потрібно пролонговувати заходи в рамках завдання створення умов для 

легального працевлаштування в Україні на тимчасових засадах, проте 

розширюючи його й до інших векторів – внутрішнього та зовнішнього 

виїзного. У новій стратегії має чітко визначатись завдання забезпечення 

легального надання міграційних послуг через інститути посередників [90, с. 10-

14]. Більше того, дане завдання має бути основою для розробки окремого 

програмного документу в рамках реалізації комплексу стимулюючих заходів 

держави до розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні [164]. 

Одним з потужних завдань реалізації стратегії, що пролонговує чинні 

стратегічні пріоритети, є стимулювання освітньої мобільності. Освітня 

мобільність стосується не лише академічних обмінів, але й освітньої (на рівні 

шкільної освіти) й наукової мобільності, що проявляється в людському вимірі, 

а також мобільності інформаційної через обмін прогресивними засобами 

організації освітнього процесу, навчально-методичними матеріалами, 

технологіями і т. д. [7, с. 45]. Узагалі питання регулювання міграційних 

процесів з освітньою метою належить до числа гострих, що формують значні 
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загрози в найближчому майбутньому. Тому їх виокремлення серед стратегічних 

завдань потребує додаткового програмно-цільового супроводу для посилення 

ефектів та політичної відповідальності щодо реалізації. 

З визначених у табл. 3.3 пріоритетів слід підкреслити необхідність 

виокремлення завдання програмно-цільового регулювання міграційних 

процесів за напрямком Польщі. Таку необхідність підтверджують виявлені 

міграційні тренди (див. п. 2.1) зі зростаючою асиметрією міграційних процесів, 

що мають невизначений вплив щодо соціально-економічного розвитку України 

в довготривалій перспективі. Більше того, дане завдання потребує окремого 

програмно-цільового супроводу з переглядом діючи міжурядових угод, правил 

переміщень, працевлаштування, навчання, інфраструктурного забезпечення і т. 

д., щоб оптимізувати соціально-економічні наслідки міграції між Україною і 

Польщею для обох сторін. 

Отже, для України актуально визначити новий концептуально-

стратегічний підхід до державного регулювання міграційних процесів, що 

передбачає етапний підхід. В основі його наукового обґрунтування має бути 

доктрина соціально-економічного зростання. Міграція має утверджуватись як 

актив соціально-економічних змін. Для цього слід затвердити нову 

середньострокову стратегію, яка б поєднувала основоположні (обліково-

статистичні, захисні, інституційно-правові, інформаційні, інфраструктурні) цілі, 

досягнення яких забезпечить конструктивність міграційних процесів за всіма 

векторами, а також цілі у розрізі етапів окремо щодо еміграції та імміграції. 

Такий розподіл пріоритетів не повинен допускати широкого переліку завдань, а 

визначати лише ті, що можуть послабити міграційні загрози, бути реально 

втіленими в життя, спричинити подальшу позитивну наслідковість щодо 

взаємовпливу міграційних процесів і соціально-економічного розвитку. 

Важливо враховувати також попередні управлінські успіхи, пролонговуючи їх 

реалізацію та виправляючи виявлені недоліки. 

Міграція у сучасному світі розглядається як чинник розвитку, однак за 

умови, якщо міграційні процеси є безпечними, впорядкованими і 
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регульованими. В Україні відсутнє чітке розуміння зазначених критеріїв. 

Існуюче стратегічне планування щодо реалізації державної міграційної 

політики, з однієї сторони, врешті розпочалось, однак не має визначеного 

алгоритму пріоритетів, а радше прагне охопити різні проблеми за всіма 

векторами міграції. Впровадження етапного підходу до стратегічного 

планування державного регулювання міграції в Україні дозволить впровадити 

моніторинг міграційного потенціалу як важливої інформаційної основи для 

прийняття подальших управлінських рішень, а також оцінювання впливу 

міграційних процесів на соціально-економічне зростання. 

Забезпечення безпеки, впорядкованості і регульованості міграційних 

процесів в Україні вимагає політичної культури, дисципліни і відповідальності. 

Тому особливу увагу слід звернути на інституційно-правові механізми 

державного регулювання у сфері міграції. Інституційна складова на сучасному 

етапі передбачає широкі можливості залучення недержавних структур, що 

посилює ефективність регулювання. Взаємозв’язок з правовими аспектами 

дозволяє перевести управлінські рішення у законодавчу площину, що 

утвердить Україну як правову державу і надійного геополітичного партнера в 

міжнародному мобільному просторі. 

 

3.2. Інституційно-правовий механізм регулювання міграційних 

процесів  

 

Міграційний процес як складний управлінський об’єкт потребує 

комплексного застосування різних методів державного регулювання – 

нормативно-правових (у тому числі інструментарію стратегування), 

адміністративних, бюджетних, фінансових, економічних, соціально-

демографічних, соціально-захисних, соціально-культурних, інформаційних 

(див. п. 1.3). Визначення інструментарію регулювання в системі методів 

потребує правового регламентування. Воно формує правову основу політичної 

культури, дисципліни та відповідальності владних і виконавчих інститутів. У 
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даному аспекті актуально розглядати інституційно-правовий механізм, що 

розкриває повноваження конкретних інститутів у застосуванні методів та 

інструментів регулювання, та підтверджує їх політичну відповідальність у 

правовій площині. 

Інституційний механізм державного регулювання міграційних процесів є 

актуальним науково-дослідним предметом у контексті обґрунтування 

управлінських пріоритетів для забезпечення функціоналу міграції в якості 

активу соціально-економічного розвитку і зростання. Він конкретизує 

(рис. 3.2): 

-інститути впливу – владні, громадські, бізнесові, науково-освітні; 

- інститути регулювання – мігранти, ближче оточення мігрантів, різні 

форми самоорганізації й об’єднання мігрантів, діаспора (довгострокові 

мігранти та їх наступні покоління, як правило, ще повністю не асимільовані);  

- інститути реагування – ринок, середовище, фактори. 

Інститути впливу повинні активно взаємодіяти між собою шляхом 

здійснення функціонального співробітництва. Воно полягає у здатності різних 

інститутів, зокрема владних, забезпечувати виконання покладених на них 

функціональних повноважень завдяки консолідації зусиль з інститутами інших 

сфер. 

Правовий механізм регулювання міграційних процесів визначає правові 

засади впливу владних інститутів (у співробітництві з інститутами інших сфер) 

на інститути регулювання (мігрантів та їх сімей, об’єднань мігрантів) з 

очікуваними реакціями інститутів реагування.  

Інститути реагування є індикаторами змін. Вони можуть стосуватись 

різних аспектів, зокрема соціально-економічного розвитку. У випадку 

позитивної соціально-економічної динаміки можна стверджувати про 

ефективність діяльності інститутів впливу та різних форм їх функціонального 

співробітництва. Ефективність діяльності інститутів впливу залежить від 

політичної культури, дисципліни і відповідальності, щодо яких в Україні 

існують значні проблеми. 
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Рис. 3.2. Інституційний механізм регулювання міграційних процесів населення 

країни: будова та практична функціональність 
Джерело: авторська розробка 

Інституційно-правовий механізм державного регулювання міграційних 

процесів має бути спрямованим на формування політичної культури. Як 

показує практика розвинутих держав, при теперішніх умовах політична 

культура інститутів влади, що проявляється через політичну дисципліну й 

відповідальність, сильно залежить від впливу громадянського суспільства. Для 

регулювання міграційних процесів як складного управлінського об’єкта 

політична культура є вкрай потрібною. Тому метою дії інституційно-правового 

механізму в даній сфері є: 

- по-перше, забезпечення безпечності, впорядкованості і регульованості 

міграційних процесів за встановленими критеріями, досягнення яких 

здійснюють конкретні інститути у визначеній правовій площині; 

Інститути 
впливу 

Інститути 
регулювання  

Інститути 
реагування 

Влада Громад-
ськість 

Бізнес Наука й 
освіта 

Функціональне співробітництво: 
Державно-приватне партнерство, соціальний 
діалог 
Міжнародне співробітництво 
Формування нових інститутів впливу 

Мігранти та 
їх сім’ї 

Об’єднання 
мігрантів 

Інститути 
діаспори 

Ринок Сере-довище Фактори Зворотній зв'язок: 
Перегляд управлінських рішень 
Вдосконалення міграційного 
законодавства 
Розвиток інституційного середовища 

Розвиток громадянського суспільства: 
Розвиток різних форм самоорганізації 
мігрантів 
Громадський контроль управлінських 
рішень 
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- по-друге, формування політичної культури (як наслідок, дисципліни і 

відповідальності) в управлінській діяльності задля забезпечення ефективності й 

результативності владних впливів. 

Критерії безпечності, впорядкованості і регульованості є певною мірою 

суб’єктивними. Однак їх загальна оцінка в динаміці дозволяє з’ясувати 

закономірності взаємовпливу міграційних і соціально-економічного процесів з 

виявленням змін не лише для держави, але й суспільства та окремих індивідів 

(табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Критерії державного регулювання міграційних процесів з позиції розуміння 

міграції як ознаки розвитку 

Міграція як 
ознака розвитку Людина Суспільство Держава 

Безпечність 

Відчуття безпеки і 
захищеності 
інтересів за 
поточним 

(попереднім) і 
новим місцем 

Демографічна 
стійкість 
Суспільна єдність і 
згуртованість 
Соціальна напруга 
(наприклад, у періоди 
пандемії, загостреного 
прийняття мігрантів) 

Збереження людського 
(трудового, інтелектуального, 
демографічного) потенціалу 
Збереження національної 
єдності 
Забезпечення внутрішньої 
стабільності в умовах ризиків 
зовнішніх загроз 

Впорядкованість 

Чітке розуміння 
етапів 

міграційного 
процесу та 

підготовка до них 

Чітке розуміння 
наслідків міграційних 
процесів для 
суспільства 

Чітке розуміння перебігу 
міграційних процесів, причин і 
наслідків за кожним етапом та 
загальної наслідковості для 
соціально-економічного 
розвитку в різних просторових і 
часових вимірах 

Регульованість 

Здатність прий-
мати оперативні 

рішення щодо по-
дальшої міграції, 

завершення мігра-
ційного процесу 

при потребі 

Здатність впливати на 
управлінські рішення 
щодо регулювання 
міграційних процесів 
через різні форми 
публічного управління 

Здатність контролювати 
перебіг міграційних процесів, 
об’єктивно їх оцінювати за 
всіма етапами, коригувати 
обсяги в різних просторових і 
часових вимірах прямими і 
непрямими методами впливу 

Джерело: авторська розробка  

Безпечність міграційних процесів можна розглядати в широкому і 

вузькому сенсі. Безпека міграції може бути загрозою чи викликом. Міграційні 

впливи можна оцінювати з точки зору впливу на національну безпеку загалом, 

демографічну, етнокультурну, міжнародну та інші види безпеки зокрема [176, 

с. 212-226]. Як критерій державного регулювання міграційних процесів, 
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безпечність міграції доцільно розуміти у вужчому сенсі, співставляючи шанси 

(що виникають унаслідок чи після відмови від міграції), виклики, ризики і 

загрози для людини, суспільства й держави [208, с. 6]. Міграційний процес не 

може бути поза ризиками. Однак порівняння можливих позитивних наслідків 

(шансів) за умов докладання певних зусиль може компенсувати певні втрати. 

На рівні людини зусилля можуть проявлятись, наприклад, у пошуку кращих 

умов праці, подальшому навчанні і підвищенні кваліфікації. Для суспільства 

зниження міграційних ризиків і загроз може виявлятись у дотриманні 

законодавства, толерантному відношенні до мігрантів та ін. Для держави 

«докладання зусиль» проявляється через міграційну політику, яка має бути 

ефективною (витрати на управлінський апарат та реалізацію рішень мають бути 

нижчими за ефекти) і результативною (передбачати досягнення поставлених 

цілей, завдань). 

Безпечність міграційних процесів має чітко регламентуватись 

законодавчо, у зв’язку з чим даний критерій формує мету інституційно-

правового механізму регулювання даної сфери. Міграційна політика на 

практиці завжди є складовою національної безпеки країни. Тому міграція й 

безпека є суміжними і взаємозалежними процесами, зв’язок яких посилюється в 

умовах глобалізації. Більше того, як показав приклад жорстких карантинних 

умов пандемії COVID-19 навесні 2020 року, обмеження міграційних процесів з 

незгодою мігрантів теж є загрозою безпеці, особливо в плані впливу на 

суспільне здоров’я та рівень напруги в суспільстві.  

Впорядкованість міграційних процесів робить акцент на розуміння їх 

перебігу за етапами з визначеними причинно-наслідковими аспектами. 

Впорядкованість є тривалим результатом реалізації послідовної політики у 

сфері міграції. Лише за умов впорядкованої міграції можна говорити про 

існування розвинутого інформаційного середовища, належне застосування 

соціально-захисних та інших методів державного регулювання міграційних 

процесів. При цьому в людському вимірі формується чітке сприйняття міграції 

як права з можливими ризиками та перевагами унаслідок переміщень як для 
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самих мігрантів, так і територій (країни, регіону) походження і прийняття. 

Регульованість міграційних процесів зосереджує увагу на здатності 

впливу на їхній перебіг, причини і наслідки. На рівні особи-мігранта 

регульованість означає здатність відмовитись від міграції у будь-який момент, 

якщо він/вона розуміє переважання ризиків над перевагами. Актуальним 

моментом сьогодення є здатність держави контролювати міграцію – з 

обґрунтованої і виправданої позиції стимулювання, стагнації, протидії чи навіть 

заборони. Останній аспект актуалізувався в умовах вимушених обмежень 

пандемії COVID-19. Особливо гостро обмеження відчули внутрішні мігранти. 

Експерти і ЗМІ, як правило, фокусували увагу на впливі пандемії на зовнішню 

міграцію. Однак обсяги внутрішніх міграційних процесів приблизно в 2,5 рази 

перевищують міжнародні, заборони, втрата місця праці і соціальне 

дистанціювання спричинили хаотичний і болісний процес масового повернення 

внутрішніх трудових мігрантів у багатьох країнах [214]. Така форс-мажорна 

ситуація означає, що регульованість міграційних процесів забезпечена в 

багатьох державах, проте дисонує з людським виміром. Значна частина 

населення стає міграційно залежною і відмова від міграції спричиняє труднощі 

забезпечення власного добробуту та своєї сім’ї.  

Інституційно-правовий механізм регулювання міграційних процесів 

населення країни має забезпечувати формування і реалізацію міграційної 

політики через діяльність владних інститутів, що залучають інші структури на 

засадах публічного управління, рішення яких спрямовані на забезпечення 

безпечності, впорядкованості й регульованості міграції з регламентацією 

порядку забезпечення у правовій площині. Тобто зазначений механізм 

конкретизує: 

- систему інститутів; 

- цільову спрямованість управлінських рішень; 

- правові основи регулювання (рис. 3.3). 

Означена сутність дії інституційно-правового механізму є складним 

процесом. Послідовність та обґрунтованість управлінських заходів має 
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доповнюватись високою політичною культурою, дисципліною та 

відповідальністю з належним виконавчим реагуванням об’єктів впливу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Сутність дії інституційно-правового механізму регулювання 

міграційних процесів населення країни 
Джерело: авторська розробка 

Забезпечення інституційно-правовим механізмом функціоналу міграції як 

ознаки розвитку, її безпечності, впорядкованості і регульованості потребує 

ефективізації інституційного впливу через різні форми функціонального 

співробітництва як між інститутами однієї сфери (влади, громадськості, бізнесу 

і т. д., див. рис. 3.2), так і з реалізацією міграційної політики на засадах 

публічного управління. 

Досвід розвинутих країн свідчить, що владні інститути повинні активно 

залучати недержавні структури, що надає низку переваг. Участь громадських 

організацій у державному регулюванні міграційних процесів дозволяє: 

- залучати міграційні спільноти й інститути діаспори з-за кордону, 

об’єднань іноземців та національних меншин у країні до пошуку шляхів 

вирішення проблем міграції, у тому числі персоналізованих (щодо 

дискримінації, загроз торгівлі і т. д.); 

- забезпечувати системне інформування щодо міграційних процесів, 

можливостей рееміграції, різних стимулюючих і підтримуючих заходів держави; 

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

Діяльність 
інститутів влади з 
залученням інших 

інститутів на 
засадах 

публічного 
управління 

Цільова 
спрямованість 

управлінських рішень 
на безпечність, 

впорядкованість і 
регульованість 

міграції як ознаки 

Правова регламентація 
підходів до державного 

регулювання через 
діяльність інститутів з 

формуванням і 
реалізацією міграційної 

політики 
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- підвищувати відповідальність самих мігрантів та їх сімей за дотримання 

міграційного законодавства, інших рішень щодо регулювання міграції; 

- сприяти подальшому розвитку громадянського суспільства з відходом 

від схильності до патерналізму та підвищенням соціальної активності й 

відповідальності; 

- зберігати суспільну єдність шляхом підтримки громадських об’єднань 

мігрантів та інших зацікавлених сторін. 

Практика залучення громадських об’єднань до державного регулювання 

міграційних процесів в Україні є слабкою. Це підтверджують результати 

експертного опитування Центру досліджень суспільства «CEDOS» 2021 року: 

представники громадських організацій в Україні «висловили сумнів» щодо 

здатності впливати на рішення органів державної влади. Ще слабшими є 

можливості мігрантів впливати на владні рішення за кордоном. У ході 

опитування виявлено цікавий момент: органи влади не чинять спротиву 

громадським ініціативам, ознайомлюються з їхнім змістом, з повагою до них 

відносяться, однак у практиці регулювання, як правило їх не застосовують; як 

наслідок, результативність взаємодії громадських об’єднань та органів 

державної влади не підвищується [138; 187, с. 23]. Виявлена закономірність 

вказує, що хоча в Україні відбувається процес розвитку громадянського 

суспільства, він затягується вибірковими результативними впливами 

громадськості на владні рішення, що демотивує її до подальших активностей. 

Особи, які беруть участь у міграційних процесах, як правило, спрямовують всі 

свої зусилля на вирішення власних матеріальних проблем та не виявляють 

схильності до громадської активності. Якщо це зовнішній міграційний процес, 

то участь у громадських об’єднаннях за кордоном покликана зазвичай 

відчуттям ностальгії та потребою збереження на початкових етапах мовної і 

культурної ідентичності. Якщо це коротко- чи середньострокові мігранти, то 

вони рідко комунікують зі спільнотами мігрантів, а більшість часу витрачають 

на працю, навчання, інтеграцію в приймаюче суспільство. Натомість 

довгострокові мігранти більш схильні до комунікацій на основі національної 
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ідентичності, формують інститути діаспори та часто потужні осередки довкола 

церкви. Співпраця владних інститутів з осередками діаспори, яка в Україні теж 

на задовільному рівні, має бути більш системною на шляху протидії повній 

асиміляції та утвердження міжнародного іміджу держави, що зберігає зв’язки з 

своїми громадянами. Більше того, саме інститути діаспори можуть посилювати 

національну єдність та надавати різну міжнародну допомогу в кризові періоди, 

як це було під час Революції Гідності.  

Системна співпраця інститутів влади України з діаспорою за кордоном 

зобов’язує до підтримки діяльності осередків українськості. Це слабка ланка 

української влади з постійним браком бюджетних коштів і політичної волі. 

Натомість підтримка таких осередків, насамперед, потребує фінансового 

ресурсу, а також активного висвітлення у ЗМІ в рамках заходів формування 

суспільної єдності. Нині Міністерство освіти і науки України розпочало роботу 

щодо науково-методичної підтримки діяльності українських шкіл за кордоном. 

Зокрема, на офіційному сайті доступна низка рекомендацій таким структурам, 

проводиться міжнародний конкурс «Найкращий вчитель української мови за 

кордоном», розроблено проект Державного стандарту з української мови як 

іноземної, навчальну програму з курсу українознавства для суботніх та 

недільних шкіл українського зарубіжжя «Я і Україна» та ін. [197]. Ці заходи 

вкрай важливі як в іміджевому, так і суспільноєднавчому плані. 

Підтримка осередків українськості, зокрема шкіл, – обов’язок держави. 

Часто їх відкриття є ініціативою інститутів діаспори. На практиці в країнах, де 

кількість представників діаспори є незначною (декілька тисяч), українські 

школи відсутні. Місцева влада це пояснює низьким попитом [28]. За даними 

Міністерство освіти і науки України, за кордоном є 3 школи з викладанням 

українською мовою – 1 в Румунії, 2 в Молдові; українознавчі предмети 

вивчаються у близько 20 школах, можливість вивчення української мови 

факультутивно є в близько 200 шкіл [198]. Це дуже низькі показники, які 

частково компенсуються послугами дистанційного навчання в Міжнародній 

українській школі [100]. Для України при теперішніх позитивних тенденціях 
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участі громадянського суспільства у процесах державного регулювання 

активізація утворення українських шкіл за кордоном є необхідним кроком, 

особливо в умовах подальшого зростання міграційних процесів. 

Функціональне співробітництво інститутів влади з громадськими 

об’єднаннями може мати багато напрямків і форм. У табл. 3.5 зазначено ті, які 

мають бути налагоджені при державному регулюванні міграційних процесів 

України у першу чергу.  

Таблиця 3.5 

Актуальні напрямки функціонального співробітництва інститутів влади 

України з громадськими об’єднаннями  
Об’єднання спільнот 

мігрантів за 
кордоном 

Організації 
інститутів 
діаспори 

Громадські 
організації в 

Україні 

Об’єднання 
бізнесу 

Об’єднання 
інститутів 

науки і освіти 
Міжурядова 
співпраця щодо 
залучення об’єд-
нань мігрантів з 
України до 
діяльності дорадчих 
структур органів 
влади за кордоном 

Системна 
інформаційна 
співпраця 
Підтримка 
діяль-ності 
осередків 
українськості – 
шкіл, куль-
турно-мистець-
ких центрів 

Забезпечення 
участі у дорад-
чих структурах 
при профільних 
органах регулю-
вання міграції 
Залучення до 
моніторингу 
міграційних 
процесів 

Співпраця з 
метою оціню-
вання впливу 
міграційних 
процесів на 
бізнес, ринки 
праці і 
кваліфікацію 
персоналу 

Співпраця з 
метою прове-
дення спільних 
наукових 
досліджень 
Залучення до 
моніторингу 
міграційних 
процесів 

Включення до складу громадських рад при міграційних службах різних рівнів з 
пропорційною участю кожного представника 

Джерело: авторська розробка 

При цьому недопустимим є подальший формалізм такого 

співробітництва. Пропозиції інститутів громадськості дійсно мають бути 

врахованими на владному рівні з публічним інформуванням щодо результатів 

їх впровадження. 

В Україні активізація співпраці органів державної влади та громадських 

об’єднань регламентована законодавчо (Національна стратегія сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки [163]) та 

визначена інституційно – через функціонування при центральних і місцевих 

органах виконавчої влади громадських рад (Постанова Уряду 2010 року [146]). 

Громадська рада при Державній міграційній службі України утворена 
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2015 року з затвердженням положення про її повноваження і порядок 

діяльності [135]. У 2021 році затверджено чинний склад Громадської ради у 

складі 10 осіб, які представляють громадські організації (як правило, 

правозахисні) та недержавні ЗМІ [186]. У складі ради відсутні представники 

науково-освітніх та бізнес-об’єднань, хоча положення допускає включення до 

35 осіб.  

Аналіз протоколів засідань Громадської ради вказує, що в основному нею 

проводилась робота з приводу [54]: 

- змін міграційного законодавства – критичний огляд проєктів та 

пропозиції щодо необхідності прийняття нових нормативів; 

- затвердження плану консультацій з громадськістю Державної 

міграційної служби України; 

- оцінки виконання міграційними службами функцій видачі паспортів; 

- звітування голови міграційної служби щодо антикорупційної діяльності; 

- удосконалення роботи міграційної служби та всіх її структурних 

підрозділів, у тому числі щодо впровадження електронного врядування; 

- функціонування об’єктів інфраструктури для іноземців, зокрема центрів 

соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту. 

Слід відзначити, що засідання Громадської ради відбувались 1 раз у 

квартал – на вимогу Положення, що визначає їх проведення «щонайменше 1 раз 

у квартал». Низка протоколів за змістом є ненаповненими, що не дозволяє 

об’єктивно оцінювати діяльність даної структури. Більшість засідань 

відбувались за участі голови Державної міграційної служби України, що 

певним чином могло супроводжуватись додатковим адміністративним тиском у 

розгляді питань. На тлі мінімальної кількості засідань, кожне 8-ме було 

повністю присвячене утворенню ініціативної групи щодо проведення зборів для 

затвердження нового персонального складу ради (зміни що два роки). 

Аналіз діяльності Громадської ради при Державній міграційній службі 

України дозволяє вказати на пріоритети покращення: 
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- збільшення кількісного складу ради представниками наукових, освітніх 

та бізнесових об’єднань, збільшення кількості учасників ради з 10 осіб 

(максимально дозволено 35) для більш повного представництва різних сфер та 

врахування думок більшої кількості експертів; 

- проведення засідань ради щонайменше 2 рази на квартал, а не на 

мінімальну вимогу, особливо з ситуативним реагуванням на міграційні 

загостренням та з публічною позицією щодо їхнього вирішення; 

- активна участь голови та інших представників ради у наукових і 

публічних заходах, присвячених міграційній проблематиці; 

- налагодження комунікацій з об’єднаннями мігрантів в Україні і за 

кордоном з включенням при можливості їх представників до складу ради; 

- розширення кола обговорюваних питань на засіданнях ради з 

обов’язковим обговоренням необхідності здійснення моніторингу міграційних 

процесів на всіх етапах та за всіма векторами; 

- динамічна оцінка результатів діяльності міграційної служби, з’ясування 

рівня довіри до даного інституту з боку мігрантів і суспільства; 

- періодична (не на кожному засіданні) участь голови міграційної служби 

на засіданнях ради; 

- запрошення (при потребі) управлінців та представників громадських рад 

при інших профільних до міграції центральних і місцевих органах виконавчої 

влади, зокрема Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

економіки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

зовнішніх справ України та ін.; 

- активізація інформаційно-роз’яснювальної діяльності ради щодо 

міграційних процесів з публікуванням у популярних і авторитетних ЗМІ (наразі 

інформація розміщується лише на офіційному сайті міграційної служби). 

Таким чином, громадські ради в Україні мають правові засади бути 

активними учасниками управлінських процесів держави. Інше питання, що 

інституційно-правовий механізм у даному аспекті сформований, однак він не 

набув належної практики використання. Позитивним є функціонування 
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громадських рад узагалі. Однак слабка результативність і публічність їхньої 

діяльності може бути ризиком демотивації участі громадськості у регулюванні 

міграційних процесів. Особи-мігранти, як правило, дистанціюються від 

державно-управлінських проблем, обираючи життєву стратегію пошуку 

кращих умов працевлаштування і навчання. Вони об’єднуються з ностальгічних 

і ціннісно-культурних мотивів, не прагнучи впливати на рішення держави в 

сфері міграції. Тому приклад діяльності громадських рад при міграційних 

службах на першому етапі має забезпечити підвищення довіри мігрантів до 

рішень органів державної влади. Громадська рада Державної міграційної 

служби України має забезпечити суттєве покращення функціонального 

співробітництва інститутів влади у сфері регулювання міграційних процесів. 

Незважаючи на актуальність впровадження принципу публічного 

управління з різнобічним залученням громадськості та інших недержавних 

структур, головними інститутами регулювання міграційних процесів 

залишаються владні в особі органів державної влади. Як неодноразово 

зазначалось, міграційний процес є складним об’єктом регулювання, зі 

складною причинно-наслідковою природою, через що міграційна служба як 

основний профільний владний інститут має активно співпрацювати з іншими 

центральними органами виконавчої влади (горизонталь взаємодій), а також 

їхніми територіальними підрозділами (вертикаль взаємодій). Рис. 3.4 

узагальнює поле спільних інтересів владних інститутів на шляху безпечності, 

впорядкованості і регульованості міграційних процесів.  

Значний потенціал має співпраця міграційної служби з Міністерством 

економіки України, в структурі якого утворено Директорат зайнятості та 

трудової міграції. Моніторинг ЗМІ та офіційних сайтів даних інститутів вказує 

на слабкі комунікації. Надмірне звуження функціональності міграційної служби 

до питань обліку, паспортизації, контролю іммігрантів та осіб зі спеціальним 

статусом не дозволяє включати до пріоритетів діяльності функціональне 

співробітництво з іншими державними інститутами. 
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Рис. 3.4. Управлінські «стейкхолдери» державного регулювання міграційних 

процесів на центральному рівні та їх спільні інтереси 
Джерело: авторська розробка 

Більш тривалою є співпраця міграційної служби з Міністерством 

соціальної політики України, зокрема Державним центром (службою) 

зайнятості. Поточні ініціативи Міністерства економіки України щодо 

регулювання трудової міграції шляхом стимулювання зайнятості по суті є 

новаторським напрямком діяльності. Більшу функціональну нішу в даному 

плані займають служби зайнятості. У своїй діяльності вони надають послуги з 

працевлаштування іммігрантам та реемігрантам, послуги підвищення 

кваліфікації і перекваліфікації. Поширеними є заходи інформаційно-

роз’яснювального характеру стосовно запобігання нелегальній трудовій 

міграції, ризиків дитячої і жіночої праці, торгівлі людьми. Однак практика 

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ – 
головний профільний 

владний інститут 

МІНІСТЕРСТВО 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО 
СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

- Ліцензування і контроль за 
діяльністю суб’єктів, що надають 
послуги з працевлаштування 
- Стимулювання підприємництва, 
самозайнятості як чинників 
рееміграції 
- Підвищення рівня зайнятості як 
чинника стримування міграції  
- Моніторинг економічних причин і 
наслідків міграційних процесів 

- Соціальний захист і пенсійне 
забезпечення осіб з міграційним 
досвідом 
- Соціальна підтримка дистантних 
сімей  
- Моніторинг соціальних причин і 
наслідків міграційних процесів 

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

- Регулювання освітньої міграції 
- Інформаційно-роз’яснювальна 
робота  
- Спільна науково-дослідна 
діяльність 
- Розвиток освітньої інфраструктури 
для мігрантів 

ДЕРЖАВНА 
ПРИКОРДОННА 

СЛУЖБА УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО 
ЗАКОРДОННИХ 

СПРАВ УКРАЇНИ 

- Забезпечення діяльності консуляту 
в системі підтримки мігрантів 
- Представництво інтересів України, 
формування її іміджу в 
міжнародному мобільному просторі  
- Активізація діяльності в країнах 
реципієнтах мігрантів з України МІНІСТЕРСТВО 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УКРАЇНИ 

- Контроль за міграційними 
процесами (діяльність міграційної 
поліції) 
- Забезпечення охорони державного 
кордону 
- Захищеність мігрантів (цивільний 
захист) 

- Забезпечення безпеки державного 
кордону 
- Забезпечення функціональності 
прикордонної інфраструктури 
- Контроль нелегальних міграційних 
процесів 
- Спільний облік і моніторинг проце-
сів перетину державного кордону 
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регулювання міграційних процесів службами зайнятості є нестійкою. Для 

прикладу, у 2018 році відбулось декілька зустрічей Державного центру 

зайнятості України з Міжнародною організацією з міграції в Україні щодо 

прийняття проєкту «Посилення багатогалузевої співпраці з міграції», однак 

надалі зазначена ініціатива не була втілена в життя [104]. Прийняття за основу 

такого проєкту могло б забезпечити поступове залучення інших владних 

інститутів з консолідацією зусиль для спільної мети. 

У 2021 році між Державною міграційною службою Україною та 

Державним центром праці України підписано Меморандум про 

співробітництво та партнерство задля консолідації зусиль у формуванні 

сприятливого середовища ринку праці, контролі умов працевлаштування 

іноземців в Україні, запобіганні нелегальній міграції, детінізації сфери 

зайнятості та ін. [126]. Важливо, щоб такий документ став початком для 

реальних дій щодо спільного регулювання міграційних процесів. 

У цілому центральні органи виконавчої влади долучаються до міграційної 

проблематики шляхом співробітництва з Міжнародною організацією з міграції 

в Україні. Для них це додаткове навантаження, однак має визначатись 

розуміння важливості їх залучення до вирішення міграційних проблем. 

Державна міграційна служба України, керуючись визначеними 

повноваженнями, у більшій мірі бере участь у різних формах міжнародного 

співробітництва: 

- є безпосереднім інститутом співробітництва з Міжнародною 

організацією з міграції та її представництвом в Україні, Управлінням 

Верховного комісара ООН у справах біженців;  

- є інститутом співробітництва з структурами Ради Європи, зокрема 

Європейським судом з прав людини; 

- є інститутом співробітництва з різними міжнародними організаціями, 

зокрема Міжнародним центром розвитку міграційної політики, утвореним для 

спільної консультаційної діяльності, обміну досвідом, здійснення 

багатостороннього співробітництва в сфері реалізації політики міграції і притулку 
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[125]; 

- є виконавцем вимог плану дій з європейської інтеграції України 

(зокрема, затвердження Стратегії державної міграційної політики України на 

період до 2025 року, виконання вимог щодо реадмісії, створення належних 

умов для тимчасового перебування біженців, нелегальних мігрантів і т. д. [58; 

92]); 

- є регулятором щодо виконання умов спрощеного візового режиму між 

Україною та країнами ЄС, різних вимог візового режиму з іншими країнами; 

- є стороною, що укладає міжнародні угоди з владними інститутами 

інших держав. 

Міжнародне співробітництво Державної міграційної служби України не 

супроводжується поступовим налагодженням внутрішніх функціональних 

зв’язків. Активізація внутрішнього співробітництва з органами державної влади 

та громадськими об’єднаннями є необхідною, оскільки дозволить: 

- актуалізувати міграційну проблематику для влади і суспільства; 

- регламентувати політичну відповідальність різних владних інститутів 

щодо регулювання міграційних процесів, їх причин і наслідків, зокрема шляхом 

затвердження документу «Посилення багатогалузевої співпраці з міграції», 

укладення меморандумів про співпрацю між конкретними органами державної 

влади; 

- підвищити рівень довіри населення, зокрема мігрантів, до рішень 

органів державної влади; 

- позиціонувати Україну в очах міжнародної спільноти як державу, що 

прагне забезпечити безпечність, впорядкованість і врегульованість міграційних 

процесів. 

Отже, інституційно-правовий механізм регулювання міграційних 

процесів є системою, що поєднує інститути влади, громадськості, бізнесу, 

науки й освіти з можливістю здійснення функціонального співробітництва на 

шляху безпечності, впорядкованості і регульованості міграції. За таких умов, як 

декларує Міжнародна організація з міграції, можна забезпечити функціонал 
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міграції як активу соціально-економічного розвитку. 

В Україні створені належні правові передумови для співробітництва 

інститутів влади з громадськістю. У міграційній сфері така співпраця отримує 

значні можливості, оскільки спільноти мігрантів (коротко- і 

середньострокових) та діаспори (здебільшого довгострокових мігрантів та їх 

нащадків) активно утворюються в усіх країнах перебування. Наразі практики 

їхнього співробітництва з інститутами влади країни походження та реципієнта є 

дуже слабкими. Також виявлена деструктивна закономірність, що окремі 

ініціативи громадських об’єднань щодо надання пропозицій органам влади у 

міграційній сфері не отримують втілення в життя. Це може спричинити 

подальше послаблення участі громадського суспільства в процесах державного 

регулювання міграційних процесів. 

Позитивним є утворення громадських рад при центральних органах 

виконавчої влади, зокрема Державної міграційної служби України. Однак 

результативність їхньої діяльності є вкрай низькою або недостатньо 

висвітлюється в ЗМІ та на онлайн-платформах. Подальша діяльність 

громадських рад при міграційних службах має передбачати перехід на 

формування більш представницького і різносферного персонального складу, 

частіші та ситуативні зустрічі, а також розширення проблематики засідань з 

пошуком шляхів вирішення гострих міграційних проблем – моніторингу, 

легалізації, ефективізації наслідків. 

Державна міграційна служба України особливу увагу повинна приділяти 

організації функціонального співробітництва з іншими інститутами влади 

центрального і місцевого рівнів, особливо що стосується реалізації політики 

соціально-економічного розвитку. Основою налагодження такої співпраці має 

бути підписання відповідних меморандумів з конкретизацією пріоритетів 

взаємодій, а на їх основі – укладення документу «Посилення багатогалузевої 

співпраці з міграції». Значний потенціал співробітництва міграційна служба має з 

Міністерством економіки України та Міністерством соціальної політики України. 

Узгодження спільних дій щодо регулювання міграційних процесів у контексті 
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впливу на соціально-економічний розвиток забезпечить системний підхід у 

міграційній сфері та дозволить більш комплексно розв’язувати проблему 

нерегульованої міграції населення України. Одним з першочергових завдань такої 

співпраці має бути впровадження моніторингу міграційних процесів з оцінкою 

впливу на соціально-економічний розвиток. Владна підтримка таких методичних 

розробок та ресурсне забезпечення їх апробації дозволить деформалізувати 

обліково-статистичні цілі нової стратегії регулювання міграційних процесів в 

Україні. 

 

3.3. Методичне забезпечення моніторингу міграційних процесів та їх 

впливу на соціально-економічний розвиток країни 

 

Моніторинг – один з основоположних стратегічних пріоритетів 

державного регулювання міграційних процесів України. Його результати є 

основою для обґрунтування управлінських рішень, у тому числі в контексті 

оцінювання міграційних впливів на соціально-економічний розвиток.  

Моніторинг в управлінській практиці має певні відмінності від 

статистичного обліку. Моніторинг може здійснюватись органами державної влади 

з залученням науково-освітніх та різних дослідницьких інститутів (державний 

моніторинг) чи громадськими структурами (громадський, суспільний моніторинг). 

Моніторинг може бути аналітичним чи практичним (наприклад, 

моніторинг безпеки державних кордонів, моніторинг повітряного простору та 

ін.). Він може набувати різних видів й інституційної об’єктивності – щодо 

конкретних інститутів, явищ, процесів. Моніторинг процесу передбачає 

постійне накопичення інформації задля оцінювання результативності заходів у 

контексті досягнення поставленої мети [137].  

Види моніторингу передбачають його поділ на констатуючий (визначає 

стан об’єкта), контролюючий (передбачає дотримання певних вимог), 

інноваційний (визначає вектор і характер розвитку) [170, с. 248]. Окремо 

виділяються підходи моніторингу ризиків [108, с. 129].  
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Щодо міграційних процесів з огляду на їх складну природу формування 

та наслідків реалізації актуальним є інноваційний моніторинг (розвитку) та 

моніторинг ризиків. Натомість констатуючий моніторинг доречно здійснювати 

при аналізуванні міграції як явища у певних станових просторово-часових 

умовах. 

В Україні практика моніторингу поступово поширюється з розвитком 

стратегічного планування та вдосконаленням статистичного забезпечення. 

Зокрема, Міністерство розвитку громад та територій України у рамках 

реалізації державної регіональної політики здійснює моніторинг соціально-

економічного розвитку регіонів, а також розвитку сільських територій 

(гірських, ОТГ) [59; 106]. 

На рівні обласних державних адміністрацій здійснюється моніторинг 

реалізації стратегій розвитку регіонів (наразі чинних до 2027 року). Питанню 

моніторингу присвячений окремий розділ в обласних стратегіях з зазначенням 

щодо оцінювання досягнення прогнозованих індикаторів, що визначені в 

чинній державній стратегії регіонального розвитку [149].  

З 2021 року розпочався процес організації моніторингу якості надання 

адміністративних послуг, що актуально здійснювати в умовах поширення 

діяльності центрів надання таких послуг в Україні у рамках реформи 

децентралізації та забезпечення доступності соціальних послуг населенню [124]. 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України проводиться 

екологічний моніторинг, що здійснюється в розрізі стану атмосферного повітря, 

вод, суші, ґрунтів, біологічного різноманіття та ін. [45; 67]. 

В якості інструменту боротьби з тіньовою економікою в Україні 

позиціонується фінансовий моніторинг [14, с. 61]. Зокрема його зміст 

визначається Законом України 2014 року у сфері запобігання та протидії 

відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, а в структурі Міністерства 

фінансів України ще з 2002 року функціонує Державна служба фінансового 

моніторингу [144; 148].  

Міністерство соціальної політики України через здійснення моніторингу 
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висвітлює питання прожиткового мінімуму, рівня життя населення, реалізації 

програм соціальної підтримки, Плану заходів Стратегії подолання бідності та 

ін. [106]. 

Міністерство економіки України моніторить ефективність управління 

об’єктами державної власності [106]. Також Міністерство має досвід у проведенні 

2020 року Добровільного національного огляду щодо прогресу України у 

досягненні Цілей Сталого Розвитку з моніторингом основних тенденцій [253]. 

Досвід моніторингу органів державної влади можна оцінювати по-різному. 

Проблемним є його систематичність, доступність інформації, громадське 

обговорення результатів. Проте набуття досвіду моніторингу органами 

державної влади в Україні є позитивним для поступового його впровадження у 

міграційній сфері. Досвід моніторингу дозволяє добирати фахівців-аналітиків, 

організовувати співпрацю з науково-освітніми й дослідними організаціями, з 

органами служби статистики та відділами статистичного (організаційного) 

забезпечення різних органів державної влади. 

Практика моніторингу міграційних процесів в Україні поки є 

невизначеною. На офіційному сайті Державної міграційної служби України 

окремий розділ присвячено моніторингу міграційних процесів, де розміщений 

міграційний профіль, створений на вимогу Плану дій щодо лібералізації 

візового режиму з ЄС для громадян України, а також звіти з моніторингу 

міграційних процесів [3; 106]. Впровадження міграційного профілю з 2013 року 

стало важливою віхою якісного формування міграційної статистики в Україні, 

однак станом на середину 2021 року найновіший профіль датується 2018 роком. 

Також Державна міграційна служба України практично щомісяця публікувала 

дані в рамках моніторингу міграційних процесів: останні – за березень 2019 

року. 

У рубриці «Статистичні дані» міграційна служба наводить щотижневі 

показники за напрямками діяльності – громадянство, імміграція, протидія 

нелегальній міграції, робота з біженцями. Також узагальнюються щорічні і 

щоквартально дані щодо результатів діяльності служби – головним чином з 
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приводу видачі різних документів, що підтверджує її основний функціонал в 

адміністративному плані [39]. У 2015 році на сайті міграцінйої служби було 

опубліковано показники моніторингу міграційних ризиків з конкретизацією 

джерел походження та періодичності оновлення [114]. Однак надалі жодних дій 

щодо впровадження такого моніторингу чи його вдосконалення у публічній 

діяльності служби не виявлено. 

У Державній міграційній службі України діє Департамент 

організаційного забезпечення з Управлінням інформаційно-аналітичного 

забезпечення та взаємодії з територіальними органами та в його структурі – 

відділом статистичної роботи та моніторингу міграційних процесів. У 2021 

році служба оголошувала конкурс на заміщення вакантних посад в зазначених 

управлінні та відділі. Статус відділу статистичної роботи обмежує людські 

можливості реалізації функцій моніторингу. Для виправлення ситуації 

важливим є стратегічне обґрунтування необхідності проведення моніторингу 

міграційних процесів, при цьому з обов’язковою оцінкою їхнього впливу на 

соціально-економічний розвиток. Така постановка завдання може мобілізувати 

владний інтерес на шляху його виконання.  

Державна міграційна служба України, виконуючи широкий спектр 

повноважень у міграційній сфері, обмежена ресурсно щодо організації такого 

роду моніторингу. Задля ефективної організації має бути утворена міжвідомча 

робоча група з залученням науково-освітніх закладів для розробки методичного 

забезпечення моніторингу міграційних процесів та їх впливу на соціально-

економічний розвиток країни. Реалізація моніторингу має здійснюватись з 

поєднанням зусиль Державної міграційної служби України, Міністерства 

економіки України і Міністерства соціальної політики України. Кожна з 

зазначених структур має певний досвід у здійсненні моніторингу. Їхня 

профільність дозволяє поєднати міграційну, економічну і соціальну сфери з 

метою забезпечення функціоналу міграційних процесів як активу соціально-

економічного розвитку (рис. 3.5). Головну функціональність має все ж таки 

виконувати Державна міграційна служба України, яка, за затвердженим 
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положенням, зобов’язана брати участь у проведенні статистичних 

спостережень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Досвід та можливості співробітництва центральних органів виконавчої 

влади України щодо моніторингу міграційних процесів та їх впливу на 

соціально-економічний розвиток країни 
Джерело: [123; 136; 153] 

Висновки зі змісту та особливостей моніторингу в управлінській 

діяльності, що вирізняє його від статистичного обліку й контролю, доводить 

необхідність його включення до системи міграційної статистики. В авторській 

Стратегії державного регулювання міграційних процесів України на період до 

2027 року формування та реалізація Моніторингу входить до завдань 

досягнення основоположної обліково-статистичної цілі (п. 3.1). Вагомість 

даного завдання підтверджується регламентаціями чинної Стратегії державної 

міграційної політики України на період до 2025 року та положеннями 

Глобального договору безпечної, впорядкованої та регульованої міграції [165; 

217]. 

Багато фахівців та експертів теж періодично піднімають питання щодо 

необхідності здійснення моніторингу міграційних процесів для України. Для 

Міністерство економіки України 
формування і реалізація політики 

економічного, соціального розвитку, торгівлі, 
регулювання цінового, технічного, майна, 

об’єктів державної й інтелектуальної 
власності, державного замовлення на 

підготовку кадрів 

Міністерство соціальної політики України 
формування та реалізація соціальної політики, 

загальнообов’язкового соціального та 
пенсійного страхування, соціального захисту, 
волонтерської діяльності, з питань сім’ї та 

дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, 
усиновлення та захисту прав дітей, 

запобігання та протидії домашньому 
насильству, надання соціальних послуг  

Державна міграційна служба України 
участь у формуванні та реалізації політики у сферах міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб 

ДОСВІД ПІДБОРУ ПОКАЗНИКІВ 
ДЛЯ МОНІТОРИНГУ МІГРАЦІЙНИХ 

РИЗИКІВ Досвід моніторингу до-
сягнення Цілей Сталого 

Розвитку 

Досвід моніторингу рівня 
життя населення 
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прикладу, необхідність удосконалення управління міграційними процесами на 

основі проведення постійного моніторингу міграційної ситуації, а також 

міграційного потенціалу на регіональному рівні обґрунтовує О. Овчиннікова 

[112, с. 32]. В. Ціватий зазначає про необхідність запровадження регулярного 

моніторингу міграційних процесів в Україні [200, с. 31]. У. Садова визначає 

порядок здійснення моніторингу міграційних процесів на основі вибіркових 

обстежень та обліку процесів переміщень [96, с. 30].  

Актуалізація здійснення моніторингу міграційних процесів первинно 

обумовлена недоліками статистичного забезпечення їх аналізування. Існують 

різні точки зору щодо причин існування багатьох прогалин у міграційній 

статистиці, які можна узагальнити за групами: 

- методологічні – відсутність інтегрованої оцінки міграційних процесів 

через те, що досі не розроблено уніфікованої системи статистичного обліку [26, 

с. 148]; 

- обліко-статистичні – використання різних методів збору статистичних 

даних у зв’язку з термінологічною невизначеністю [43, с. 92]. Для прикладу, 

міжнародні організації, зокрема ООН і Міжнародна організація з міграції, 

формують статистику кількості міжнародних мігрантів у розрізі країн за тими 

показниками, які подають самі країни, а це в окремих випадках кількість осіб, 

які проживають на території країни, але народились за кордоном (такий підхід 

використовує Україна для обрахунку кількості іммігрантів, відтак минуле СРСР 

та активні переміщення в його межах людей значно деформують реальне 

уявлення про масштаби імміграції), або кількість осіб, яка перебуває в іншій (чи 

даній) країні на певний момент часу [227]; 

- уніфікаційні – відмінні міждержавні підходи до обліку мігрантів з 

різним інституційним походженням. За висновками CEDOS, проблема 

уніфікації вітчизняної міграційної статистики з європейською полягає в тому, 

що більшість показників є адміністративними даними Державної міграційної 

служби України, Державної прикордонної служби України, Міністерства 

закордонних справ України, Служби безпеки України, при цьому до 
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зобов’язань Державної міграційної служби України не входить гармонізація 

міграційної статистики з даними Eurostat [49]; 

- управлінські – низька політична культура на шляху впровадження 

прогресивних підходів до формування міграційної статистики. 

Для вдосконалення міграційної статистики в Україні, у тому числі з 

впровадженням моніторингу міграційних процесів, необхідно: 

- встановити повноваження Державної міграційної служби України щодо 

діяльності в сфері статистичного забезпечення, здійснення аналізу й 

моніторингу міграційних процесів з функціональністю координатора співробіт-

ництва управлінських «стейкхолдерів» у формуванні міграційної статистики; 

- сформувати інституційну платформу співробітництва владних 

інститутів з науково-освітніми та іншими дослідницькими структурами з метою 

формування міграційної статистики та моніторингу міграційних процесів; 

- активно долучатись в особі органів державної влади і служб статистики 

до міжнародних досліджень та статистичного забезпечення аналізування 

міграційних процесів на шляху уніфікації методологічних підходів, 

термінологічної визначеності. 

Нині на рівні міжнародних організацій поступово формується 

інформаційна база статистичних даних щодо міграції. Їх аналіз дозволяє 

з’ясовувати мегатенденції міграційних процесів для розуміння формування 

нового мобільного світопорядку, а також здійснювати міждержавні порівняння 

за основними показниками міграційних потоків та соціально-економічного 

розвитку (рис. 3.6). Глобальна міграційна статистика дозволяє визначати 

новітнє розуміння міграції та сприйняття мігрантів як потужних економічних 

сил сучасного світу внаслідок стрімкого зростання міграційних доходів та 

обсягів грошових переказів [218]. Міжнародні організації декларують потребу 

комплексного обліку й аналізу міграційних процесів, які постійно зростають, 

незважаючи на становлення віртуальної економіки (поширення дистанційних 

форм зайнятості і навчання), ризики пандемії та інші невизначеності інтеграції, 

толерантного відношення приймаючого суспільства і т. д.  
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Рис. 3.6. Практична актуальність формування глобальної міграційної 

статистики 
Джерело: авторська розробка 

На світовому рівні дані міграційної статистики генерують міжнародні 

організації, поступово формуючи онлайн-платформи та аналітичні звіти щодо 

міграційних тенденцій. Авторитетними міжнародними джерелами, в тому числі 

які включають дані по Україні, є: 

- звіти Міжнародної організації з міграції («World Migration Report», 

«International Migration Highlights» та ін.) [228; 261]; 

- онлайн-платформи міграційних даних ООН, Світового Банку, 

Міжнародної організації праці, «Migration Data Portal», «Eurostat» та ін. [240; 

241; 244; 249; 252]. 

Однією з важливих можливостей євроінтеграції України є розширення 

статистичного забезпечення регулювання міграційних процесів до 

європейських зразків. Статистична база даних країн ЄС є більш деталізованою 

та дозволяє об’єктивно оцінювати міграційні процеси за обсягами, векторами і 

наслідками. 

Безумовним є твердження, що міграційна статистика України потребує 

суттєвого вдосконалення з перспективою європейської та міжнародної 

уніфікації. Якісне статистичне забезпечення регулювання міграційних процесів є 

запорукою розуміння їх впливу на соціально-економічний розвиток та 

вироблення на цій основі ефективної міграційної політики. Більше того, якісне 

статистичне забезпечення є ознакою реалізації міграційної політики, 

Глобальна міграційна статистика 

Мегадані Дані у розрізі країн та різних груп країн (за доходами, 
територіальною й інтеграційною приналежністю) 

- Розуміння формування 
нового мобільного 
світопорядку 
- Вироблення глобальної 
міграційної політики 

- Розуміння векторів, причин і наслідків міграційних процесів 
- Визначення конкурентоспроможності держави в глобальному 
мобільному просторі 
- Визначення інтересів міждержавного співробітництва у 
міграційній сфері 
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орієнтованої на безпечність, впорядкованість і регульованість міграційних 

процесів.  

У табл. 3.6 відображено основні вимоги до якісного статистичного 

забезпечення державного регулювання міграційних процесів України.  

Таблиця 3.6 

Вимоги до якісної міграційної статистики як основи державного регулювання 

міграційних процесів України 

Вимоги Характеристики вимог 

Часові виміри аналізу Динаміка 
Співставність даних 

Просторові виміри 
аналізу 

Наявність даних на всіх територіальних рівнях – від громади до 
рівня держави з можливістю міждержавного порівняння 

Територіальні виміри 
аналізу Наявність даних щодо населення різних типів поселень 

Суб’єктні виміри 
аналізу 

Наявність даних щодо населення (країни, регіонів, громад), 
домогосподарств 

Соціально-
демографічні виміри 

аналізу 

Наявність даних щодо різних статевовікових, освітньо-
кваліфікаційних, професійних груп населення 

Причинні виміри 
аналізу 

Наявність даних щодо можливих причин (мотивів, стимуляторів) 
міграції – зовнішніх (щодо середовища) і внутрішніх (щодо 

самооцінки впливу різних чинників) 

Наслідкові виміри 
аналізу 

Наявність даних для розрахунків: 
- наслідків міграції щодо різних процесів – соціальних, 

економічних, політичних, культурних, екологічних, безпекових, 
сталого розвитку в цілому; 

- наслідків міграції в контексті узагальнення до ризиків чи 
конструктивів (безпечність, впорядкованість, регульованість) 

Видові виміри аналізу 

Наявність даних щодо основних видів міграції: 
- залежно від мети: трудової, освітньої; 

- залежно від термінів: маятникової, коротко-, середньо-, 
довгострокової; тимчасової і стаціонарної 

Об’єктивні вимоги Точність, об’єктивність, своєчасність, актуальність, доступність, 
публічна аналізованість 

Джерело: узагальнено автором 

Вони сформовані з врахуванням поточних недоліків ведення міграційної 

статистики, яка характеризується несвоєчасністю, частим переглядом 

методології, що не дозволяє аналізувати низку показників у достатній динаміці, 

обмеженістю даних та багатьма іншими проблемами. Однак першопричиною 

такої ситуації є невизначені повноваження Державної міграційної служби 

України як генератора та координатора збору й аналізу даних щодо міграційних 
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процесів. Саме даний владний інститут має виконувати базову 

функціональність у сфері міграційної статистики з впровадженням моніторингу 

міграційних процесів. Інший проблемний бік – організація роботи Державної 

служби статистики України та її територіальних підрозділів. Робота служби 

потребує постійного вдосконалення матеріально-технічного і програмного 

забезпечення збору й обробки даних, ефективної інформаційно-

роз’яснювальної роботи з суб’єктами, що надають статистичну інформацію, 

щодо її точності й реальності. Додаткової мотивації потребує кадровий 

потенціал служб статистики зі створенням можливостей міжнародного 

стажування, підвищення кваліфікації, впровадження прогресивних підходів 

організації роботи зі статистичними даними. 

Об’єктивні вимоги до якісної міграційної статистики передбачають 

точність, об’єктивність, своєчасність, актуальність, доступність і публічну 

аналізованість даних. Для України особливо проблемними є своєчасність, 

доступність і публічна аналізованість міграційної статистики. Проблему 

своєчасності підтверджує оновлення Міграційного профілю Державною 

міграційною службою України та її звітів щодо моніторингу міграційних 

процесів. Питання доступності полягає у закритості інформації щодо перетину 

державного кордону, обліку місця реєстрації, освітньої еміграції та 

працевлаштування за кордоном у достатньому територіальному розрізі та 

динаміці. Такі дані акумулюють різні державні структури, однак публікують їх 

вибірково з окремими аналітичними коментарями. 

Відсутні щорічні комплексні звіти (за прототипом Міжнародної 

організації з міграції) щодо міграційних процесів в Україні, які б не лише 

містили дані щодо міграції, але й аналізували їх та визначали пріоритети 

подальшого регулювання. Ситуація з пандемією COVID-19 показала, що 

державні службовці оперують показниками щодо міграційних процесів не 

офіційної статистики, а експертними оцінками. Це підтверджує складність 

ситуації щодо міграційної статистики в Україні. 

Таким чином, впровадження моніторингу міграційних процесів в Україні 
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є складним завданням на тлі задовільного стану вітчизняної міграційної 

статистики. Разом з тим, мотиватором до реалізації такого рішення є фокус на 

визначення впливу міграційних процесів щодо соціально-економічного 

розвитку. Тому науковим завданням постає обґрунтувати місце та значення 

моніторингу міграційних процесів у системі вітчизняної міграційної статистики 

з домінуючим владним інтересом аналізування їх впливу на соціально-

економічний розвиток України (рис. 3.7). 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.7. Моніторинг міграційних процесів як важлива складова системи 

міграційної статистики України 
Джерело: узагальнено автором 

Метою моніторингу має бути поставлено з’ясування характеру впливу 

міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країни з можливістю 

обґрунтування пріоритетів їх регулювання в контексті забезпечення їх 

функціоналу як активу прогресивних змін (балансування інтересів держави, 

суспільства, людини). 

Основні об’єкти моніторингу, що визначають напрямки його здійснення: 

- міграційні процеси та їх перебіг (етапи) за всіма векторами; 

- наслідки міграційних процесів щодо соціально-економічного розвитку 

країни; 

- характер міграційних процесів за критеріями безпечності, 

впорядкованості, регульованості (vs міграційні ризики); 

- реалізація стратегічних орієнтирів і програмних цілей регулювання 

міграції; 

- діяльності інститутів у міграційній сфері – владних, громадських, 

Дані щодо 
міграції 

(адміністративні) 

Дані щодо причин 
міграційних процесів 

(адміністративні, 
розрахункові, соціологічні) 

Моніторинг з визначенням наслідків 
міграційних процесів  

(ризики vs безпечність, 
впорядкованість, регульованість) 

Міграційна статистика 
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бізнес- (зокрема економічні діяльність у сфері надання послуг з 

працевлаштування). 

Перелік можливих напрямків здійснення моніторингу міграційних 

процесів визначає його функції: 

- аналітичну – можливості аналізування даних у динаміці та з різними 

суб’єктними, територіальними, просторовими і т. д. порівняннями; 

- прогностичну – можливості прогнозування міграційних процесів для 

упередження негативних наслідків та виникнення міграційних ризиків [6, с. 91]; 

- управлінську – можливості обґрунтування управлінських рішень; 

- політичну – підтримка формування політичної культури з розумінням 

важливості якісного статистичного забезпечення для управлінських рішень;  

- інституційну – формування культури інституційного співробітництва в 

сфері регулювання міграційних процесів, що потребує залучення владних 

інститутів з різних сфер. 

Інституційна функція моніторингу міграційних процесів є специфічною. 

Оскільки міграція як складний управлінський об’єкт потребує співробітництва 

органів влади у сферах міграції, економіки, суспільного розвитку, безпеки, 

прикордонного контролю та ін., то й інтерес щодо моніторингу міграційних 

процесів у контексті впливу на соціально-економічний розвиток є 

різносферний. Це формує сприятливі підвалини для організації співробітництва 

з метою розробки та здійснення моніторингу в міграційній сфері. 

Впровадження моніторингу в практику державного регулювання та 

систему міграційної статистики має здійснюватись послідовно: 

1) утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки організаційно-

методичного забезпечення розробки й здійснення моніторингу міграційних 

процесів України з включенням представників базових управлінських 

«стейкхолдерів», органів статистики, науки, освіти, дослідницьких громадських 

організацій; 

2) правова регламентація впровадження моніторингу міграційних 

процесів України – або у Плані заходів на 2022-2025 роки з реалізації Стратегії 



182 
державної міграційної політики України на період до 2025 року або у Плані 

заходів нової Стратегії державного регулювання міграційних процесів України 

на період до 2027 року (п. 3.1); 

3) розробка і затвердження методичних рекомендацій до здійснення 

моніторингу міграційних процесів та їх впливу на соціально-економічний 

розвиток країни; 

4) правова регламентація порядку здійснення моніторингу міграційних 

процесів з конкретизацією періодичності, виконавців, ресурсного забезпечення, 

необхідності регулярного перегляду, вдосконалення й оновлення; 

5) проведення моніторингу з подальшим публічним аналізуванням його 

переваг і недоліків. 

Найбільш складним етапом є розробка і затвердження методичних 

рекомендацій до здійснення моніторингу. Вони мають включати опис методів 

збору даних та їхній перелік. При цьому актуально поєднувати статистичні і 

соціологічні методи оцінки (проведення вибіркових обстежень 

домогосподарств, трудових мігрантів – існуючі практики, а також освітніх 

мігрантів – нові практики). Специфіка аналізування міграційних процесів 

потребує етапного підходу до підбору показників (табл. 3.7). При цьому мають 

враховуватись як наявні дані, так і ті, що використовуються в міжнародній 

міграційній статистиці. 

На етапі формування потенціалу та підготовки до міграції важливими є 

показники оцінки соціально-економічного середовища, у тому числі з 

виявленням міжтериторіальної (міждержавної, міжрегіональної) дивергенції, а 

також аналіз діяльності посередників з надання послуг працевлаштування й 

навчання за кордоном. Такі суб’єкти формують інфраструктуру міграційних 

мереж, що мають сильний вплив на реалізацію міграційного потенціалу 

населення. Як правило, посередники пропонують послуги, зокрема з 

працевлаштування, у певних країнах, де вже налагоджені комунікації з 

роботодавцями та сформоване сприятливе середовище інтеграції мігрантів за 

правовим режимом. 
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Таблиця 3.7 

Ключові показники моніторингу міграційних процесів та їх впливу на 

соціально-економічний розвиток країни 

Етапи 
Метод 
оціню-
вання 

Міграційний процес Наслідки – ризикогенність vs 
конструктивність 

Ф
ор

му
ва

нн
я 

по
те

нц
іа

лу
 і 

пі
дг

от
ов

ка
 д

о 
мі

гр
ац

ії 

Статис-
тичний 

Показники соціально-економічного 
розвитку (середовище формування 
потенціалу міграції) 
Діяльність посередників з надання 
послуг працевлаштування, навчання за 
кордоном 

Міжтериторіальна дивергенція за 
показниками соціально-економічного 
розвитку 

Соціоло-
гічний 

Плани (бажання і реальні наміри) 
мігрувати, у тому числі серед молоді з 
освітньою метою 

Співвідношення бажання і реальних 
намірів мігрувати 

П
ер

ем
іщ

ен
ня

 

Статис-
тичний 

Показники перетину державного 
кордону 
Показники міграції за векторами, метою, 
іншими соціальними характеристиками 
(вік, стать, освіта, кваліфікація і т. д.) 

Показники соціально-економічного 
розвитку в умовах міграції  

Соціоло-
гічний 

Причини міграції (економічні, 
політичні, кліматичні, безпекові, 
особисті та ін.) 

Вплив переміщення на розвиток 
людського потенціалу (відповідність 
рівню освіти, кваліфікації і т. д.) 

А
да

пт
ац

ія
 й

 
ін

те
гр

ац
ія

 

Статис-
тичний Часові показники міграції 

Співвідношення маятникових, 
коротко-, середньо-, довгострокових 
мігрантів 

Соціоло-
гічний 

Статус перебування (правовий, 
соціальний) 
Умови праці (навчання) за новим місцем 
Умови проживання (власність, оренда) 
Структура доходів і витрат 

Самооцінка захищеності 
Рівень взаємодії з інститутами країни 
(регіону) походження, діаспори 
Рівень громадської і політичної 
активності 

Ре
ем

іг
-

ра
ці

я Статис-
тичний 

Кількість осіб, що повертаються, та їх 
характеристики 
Кількість осіб, що повертаються після 
навчання за кордоном 

Показники працевлаштування, 
навчання, підприємництва після 
рееміграції 

Соціоло-
гічний Причини рееміграції Потенціал (бажання і наміри) міграції 

повторно 

Ін
те

гр
ац

ія
 

мі
гр

ац
ій

-
но

го
 

ка
пі

та
лу

 Статис-
тичний 

Кількість реемігрантів, що звертаються 
до служб зайнятості  

Структура витрат міграційних доходів 
після повернення 
Способи збережень та використання 
міграційних доходів 

Соціоло-
гічний 

Кількість осіб, які готові інвестувати 
міграційні доходи 

Самооцінка підприємницького 
потенціалу 

А
си

мі
ля

ці
я 

ак
ул

ьт
ур

ац
ія

, 
на

ту
ра

лі
за

ці
я Статис-

тичний 

Кількість натуралізованих осіб 
Показники інститутів діаспори 
(чисельність, заходи) 
Показники діяльності громадських 
об’єднань мігрантів 

Кількість заходів – культурно-
мистецьких, інтеграції культур і т. д. 
Обсяги фінансування заходів 
українських громад за кордоном 

Соціоло-
гічний 

Рівень взаємодії інститутів діаспори, 
громадських об’єднань з владою 

Самооцінка захищеності прав 
національних меншин, прав і свобод 
людини 

Джерело: узагальнено автором  

 

У випадку поширеної практики діяльності посередників щодо надання 

послуг з працевлаштування на нелегальних умовах, зростає ризикогенність 
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незахищеності мігрантів, відтак міграція втрачає ознаки безпечності. 

На етапі переміщення важливо виявити причини міграції, базуючись на 

даних офіційної статистики з акцентами на їхню динаміку. Традиційно міграція 

для населення України має економічні причини. Таку ж причинність вона 

зберігає в глобальних масштабах. Однак нині все більше актуалізуються інші 

чинники, зокрема кліматичні. Для українського суспільства вони можуть теж 

стати актуальними з огляду на помітний вплив глобальних кліматичних змін з 

підвищенням температур, частими штурмовими випадками і т. д. Принаймні 

при теперішніх умовах слід вивчати вплив кліматичних змін на внутрішні 

міграційні процеси в Україні з пошуком людиною більш безпечних і доступних 

(у випадку природних катастроф) умов проживання. 

Етап міграційних процесів на етапі переміщення потребує аналізу їхнього 

впливу на соціально-економічних розвиток країни (регіонів). При цьому мають 

братись до уваги показники, що відображають динаміку економічного 

зростання, інвестиційної діяльності, бізнесу і самозайнятості, демографічного 

відтворення, розвитку ринку праці, соціальної інфраструктури, системи 

соціального захисту, рівня та якості життя населення (п. 1.1, 2.2). Кожна з 

зазначених сфер характеризується системою показників, які слід розглядати у 

співвідношенні та динаміці. 

Аналітичний блок щодо впливу міграції на соціально-економічний 

розвиток країни становить «ядро» моніторингу, його основне функціональне і 

практичне призначення.  

Окрім висновків щодо впливу міграційних процесів на соціально-

економічний розвиток, окремо слід фокусувати увагу на означенні міграції як 

безпечної, впорядкованої і регульованої. Висновки з приводу цього можна 

робити з певними аналітичними акцентами, зокрема шляхом з’ясування: 

- співвідношення еміграції й імміграції, що має прямий вплив на 

показники демографічного відтворення й демографічну безпеку. Більшість 

європейських держав нині проводить ефективну політику стримування 

депопуляційних процесів за рахунок залучення мігрантів, проводячи при цьому 
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обґрунтовані заходи їх інтеграції й асиміляції; 

- співвідношення внутрішньої і зовнішньої міграції, що визначає 

збалансованість регіонального розвитку країни та дозволяє «рівномірно» 

розподіляти людські ресурси згідно потреб ринків праці й економіки; 

- потенціалу міграції та реальних міграційних переміщень, особливо 

щодо молоді. Розрахунки мають бути об’єктивними, незаполітизованими та 

спеціально не заниженими. Також потенціал міграції має визначатись у 

територіальному розрізі, адже в Україні він має чітко виражену регіональну 

специфіку; 

- захищеності мігрантів та їхніх сімей, що первинно передбачає легальний 

статус міграційних процесів, системну організацію взаємодії з консульськими 

установами, соціальними службами, приналежність до інститутів діаспори. 

При впровадженні моніторингу міграційних процесів спочатку слід 

обмежитись підбором показників за етапами формування потенціалу міграції та 

самих переміщень з поступовим переходом до більш комплексного 

аналізування перебігу міграції. 

Слід розуміти, що в Україні проблеми статистичного обліку є затяжними 

і стосуються багатьох сфер соціально-економічного життя. Впровадження 

комплексного моніторингу міграційних процесів та їхнього впливу на 

соціально-економічний розвиток може залишитись формально поставленим 

завданням. Натомість поступове вдосконалення міграційної статистики з 

подальшим доповненням даними демографічних реєстрів має стати основою 

для революційного переходу до онлайн-платформ статистичної інформації з 

доступним програмним забезпеченням генерування й обробки даних. 

Отже, моніторинг, на відміну від контролю і статистичного обліку, є більш 

складним аналітичним підходом до дослідження явищ і процесів у контексті 

впливу на різні аспекти розвитку. Стосовно міграційних процесів моніторинг в 

Україні є вкрай потрібним у комплексі заходів з удосконалення міграційної 

статистики. Органи державної влади в Україні здобули певний досвід у 

здійсненні моніторингу в різних сферах. Особливі позитивні зміни в цьому плані 
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спостерігаються останні 5 років. Це формує сприятливі підвалини для взаємодії 

управлінських «стейкхолдерів» у міграційній сфері задля розробки і 

впровадження моніторингу міграційних процесів. Спільність їхніх інтересів 

визначає можливість за результатами моніторингу визначати вплив міграційних 

процесів на соціально-економічний розвиток, що слугуватиме інформаційною 

основою для обґрунтування заходів державного регулювання даної сфери. 

Особливістю моніторингу міграційних процесів є аналізування основних 

показників у розрізі етапів, які розкривають їхній перебіг. Висновки з 

аналізування потенціалу і підготовки до міграції визначають можливості 

реалізації превентивного підходу до регулювання міграційних процесів. 

Висновки щодо ознак безпечності, впорядкованості і регульованості міграції 

дають змогу розвивати ризикогенний підхід до її регулювання. 

Моніторинг міграційних процесів на перспективу має входити у 

комплексну програму моніторингу соціально-економічного розвитку України, 

де розуміння фактора міграційно активного суспільства має бути безумовним. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Обґрунтовано новий концептуально-стратегічний підхід до державного 

регулювання міграційних процесів України. Визначено зміст стратегії в 

практиці державного регулювання з акцентом на визначеній послідовності дій. 

Здійснено ретроспективний аналіз стратегічного регулювання міграції в 

Україні, що підтвердило тривалий процес невизначеності концептуальних 

засад. Проаналізовано положення Стратегії державної міграційної політики 

України на період до 2025 року та Глобального договору безпечної, 

впорядкованої та регульованої міграції, які необхідно враховувати для 

подальшого стратегоутворення в міграційній сфері. 

2. Запропоновано новий концептуальний підхід до стратегічного 

регулювання сфери міграції в Україні, що передбачає розгляд управлінського 

об’єкту міграції як процесу. Він передбачає виділення завдань за етапами 
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формування потенціалу і підготовки до міграції, переміщення, адаптації й 

інтеграції, рееміграції, інтеграції міграційного капіталу, асиміляції, 

акультурації, натуралізації. Доктриною розробки стратегії має бути соціально-

економічне зростання як визначальний управлінський принцип. Метою 

стратегії є державне регулювання міграційних процесів на засадах безпечності, 

впорядкованості і регульованості з утвердженням міграції як активу соціально-

економічного зростання.  

3. Визначено основні положення Стратегії державного регулювання 

міграційних процесів України на період до 2027 року з розподілом цілей і 

завдань за напрямами: забезпечення позитивного впливу міграційних процесів 

на соціально-економічний розвиток; забезпечення достатньої динаміки 

соціально-економічного розвитку на шляху стримування міграційних втрат; 

забезпечення достатньої динаміки соціально-економічного розвитку на шляху 

селективної імміграції. Виокремлено цілі Стратегії: основоположні – обліково-

статистичні, захисні, інституційно-правові, інформаційні та інфраструктурні; 

етапні – з переліком завдань у розрізі етапів міграційного процесу. 

4. Визначено зміст та практичну спрямованість дії інституційно-

правового механізму регулювання міграційних процесів населення країни. 

Такий механізм передбачає формування і реалізацію міграційної політики через 

діяльність владних інститутів, що залучають інші структури на засадах 

публічного управління, їх рішення спрямовані на безпечність, впорядкованість і 

регульованість міграції з регламентацією порядку забезпечення у правовій 

площині. Інституційне середовище регулювання міграційних процесів 

запропоновано розглядати в розрізі інститутів впливу (в особі влади, 

громадськості, науки, освіти, бізнесу), інститутів регулювання (мігранти та їх 

сім’ї, об’єднання мігрантів, інститути діаспори) та інститутів реагування 

(ринок, середовище, фактори). 

5. Виходячи з мети дії інституційно-правового механізму в міграційній 

сфері, визначено критерії державного регулювання міграційних процесів з 

позиції розуміння міграції як ознаки розвитку, що передбачає її безпечність, 
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впорядкованість і регульованість. Критерії виокремлено для людини, 

суспільства й держави. Безпечність міграційного процесу слід оцінювати у 

співставленні переваг і можливих викликів, ризиків і загроз, що можуть 

виникати у ході переміщень. Впорядкованість міграційного процесу робить 

акцент на розуміння його перебігу за етапами з визначеними причинно-

наслідковими аспектами. Впорядкованість є тривалим результатом реалізації 

послідовної політики у сфері міграції. Регульованість зосереджує увагу на 

здатності впливу на перебіг, причини і наслідки міграційного процесу. 

6. Акцентовано увагу на значенні функціонального співробітництва 

інститутів впливу в сфері регулювання міграційних процесів (управлінських 

«стейкхолдерів»). Виявлено площини спільних інтересів центральних органів 

виконавчої влади щодо регулювання міграційних процесів. Зазначено про 

недоліки залучення громадських організацій до регулюючих впливів держави 

на міграцію. Проаналізовано досвід утворення й діяльності громадських рад 

при центральних органах державної влади, зокрема Державній міграційній 

службі України. Проведений аналіз дозволив виокремити актуальні напрямки 

функціонального співробітництва інститутів влади України з громадськими 

об’єднаннями спільнот мігрантів за кордоном, організаціями інститутів 

діаспори, громадськими організаціями в Україні, об’єднаннями бізнесу та 

об’єднаннями інститутів науки і освіти. При цьому особливо важливим є 

включення представників зазначених інститутів до складу громадських рад при 

міграційних службах різних рівнів. 

7. Здійснено обґрунтування основних положень організації моніторингу 

міграційних процесів та їх впливу на соціально-економічний розвиток країни. 

Розкрито загальну сутність моніторингу, специфіку його формування і 

проведення. Здійснено огляд практики органів державної влади України щодо 

здійснення моніторингу різних сфер, що формує певний досвід і кадровий 

потенціал для його впровадження у міграційній сфері. Проаналізовано практику 

Державної міграційної служби України щодо статистичного обліку й 

моніторингу міграційних явищ і процесів. Аналіз владних практик моніторингу 
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дозволив виявити можливості консолідації зусиль щодо моніторингу 

міграційних процесів Державною міграційною службою України, Міністерством 

економіки України та Міністерством соціальної політики України. Мотиватором 

співробітництва для даних структур є оцінювання впливу міграційних процесів 

на соціально-економічний розвиток країни та регіонів. 

8. Визначено місце моніторингу міграційних процесів у системі 

міграційної статистики України. Досліджено сучасні тренди формування і 

розвитку глобальної міграційної статистики. Виявлено основні недоліки 

забезпечення її якості, що пояснюються методологічними, обліко-

статистичними, уніфікаційними й управлінськими причинами. Сформульовано 

вимоги до якісної міграційної статистики як основи державного регулювання 

міграційних процесів України.  

9. Визначено мету, об’єкти, функції, порядок формування моніторингу 

міграційних процесів України. Моніторинг має слугувати інструментом для 

оцінювання наслідків міграційних процесів з позиції їх ризикогенності або 

безпечності, впорядкованості і регульованості. Наведено ключові показники 

моніторингу міграційних процесів та їх впливу на соціально-економічний 

розвиток країни з використанням методів статистичної і соціологічної оцінки. 

Показники розподілено за етапами міграційного процесу. Для уникнення 

формалізму пропозицій з впровадження моніторингу міграційних процесів 

України, запропоновано на перших етапах зосередити зусилля щодо збору 

показників аналізування потенціалу та підготовки до міграції, а також самого 

процесу переміщення. Зазначено, що на перспективу моніторинг міграційних 

процесів має входити у комплексну програму моніторингу соціально-

економічного розвитку України. 

Результати досліджень автора щодо вдосконалення державного 

регулювання міграційних процесів у контексті соціально-економічного 

розвитку України висвітлені у публікаціях [70; 81-83; 130; 132-134; 206; 207; 

248]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дало змогу вирішити важливе науково-практичне 

завдання поглиблення теоретико-методичних засад та обґрунтування методико-

прикладних рекомендацій щодо державного регулювання міграційних процесів 

у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку національної 

економіки. Отримані результати дають підстави для наступних висновків.  

1. Поглиблено концептуальне розуміння міграційних процесів з 

визначенням їх діяльнісно-подієвої специфіки. Запропоновано підхід, за якого 

міграційні процеси розглядаються як послідовність дій особи-мігранта та подій, 

які виникають або спричиняють ці дії, що характеризують передумови 

формування потенціалу міграції, його реалізації та подальшого вибору місця 

перебування й праці з ситуативним рівнем інтеграції у приймаючому 

суспільстві (індивідуальний рівень); сукупність переміщень населення з 

визначеними характеристиками етапів, динаміки, вектору, географії, мети та 

подій, які спричинені переміщеннями або є їх наслідками, що формують 

міграційний профіль суспільства та рівень його мобільності (суспільний 

рівень). Перебіг міграційного процесу визначають його етапи – формування 

потенціалу, підготовки до міграції, міграції осібної, міграції домогосподарства 

(сімейної), адаптації й інтеграції, демографічного відтворення за новим місцем 

перебування, натуралізації, акультурації, вимушеного повернення (депортації, 

екстрадиції), рееміграції, у тому числі реверсної, інтеграції міграційного 

капіталу, асиміляції наступних поколінь. Значущість декомпонування 

міграційних процесів визначається уточненням та варіюванням інструментів і 

засобів державної політики. Відповідно, серед напрямів дослідження 

міграційних процесів слід виділяти наслідковий з аналізуванням впливу 

міграції на соціально-економічний розвиток – вектор системних змін базований 

на узгодженні економічних і соціальних цілей та інтересів, забезпеченні 

покращення якості життя населення, ефективізації використання природно-

ресурсних і виробничих можливостей на інноваційних засадах. 
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2. Досліджено концептуальні характеристики середовища формування 

міграційних процесів за етапами їх розвитку. На етапі формування потенціалу 

міграції фактори розподілено на внутрішні та контекстуальні, при підготовці до 

міграції – контекстуальні (особистісні, організаційні) та зовнішні (суспільств 

донора і реципієнта). При цьому слід враховувати вплив дивергенції між 

територіями міграційного процесу за економічними, соціальними, політичними, 

природно-кліматичними, екологічними, культурними і безпековими 

параметрами. Факторна площина середовища адаптації й інтеграції осіб 

міграційного процесу поєднує впливи: міграційної політики приймаючого 

суспільства; відношення суспільства-реципієнта до мігрантів; зворотної реакції 

особи-мігранта; міграційної політики суспільства-донора. Розуміння впливу 

цих факторів необхідно закладати в основу ідентифікації пріоритетів 

державного регулювання міграційних процесів, зокрема в контексті 

стимулювання рееміграції, реагування на процеси асиміляції та інтеграції 

міграційного капіталу як основної умови позитивного впливу на соціально-

економічний розвиток національної економіки. 

3. Визначено методико-змістові характеристики поняття державного 

регулювання міграційних процесів як системи заходів держави у взаємодії з 

недержавними та міжнародними інституціями, що передбачають застосування 

методів, спрямованих на зміну характеристик міграційних процесів з 

узгодженим задоволенням інтересів осіб-мігрантів, суспільства і держави та 

врахуванням заходів інших держав, що беруть участь у глобальному 

перерозподілі людських ресурсів. Констатовано, що державне регулювання 

міграційних процесів слід здійснювати за обраною моделлю – базовою 

(застосування методів на етапі міграції як факту переміщення), ситуативною 

(використання методів залежно від міграційної ситуації щодо переважання 

вектору міграції), розширеною (впровадження методів на різних етапах 

міграційного процесу, які дозволять забезпечити їх позитивну наслідковість й 

внесок у соціально-економічний розвиток), комплексною (варіювання методів 

на різних етапах міграційного процесу). Вибір моделі визначає методичний 
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інструментарій управлінського впливу на міграційні процеси в контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку. 

4. Встановлено, що в Україні посилюється зовнішня міграція населення, а 

це призводить до вимивання інтелектуально-кадрового та трудового 

потенціалу. Так, коефіцієнт вибуття населення за 2010-2019 рр. зріс з 31,9 до 

63,6 осіб у розрахунку на 100 тис. населення, кількість вперше оформлених 

договорів на перебування українських емігрантів у країнах ЄС збільшилася з 

162,68 до 756,57 тис. од., а обсяги освітньої еміграції зросли з 24,5 до 72,1 тис. 

осіб. При цьому рівень імміграції, а також внутрішньої міграції населення 

залишається низьким. Аналіз приватних грошових переказів з-за кордону в 

Україну у порівнянні до динаміки іноземного інвестування підтвердив значний 

потенціал використання міграційного капіталу в системі інвестиційних активів 

економічного розвитку. Розробка та апробація методичних підходів до 

оцінювання впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток 

України та її регіонів дозволили ідентифікувати силу зв’язків між 

міграційними, соціальними й економічними індикаторами. Найбільша 

взаємозалежність між соціально-економічним середовищем та стаціонарною 

еміграцією виявлена за показниками наявного доходу населення, 

середньомісячною номінальною заробітною платою, рівнем безробіття, 

середнім розміром державної соціальної допомоги, забезпеченістю населення 

житлом та рівнем злочинності. Що стосується імміграції, то тісні взаємозв’язки 

виявлені з економічними показниками регіонального розвитку, результатами 

діяльності малих підприємств, рівнем безробіття, середньомісячною 

номінальною заробітною платою, неформальною зайнятістю, обсягами 

бюджетного фінансування соціально-захисних цілей, наявним доходом 

населення. Одним з домінуючих чинників імміграції є освітній, що підтверджує 

невикористаний потенціал залучення іноземців з метою працевлаштування. 

5. Проаналізовано практику державного регулювання міграційних 

процесів у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку України. 

Вітчизняна міграційна політика недостатньо послідовна, однією з причин чого 
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є часта змінність профільного органу виконавчої влади. Поточний функціонал 

державної міграційної служби потребує розширення з відходом від суто 

адміністративних механізмів та переходом до поєднання комплексу заходів 

щодо моніторингу міграційної ситуації, регулювання її причин і наслідків. 

Ретроспективний аналіз державної політики дозволив виокремити основні 

заходи в сфері регулювання міграційних процесів в Україні. Це, зокрема, 

управлінські рішення, спрямовані на трансформацію міграції в актив соціально-

економічного розвитку держави шляхом стимулювання рееміграції та інтеграції 

міграційного капіталу в інвестиційних формах підприємницької активності. 

Дані ініціативи слід ефективізувати та підсилити іншими заходами щодо 

вдосконалення міграційної статистики, активізації співпраці з інститутами 

діаспори, нових форм державного регулювання. 

6. Обґрунтовано новий концептуально-стратегічний підхід до державного 

регулювання міграційних процесів в Україні, доктриною якого є соціально-

економічне зростання. Метою стратегії державної політики в аналізованій сфері 

має стати регулювання міграційних процесів на засадах безпечності, 

впорядкованості і регульованості з утвердженням міграції як соціально-

економічного активу заради забезпечення позитивного впливу міграційних 

процесів на динаміку соціально-економічного розвитку національної 

економіки. 

7. Вказано на актуальність удосконалення в Україні інституційно-

правового механізму регулювання міграційних процесів. Такий механізм 

передбачає реалізацію міграційної політики в особі владних інститутів, рішення 

яких спрямовані на безпечність, впорядкованість і регульованість міграції з 

регламентацією порядку інституційних взаємодій у правовій площині. 

Інституційне середовище регулювання міграційних процесів формують 

інститути впливу (влада, громадськість, наука, освіта, бізнес), регулювання 

(мігранти та їх сім’ї, об’єднання мігрантів, інститути діаспори) та реагування 

(ринок, середовище, фактори). Інституційно-правовий механізм державної 

політики регулювання міграційних процесів визначає пріоритети 
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функціонального співробітництва інститутів впливу, а також формування 

інституційного середовища посилення участі громадських організацій у 

регулюючих впливах на міграцію, її чинники та наслідки. 

8. Обґрунтовано, що вдосконалення державного регулювання міграційних 

процесів об’єктивно потребує якісного інформаційно-аналітичного 

забезпечення, формування даних якого здійснюється зі реалізацією функції 

моніторингу, суб’єктами якого мають стати Державна міграційна служба та 

міністерства економіки і соціальної політики України. Результати моніторингу 

міграційних процесів слугуватимуть інформаційно-аналітичним базисом 

оцінювання їх наслідків з позиції ризикогенності, впорядкованості і 

регульованості, забезпечення сталого розвитку національного господарства, 

визначення методико-прикладних засад формування ефективної програми 

соціально-економічного розвитку України та її територій. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

Таблиця А.1 
Вихідні дані для інтегрального оцінювання соціально-економічного розвитку 

України та моделювання впливу міграційних процесів на параметри 
соціального-економічного розвитку України (2010-2020 рр.) 

                                           
Роки 

Показники                                                                   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Соціально-демографічна стабільність 
Загальний 
коефіцієнт 

народжуваності (на 
10 тис. населення) 

108,0 109,5 113,6 110,1 132,5 96,1 93,0 85,7 79,5 73,5 70,3 

Загальний 
коефіцієнт 

смертності (на 10 
тис. населення) 

152,6 145,7 145,9 146,0 147,0 138,8 136,8 135,1 139,0 138,3 147,8 

Середня очікувана 
тривалість життя 
при народженні, 

роки 

70,4 71,0 71,2 71,4 71,4 71,4 71,7 72,0 71,8 72,0 71,4 

Рівень шлюбності 
(зареєстрованих 

шлюбів на 10 тис. 
населення) 

66,4 77,7 60,8 66,6 68,6 69,8 53,8 58,7 54,0 56,6 40,2 

Коефіцієнт 
демографічного 
навантаження у 
розрахунку (на 1 
тис. населення 

відповідного віку) 

425,0 419,0 421,0 425,0 432,0 443,0 452,0 462,0 470,0 475,0 480,0 

Частка міського 
населення 68,7 68,8 68,9 69,0 69,1 69,2 69,2 69,3 69,3 69,5 69,6 

Індикатори соціального розвитку 
Середній розмір 

державної 
соціальної 
допомоги 

малозабезпеченим 
сім’ям, дол. США 

102,8 133,5 182,4 212,9 161,7 95,4 87,0 96,3 102,8 119,9 133,3 

Кількість студентів 
вищих навчальних 

закладів, у 
розрахунку на 10 
тис. населення 

488,6 488,6 454,3 425,7 404,0 357,6 360,9 349,3 347,0 328,4 249,0 
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Витрати місцевих 

бюджетів на 
забезпечення 

функціонування 
сфери охорони 

здоров’я у 
розрахунку на 1 

особу, дол. США 

97,8 105,8 128,9 133,4 90,1 63,5 57,7 75,4 81,1 82,7 45,2 

Витрати місцевих 
бюджетів на 

соціальний захист 
та соціальне 

забезпечення у 
розрахунку на 1 

особу, дол. 

93,0 110,2 132,3 150,8 107,8 75,3 95,5 124,5 126,5 95,0 21,3 

Витрати місцевих 
бюджетів на 

функціонування 
закладів освіти у 
розрахунку на 1 

особу відповідного 
віку, дол. 

402,7 472,4 578,5 617,6 422,9 278,9 273,8 386,8 490,3 595,8 622,2 

Кількість 
пенсіонерів усіх 

категорій у 
розрахунку на 1 
тис. населення 

300,1 302,9 299,7 298,1 282,5 287,0 280,2 276,0 271,4 269,7 266,6 

Ринок праці та сфера зайнятості 
Рівень безробіття, 

% 8,2 8,0 7,6 7,3 9,3 9,1 9,3 9,5 8,8 8,2 9,2 

Рівень прийому 
працівників, % до 
середньооблікової 

кількості штатних 
працівників 

25,0 28,3 26,1 26,6 22,8 24,0 26,2 30,5 29,2 28,3 24,9 

Навантаження на 
вакантний попит, 

осіб 
9,0 9,0 11,0 11,0 14,0 19,0 11,0 7,0 6,0 6,0 11,0 

Середньомісячна 
номінальна 

заробітна плата, 
дол. США 

283,5 332,3 380,6 410,6 292,8 192,1 202,9 267,1 325,9 406,2 429,9 

Заборгованість із 
виплати заробітної 
плати, дол. США у 

розрахунку на 
одного зайнятого 

7,5 6,0 5,4 4,9 4,2 2,8 2,7 3,2 3,8 4,7 5,5 

Рівень економічної 
активності 

населення, % 
48,0 48,2 48,2 48,3 46,3 42,2 42,1 42,0 42,4 43,0 42,5 
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Неформальна 

зайнятість, % до 
кількості зайнятого 

населення 

22,9 23,1 22,9 23,6 25,1 26,2 24,3 22,9 21,6 20,9 20,3 

Середня тривалість 
пошуку роботи 

безробітними, міс. 
7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 6,0 

Якість життя населення 
Наявний дохід 
населення (у 

розрахунку на одну 
особу), дол. США 

2329 2716 3155 3343 2254 1456 1451 1777 2148 2676 2721 

Індекс споживчих 
цін, % до 

попереднього року 
109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 105,0 

Частка населення із 
середньодушовими 

еквівалентними 
грошовими 

доходами на місяць 
нижче 

прожиткового 
мінімуму 

15,6 13,7 14,1 13,4 14,3 11,1 10,2 6,8 4,3 2,6 2,9 

Забезпеченість 
населення житлом 

(м2 на 1 особу) 
23,7 23,9 24,2 24,3 22,5 22,7 22,9 23,2 23,5 24,1 24,3 

Покриття витрат 
доходами 
населення 

1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Викиди шкідливих 
речовин, т на 10 

тис. осіб 
940,9 1000,4 994,2 988,9 779,0 666,9 721,3 608,4 593,4 585,2 536,3 

Кількість 
виявлених злочинів 

на 10 тис. осіб 
103,2 105,8 91,0 118,0 118,0 130,5 138,5 123,0 115,0 105,5 86,3 

Сталий економічний розвиток 
Прямі іноземні 

інвестиції (у 
розрахунку на одну 
особу), дол. США 

900,1 1011,0 1132,8 1244,3 1326,9 769,7 806,8 791,7 772,5 924,9 831,8 

Капітальні 
інвестиції (у 

розрахунку на одну 
особу), дол. США 

522,8 698,4 790,7 724,7 429,3 291,9 329,5 396,8 503,4 574,6 451,6 

Валовий 
регіональний 

продукт (у 
розрахунку на одну 
особу), дол. США 

3018 3631,1 4064,6 4249,3 3104,7 2125 2188 2638 3097 3662 3392 
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Кількість малих 
підприємств (у 

розрахунку на 10 
тис. населення) 

78,0 78,0 75,6 82,1 75,5 76,5 68,2 76,0 80,3 86,2 85,2 

Співвідношення 
обсягів 

реалізованої 
продукції малими 

підприємствами до 
кількості зайнятих 
працівників, дол 

США 

33,7 37,1 41,7 42,3 35,2 27,2 29,0 33,6 39,6 40,8 44,3 

Інтенсивність 
податкових 

надходжень до 
місцевих бюджетів 

від зайнятого 
населення, у 

розрахунку на 
одного зайнятого, 

дол. США 

320,4 335,8 377,6 398,3 288,4 152,9 189,9 257,5 310,5 386,3 409,3 

Інтенсивність 
податкових 

надходжень до 
місцевих бюджетів 

від 
підприємницької 

діяльності, у 
розрахунку на одне 
підприємство, дол. 

США 

130,7 118,1 150,8 216,5 62,9 570,2 751,1 720,7 960,7 1040 970,1 

Покриття 
експортом імпорту 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 
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Додаток Б 

Вихідні дані для інтегрального оцінювання соціально-економічного 
розвитку регіонів України та моделювання впливу міграційних процесів 
на параметри соціального-економічного розвитку регіонів України (2010, 

2019 та 2020 рр.) 
 

Таблиця Б.1 
Показники народжуваності, смертності, середньої очікуваної тривалості життя 

при народженні, рівня шлюбності (2010, 2019 та 2020 рр.) 

Регіони 

Загальний 
коефіцієнт 

народжуваності 
(на 10 тис. 
населення) 

Загальний 
коефіцієнт 

смертності (на 
10 тис. 

населення) 

Середня 
очікувана 
тривалість 
життя при 

народженні, 
роки 

Рівень 
шлюбності 

(зареєстрованих 
шлюбів на 10 

тис. населення) 

2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 
Вінницька 106 76 75 161 155 165 71,5 72,7 72,2 67 60 41 
Волинська 143 101 101 139 129 139 70,6 71,9 71,3 67 59 45 
Дніпропетровська 106 71 67 163 160 175 69,2 71,1 70,2 66 63 44 
Житомирська 114 79 76 166 164 176 69,2 70,3 69,7 64 59 40 
Закарпатська 147 104 108 120 124 134 70,2 71,0 70,5 68 60 47 
Запорізька 100 68 63 158 164 175 70,5 71,4 70,8 64 57 42 
Івано-Франківська 118 88 86 127 128 141 72,5 73,6 72,8 68 56 44 
Київська 115 80 80 165 161 176 69,5 70,5 69,7 74 72 50 
Кіровоградська 104 68 65 174 164 179 69,0 71,2 70,1 58 51 35 
Львівська 112 87 84 128 130 145 72,6 73,5 72,4 66 60 46 
Миколаївська 108 71 69 158 152 159 68,7 71,3 71,0 64 58 39 
Одеська 120 88 87 151 139 147 69,0 71,4 71,3 72 70 52 
Полтавська 95 65 63 175 164 178 70,4 71,9 71,2 64 58 39 
Рівненська 148 107 106 130 123 135 70,8 72,0 71,2 69 58 45 
Сумська 89 60 57 173 162 179 70,4 72,4 71,2 58 50 33 
Тернопільська 109 76 76 144 142 153 72,8 73,7 73,1 67 55 44 
Харківська 95 68 63 152 152 167 71,2 71,8 71,1 64 63 45 
Херсонська 114 81 75 151 155 167 69,3 70,8 70,1 62 59 41 
Хмельницька 108 79 78 157 154 167 71,4 72,6 71,8 67 55 40 
Черкаська 97 64 61 169 164 175 70,9 72,2 71,8 62 55 39 
Чернівецька 122 92 90 130 123 141 72,6 74,1 72,8 73 58 42 
Чернігівська 91 61 60 196 186 198 69,2 70,7 70,1 58 52 38 
м. Київ 115 110 103 103 112 122 73,7 74,0 73,5 80 95 63 
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Таблиця Б.2 

Показники демографічного навантаження у розрахунку на 1 тис. населення, 
частки міського населення, середнього розміру державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, кількості студентів вищих навчальних закладів 
(2010, 2019 та 2020 рр.) 

 

Коефіцієнт 
демографічного 
навантаження у 

розрахунку 
(на 1 тис. 
населення 

відповідного 
віку) 

Частка 
міського 

населення (% 
до наявного 
населення) 

Середній розмір 
державної 
соціальної 
допомоги 

малозабезпеченим 
сім’ям, дол. США 
у розрахунку на 

одну сім’ю 

Кількість 
студентів 

вищих 
навчальних 
закладів, у 

розрахунку на 
10 тис. 

населення 
2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 

Вінницька 489 497 498 49 52 52 72 149 214 309 267 256 
Волинська 474 488 490 52 52 52 148 147 164 324 233 201 
Дніпропетровська 420 482 487 83 84 84 54 91 103 513 340 262 
Житомирська 480 494 496 58 59 59 84 115 123 346 223 186 
Закарпатська 426 466 468 37 37 37 154 180 176 228 172 161 
Запорізька 412 478 485 77 77 77 71 118 130 573 392 292 
Івано-
Франківська 451 456 457 43 44 44 139 99 123 397 258 236 

Київська 438 479 484 61 62 62 69 106 119 235 140 105 
Кіровоградська 462 500 503 62 63 64 83 109 120 282 143 125 
Львівська 431 454 456 61 61 61 133 125 141 618 460 381 
Миколаївська 413 471 476 68 69 69 85 131 125 367 263 242 
Одеська 412 485 490 67 67 67 86 162 136 597 401 316 
Полтавська 441 471 476 61 62 63 64 93 107 437 302 247 
Рівненська 472 493 494 48 48 48 215 150 175 432 261 211 
Сумська 424 458 465 67 69 70 62 89 108 445 290 178 
Тернопільська 468 459 457 44 45 46 102 130 139 507 381 274 
Харківська 381 444 449 80 81 81 77 102 108 928 621 469 
Херсонська 420 474 482 61 61 61 72 108 122 354 241 203 
Хмельницька 472 492 495 55 57 58 78 107 122 382 238 203 
Черкаська 460 486 491 56 57 57 96 102 114 407 303 274 
Чернівецька 450 462 465 42 43 43 139 165 188 413 295 248 
Чернігівська 478 497 502 63 65 66 105 105 126 294 178 132 
м. Київ 334 459 467 100 100 100 96 81 95 1981 1151 873 
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Таблиця Б.3 

Показники витрат місцевих бюджетів на забезпечення функціонування сфери 
охорони здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення у розрахунку на 

1 особу, витрати місцевих бюджетів на функціонування закладів освіти у 
розрахунку на 1 особу відповідного віку, кількість пенсіонерів усіх категорій у 

розрахунку на 1 тис. населення (2010, 2019 та 2020 рр.) 

 

Витрати 
місцевих 

бюджетів на 
забезпечення 

функціонування 
сфери охорони 

здоров'я у 
розрахунку на 1 

особу, дол 

Витрати 
місцевих 

бюджетів на 
соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення у 
розрахунку на 1 

особу, дол. 

Витрати 
місцевих 

бюджетів на 
функціонування 
закладів освіти 
у розрахунку на 

1 особу 
відповідного 

віку, дол. 

Кількість 
пенсіонерів 

усіх категорій у 
розрахунку на 1 
тис. населення 

2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 
Вінницька 92,8 89,9 50,1 94,3 102 19 415 628 662 317 297 294 
Волинська 93,3 75,8 37,4 127 122 14,8 415 606 643 277 257 253 
Дніпропетровська 102,0 94,1 55,2 88,6 90,7 23,6 396 657 665 309 296 292 
Житомирська 96,7 80,7 37,7 108 118 21,4 433 645 669 326 309 307 
Закарпатська 89,4 76,8 33,9 109 107 13,8 411 568 618 236 215 210 
Запорізька 102,0 103 51,6 87,7 89 19,2 417 690 720 307 314 311 
Івано-Франківська 104,0 79,2 36,8 109,0 114 14,2 384 562 602 270 256 252 
Київська 102,0 95,4 57,2 97,3 111 25,8 428 685 723 327 313 307 
Кіровоградська 94,2 90,7 45,1 98,9 114 24,2 442 693 721 312 291 288 
Львівська 89,4 81,5 41,5 96,6 99 20,4 396 562 585 280 272 269 
Миколаївська 93,0 81,0 38,8 95,9 101 21,4 429 665 689 292 277 274 
Одеська 90,6 84,8 45,6 93,0 93,4 22,5 352 550 572 274 252 248 
Полтавська 98,5 72,3 56,7 94,4 108 29 434 726 724 318 309 307 
Рівненська 92,9 77,5 36,1 124 131 15,5 391 570 608 272 254 251 
Сумська 96,2 85,0 41,9 90,4 108 22,9 424 668 699 318 308 306 
Тернопільська 90,4 75,9 36,2 100 107 17,2 414 604 626 287 273 269 
Харківська 93,3 80,8 43,9 84,9 93,8 22,2 385 568 584 294 296 292 
Херсонська 94,8 79,1 38,6 92,2 97,5 16,2 451 670 693 287 274 270 
Хмельницька 94,1 88,1 38,5 101 112 21,7 466 648 674 322 320 319 
Черкаська 100,0 93,3 49,9 96,1 121 25,3 449 670 705 332 339 340 
Чернівецька 92,1 78,7 34,2 99,7 111 14,8 390 577 584 266 244 238 
Чернігівська 100,0 88,9 45,7 94,3 117 29,4 442 694 718 345 329 326 
м. Київ 110,0 147 99,0 69,3 106 49,6 438 763 823 262 260 257 
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Таблиця Б.4 

Показники рівня безробіття та прийому працівників, навантаження на 
вакантний попит та середньомісячна номінальна заробітна плата  

(2010, 2019 та 2020 рр.) 

 

Рівень 
безробіття, % 

Рівень прийому 
працівників, % до 
середньооблікової 
кількості штатних 

працівників 

Навантаження 
на вакантний 
попит, осіб 

Середньомісячна 
номінальна 

заробітна плата (у 
середньому на 

одного штатного 
працівника), дол. 

США 
2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 

Вінницька 10,0 9,4 10,3 27,6 30,4 25,4 49,0 26,0 20,0 224,6 359,9 381,9 
Волинська 8,5 10,6 11,9 24,0 25,5 24,8 17,0 3,0 10,0 213,2 335,3 343,3 
Дніпропетровська 7,1 7,7 8,2 24,9 28,9 24,8 5,0 4,0 6,0 298,5 416,1 433,3 
Житомирська 9,8 9,6 10,5 22,7 27,3 25,6 13,0 7,0 11,0 224,9 330,0 355,0 
Закарпатська 8,7 9,1 10,1 21,9 21,7 19,7 15,0 4,0 16,0 232,6 356,1 378,1 
Запорізька 7,5 9,5 10,4 23,8 26,5 22,1 17,0 17,0 45,0 275,6 405,6 428,6 
Івано-
Франківська 8,2 7,2 8,0 17,3 23,1 20,8 74,0 7,0 22,0 242,8 341,2 370,2 

Київська 7,3 5,9 6,6 28,7 33,1 30,2 5,0 3,0 5,0 289,2 425,8 440,9 
Кіровоградська 8,9 11,0 12,1 25,2 29,8 25,3 31,0 7,0 18,0 228,7 323,5 356,2 
Львівська 7,8 6,5 7,3 19,1 25,4 22,2 12,0 3,0 9,0 244,6 358,8 382,0 
Миколаївська 8,4 9,3 10,3 27,2 28,0 23,5 18,0 11,0 25,0 267,4 386,1 423,4 
Одеська 6,1 5,9 6,9 27,8 33,5 27,9 8,0 5,0 9,0 257,8 357,8 383,4 
Полтавська 9,7 10,6 11,7 25,3 28,7 24,9 20,0 7,0 18,0 264,9 381,0 401,3 
Рівненська 11,4 8,3 9,1 20,6 21,8 18,8 25,0 7,0 12,0 247,0 347,0 380,3 
Сумська 10,6 7,7 8,9 22,9 24,9 24,9 31,0 10,0 12,0 235,1 332,0 363,0 
Тернопільська 10,5 10,0 11,1 24,0 24,1 22,1 21,0 10,0 25,0 209,1 320,2 348,1 
Харківська 7,2 5,0 5,9 24,2 27,1 23,2 10,0 4,0 9,0 259,6 351,4 369,7 
Херсонська 8,6 9,6 10,8 28,2 27,7 26,1 10,0 24,0 34,0 218,4 316,8 347,0 
Хмельницька 8,6 8,0 9,4 23,5 27,0 23,3 53,0 10,0 20,0 225,1 335,6 366,2 
Черкаська 9,9 8,3 9,2 28,7 31,3 27,5 89,0 40,0 48,0 231,2 342,0 363,4 
Чернівецька 8,5 6,9 8,4 24,3 26,4 21,8 16,0 4,0 12,0 223,3 312,2 340,0 
Чернігівська 10,5 10,2 11,3 22,8 26,1 23,5 21,0 9,0 19,0 215,6 317,6 346,0 
м. Київ 5,8 5,8 6,6 29,2 32,6 29,2 0,3 1,0 3,0 432,4 610,5 633,8 
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Таблиця Б.5 

Показники заборгованості із виплати заробітної плати, рівня економічної 
активності населення, неформальної зайнятості, середньої тривалості пошуку 

роботи безробітними (2010, 2019 та 2020 рр.) 

 

Заборгованість із 
виплати заробітної 
плати, дол. США у 

розрахунку на 
одного зайнятого 

Рівень 
економічної 
активності 

населення, % 

Неформальна 
зайнятість, % до 

кількості 
зайнятого 
населення 

Середня 
тривалість 

пошуку роботи 
безробітними, 

міс. 
2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 

Вінницька 3,4 0,8 1,2 46,9 47,0 46,7 32,6 27,2 29,1 6 6 7 
Волинська 4,0 2,9 3,6 45,7 41,1 40,8 31,9 26,4 29,8 6 6 6 
Дніпропетровська 1,9 9,7 9,6 49,6 48,0 47,7 14,0 14,5 15,3 9 6 7 
Житомирська 5,7 0,8 1,0 48,4 47,5 46,0 29,6 22,2 21,3 6 4 4 
Закарпатська 3,1 0,3 0,5 46,7 44,6 44,3 36,7 20,0 16,0 5 3 3 
Запорізька 8,0 5,2 6,2 49,4 48,3 47,7 23,4 21,9 23,2 7 7 8 
Івано-Франківська 1,9 2,5 2,3 41,9 45,2 44,2 30,9 37,3 37,2 7 5 5 
Київська 4,1 7,3 7,7 47,5 46,2 45,8 13,6 10,4 6,8 8 5 6 
Кіровоградська 17,5 1,1 1,6 46,7 46,0 45,6 22,5 18,0 17,0 7 5 7 
Львівська 7,4 4,8 2,5 46,7 45,7 45,1 22,0 12,8 10,2 8 5 6 
Миколаївська 13,3 3,0 4,2 49,4 48,9 48,7 30,6 33,5 34,5 6 6 6 
Одеська 3,2 1,8 3,1 46,6 45,6 45,2 23,7 23,9 25,7 5 4 7 
Полтавська 5,1 3,4 6,7 47,8 47,5 47,1 19,7 11,4 10,3 9 5 7 
Рівненська 2,2 0,4 1,0 46,2 45,9 45,2 39,3 43,6 44,8 5 5 5 
Сумська 11,4 26,0 26,7 47,7 49,5 48,2 27,6 25,7 22,0 7 6 5 
Тернопільська 2,4 2,5 2,9 44,4 44,5 44,0 45,0 30,2 31,5 7 4 6 
Харківська 12,7 11,2 13,7 49,4 49,9 49,3 16,0 10,9 9,6 6 6 8 
Херсонська 4,4 2,0 2,5 49,0 48,8 48,2 38,6 38,3 36,9 4 5 5 
Хмельницька 4,1 0,4 0,9 47,8 45,6 45,2 30,6 22,4 21,0 5 6 6 
Черкаська 4,3 3,3 4,2 48,6 48,4 47,6 32,4 17,0 17,3 6 5 8 
Чернівецька 1,0 0,0 0,1 46,2 46,9 46,4 54,8 49,4 47,7 7 6 5 
Чернігівська 5,6 1,1 1,7 48,6 48,6 47,8 30,8 16,0 16,0 8 4 5 
м. Київ 10,4 5,7 9,3 52,8 49,5 49,2 4,0 13,2 12,8 9 7 9 
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Таблиця Б.6 

Показники наявного доходу населення у розрахунку на одну особу, індексу 
споживчих цін, частки населення із середньодушовими еквівалентними 

грошовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму та 
забезпеченості населення житлом у м2 загальної площі на одну особу  

(2010, 2019 та 2020 рр.) 

 

Наявний дохід 
населення (у 

розрахунку на одну 
особу), дол. США 

Індекс споживчих 
цін, % до 

попереднього року 

Частка населення 
із середньо-
душовими 

еквівалентними 
грошовими 
доходами на 
місяць нижче 
прожиткового 
мінімуму, % 

Забезпеченість 
населення 

житлом (м2 
загальної площі 
на одну особу) 

2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 
Вінницька 2018 2535 2622 107,0 102,4 102,9 22,1 1,7 1,9 26,7 31,4 32,0 
Волинська 1803 2089 2100 108,1 104,9 105,8 31,5 5,2 5,8 21,3 24,5 24,8 
Дніпропетровська 2613 3446 3416 109,3 103,7 104,5 8,6 2,1 2,3 23,6 25,4 26,2 
Житомирська 1988 2421 2492 108,9 103,6 104,6 24,8 4,3 4,8 26,0 28,0 28,0 
Закарпатська 1600 1852 1894 108,5 104,3 105,7 26,5 0,6 0,7 22,7 26,0 26,3 
Запорізька 2548 2944 3040 109,7 103,2 104,2 12,2 1,8 2,0 22,6 24,3 24,3 
Івано-Франківська 1891 2187 2236 108,3 104,5 105,6 23,3 1,9 2,1 23,7 28,1 28,5 
Київська 2459 2950 2940 107,9 104,4 105,2 8,4 0,5 0,6 31,9 37,0 36,4 
Кіровоградська 1943 2262 2354 108,5 103,6 105,3 19,2 7,3 8,1 24,3 27,3 27,8 
Львівська 2081 2607 2639 109,7 104,2 105,3 19,5 1,1 1,2 21,3 24,6 25,8 
Миколаївська 2141 2504 2533 110,0 103,8 104,9 10,5 1,5 1,7 21,9 22,7 22,7 
Одеська 2051 2914 2973 110,5 103,9 104,4 17,0 1,2 1,3 22,4 24,7 25,0 
Полтавська 2267 2819 2876 108,4 104,5 103,7 17,0 1,1 1,2 24,8 26,2 26,1 
Рівненська 1844 2164 2182 108,3 104,4 105,3 32,4 2,7 3,0 21,2 25,3 24,2 
Сумська 2127 2552 2638 108,9 104,8 104,8 20,7 4,9 5,4 23,8 26,6 26,9 
Тернопільська 1742 1956 2061 108,5 104,2 103,7 30,8 5,0 5,5 23,4 27,5 27,8 
Харківська 2325 2575 2716 109,0 104,8 105,2 8,4 1,7 1,9 23,1 24,8 25,5 
Херсонська 1875 2250 2340 110,6 103,3 105,6 25,6 4,6 5,1 23,8 25,7 26,1 
Хмельницька 1989 2281 2404 109,6 104,4 104,9 20,7 7,6 8,4 25,0 30,1 30,6 
Черкаська 1987 2308 2383 109,0 103,2 105,9 16,2 1,0 1,1 26,3 29,2 29,2 
Чернівецька 1702 1902 1998 108,2 103,8 105,5 18,5 7,4 8,2 22,6 25,5 25,7 
Чернігівська 2095 2321 2408 109,5 104,3 105,2 14,1 5,5 6,1 27,0 30,7 31,0 
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Таблиця Б.7 

Показники покриття витрат доходами населення, викидів шкідливих речовин на 
10 тис. населення та кількості виявлених злочинів на 10 тис. населення (2010, 

2019 та 2020 рр.) 

 

Коефіцієнт покриття 
витрат доходами 

населення 

Викиди шкідливих 
речовин, т на 10 тис. 

населення 

Кількість виявлених 
злочинів на 10 тис. 

населення 
2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 

Вінницька 1,2 1,0 1,0 625,8 642,0 508,7 77,4 76,2 65,4 
Волинська 1,1 1,0 1,0 79,1 51,3 49,5 79,7 101,0 94,5 
Дніпропетровська 1,3 1,1 1,0 2788,7 1807,6 1692,4 146,9 132,3 95,3 
Житомирська 1,3 1,0 1,0 143,5 104,6 98,2 78,6 105,3 89,3 
Закарпатська 1,1 0,9 0,9 139,6 29,5 26,4 54,0 93,7 71,4 
Запорізька 1,2 1,0 1,0 1204,0 1022,0 927,3 152,9 135,3 111,4 
Івано-Франківська 1,2 1,0 1,0 1225,9 1495,6 1028,9 41,2 56,7 49,0 
Київська 1,2 0,8 0,8 621,0 475,6 373,2 95,6 96,7 87,5 
Кіровоградська 1,3 1,0 1,0 146,0 136,3 115,5 117,0 137,3 116,7 
Львівська 1,2 1,0 1,0 444,4 353,2 303,4 67,3 103,6 81,8 
Миколаївська 1,2 1,0 1,0 181,2 107,5 100,5 105,9 157,0 128,5 
Одеська 1,0 0,9 1,0 122,2 139,1 179,5 103,0 103,4 93,3 
Полтавська 1,3 1,0 1,0 487,4 365,9 332,1 108,7 137,8 113,2 
Рівненська 1,2 1,0 1,0 112,0 85,7 87,8 64,1 89,5 82,6 
Сумська 1,4 1,1 1,1 271,7 201,9 197,0 90,8 101,9 93,0 
Тернопільська 1,3 1,0 1,0 170,3 90,2 91,8 48,9 64,6 59,6 
Харківська 1,0 0,9 0,9 549,9 399,3 355,6 101,8 119,0 98,5 
Херсонська 1,2 0,9 0,9 48,6 172,4 174,1 112,2 151,3 124,5 
Хмельницька 1,2 0,9 0,9 143,6 161,1 145,7 81,1 79,2 49,9 
Черкаська 1,2 0,9 0,9 474,3 431,9 433,7 74,4 113,3 84,3 
Чернівецька 1,1 0,9 0,9 42,0 26,6 20,0 73,0 80,8 70,0 
Чернігівська 1,3 1,0 1,0 429,4 275,4 212,4 86,1 139,4 110,9 
м. Київ 1,0 1,1 1,1 102,4 75,4 86,0 128,7 182,0 132,5 
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Таблиця Б.8 

Показники прямих іноземних інвестицій, капітальних інвестицій та валового 
регіонального продукту у розрахунку на одну особу, кількості малих 

підприємств, що припадає на 10 тис. населення (2010, 2019 та 2020 рр.) 

 

Прямі іноземні 
інвестиції (у 

розрахунку на 
одну особу), дол. 

США 

Капітальні 
інвестиції (у 

розрахунку на 
одну особу), дол. 

США 

Валовий 
регіональний 

продукт (у 
розрахунку на 

одну особу), дол. 
США 

Кількість малих 
підприємств (у 
розрахунку на 

10 тис. 
населення) 

2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 
Вінницька 112,2 387,4 249,9 271,4 391,9 328,2 1806,0 3217,2 2915,6 44,7 62,3 60,3 
Волинська 320,6 313,4 240,9 214,7 474,3 328,7 1753,5 2832,0 2640,3 46,6 57,1 55,1 

Дніпропетровська 2108 1701 1475,5 603,2 811,8 688,0 4373,8 4733,1 4170,3 76,9 93,0 92,8 

Житомирська 185,7 331,0 266,6 197,7 269,9 286,1 1841,7 2717,7 2494,7 45,3 56,5 54,9 

Закарпатська 291,9 204,2 193,3 223,0 287,6 150,5 1547,1 1890,6 1711,5 43,8 48,6 50,8 

Запорізька 507,1 1017 851,4 555,5 339,3 342,7 2981,1 3539,1 3212,2 76,3 88,3 87,6 
Івано-
Франківська 460,1 283,9 402,1 399,8 262,7 172,3 1866,7 2447,3 2231,2 53,0 60,2 56,8 

Київська 887,1 741,4 735,8 830,3 1097 680,8 3294,0 4768,4 4394,0 82,4 112,7 107,9 

Кіровоградська 81,5 157,2 188,4 263,9 321,1 270,0 1957,4 3010,3 2608,9 62,8 88,7 87,9 

Львівська 470,6 662,8 639,3 436,8 477,6 350,1 2060,7 3296,4 3231,9 75,8 77,0 79,1 

Миколаївська 137,1 236,1 318,8 469,7 431,5 316,4 2555,0 3178,1 2815,6 90,8 105,5 99,4 

Одеська 436,0 559,0 470,7 512,7 342,9 335,1 2840,9 3207,4 2952,6 99,7 104,6 103,3 

Полтавська 301,9 1346 1411,6 530,6 638,8 676,5 3736,6 5200,5 4905,8 59,4 77,2 75,7 

Рівненська 267,0 207,5 229,5 211,9 225,4 182,1 1737,2 2256,8 2147,5 41,0 48,3 49,1 

Сумська 208,7 351,6 321,9 236,2 278,5 251,7 1979,7 2730,2 2738,7 42,4 53,9 53,5 

Тернопільська 61,2 43,8 47,4 248,0 342,0 261,6 1476,0 2121,6 1968,6 40,6 45,9 46,6 

Харківська 754,0 359,8 344,1 367,9 331,9 283,8 2978,8 3592,7 3338,8 88,7 89,0 90,2 

Херсонська 181,0 185,0 155,6 218,4 463,5 261,2 1807,8 2320,9 2130,4 62,3 79,4 76,4 

Хмельницька 165,1 123,0 94,8 279,2 323,6 315,2 1714,0 2550,0 2464,6 45,3 58,9 57,7 

Черкаська 172,4 176,4 176,7 276,5 367,4 284,1 2183,1 3338,9 3011,4 52,2 76,5 73,9 

Чернівецька 68,3 69,3 61,9 238,9 175,6 136,9 1378,4 1785,4 1600,1 56,2 44,6 44,3 

Чернігівська 80,4 460,5 455,0 215,8 338,8 299,9 1941,4 3022,3 2880,7 42,7 60,1 59,1 

м. Київ 6885 6105 5370 2424 2788 2039 8874 12418 11547 294,6 330,2 327,5 
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Таблиця Б.9 

Показники співвідношення обсягів реалізованої продукції малими 
підприємствами до кількості зайнятих працівників, інтенсивності податкових 
надходжень до місцевих бюджетів від зайнятого населення у розрахунку на 

одного зайнятого, інтенсивності податкових надходжень до місцевих бюджетів 
від підприємницької діяльності у розрахунку на одне підприємство, покриття 

експортом імпорту (2010, 2019 та 2020 рр.) 

 

Співвідношення 
обсягів 

реалізованої 
продукції малими 
підприємствами 

до кількості 
зайнятих 

працівників, дол 
США 

Інтенсивність 
податкових 

надходжень до 
місцевих 

бюджетів від 
зайнятого 

населення, у 
розрахунку на 

одного зайнятого, 
дол. США 

Інтенсивність 
податкових 

надходжень до 
місцевих 

бюджетів від 
підприємницької 

діяльності, у 
розрахунку на 

одне 
підприємство, 

дол. США 

Коефіцієнт 
покриття 

експортом 
імпорту 

2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 2010 2019 2020 

Вінницька 21,2 36,7 38,5 223,7 357,3 373,5 119,6 535,3 533,3 1,6 2,3 2,6 
Волинська 18,4 36,9 41,4 186,8 327,8 347,0 101,9 397,3 436,7 0,8 0,5 0,5 
Дніпропетровська 44,2 46,6 47,0 360,0 474,1 495,2 311,8 2165 1587 1,5 1,4 1,6 
Житомирська 17,6 32,0 34,4 218,1 332,0 361,0 140,1 446,0 406,6 0,9 1,3 1,4 
Закарпатська 14,7 25,5 27,7 172,8 247,4 258,0 82,0 267,2 274,2 0,9 1,0 1,3 
Запорізька 28,7 34,4 36,2 318,7 411,8 435,2 271,6 832,2 870,8 2,4 2,0 2,5 
Івано-Франківська 21,1 26,6 31,0 204,3 250,0 275,5 32,8 287,7 391,7 0,8 1,1 1,2 
Київська 33,8 44,0 47,0 329,5 483,4 510,1 105,9 665,6 684,0 0,4 0,5 0,5 
Кіровоградська 24,5 37,5 39,1 236,7 371,4 393,4 26,9 202,9 233,7 1,8 2,8 3,8 
Львівська 19,2 36,5 40,6 250,7 365,9 387,0 144,8 560,3 512,3 0,5 0,7 0,8 
Миколаївська 27,9 37,7 37,4 255,7 350,4 381,6 90,9 417,6 377,6 1,8 2,2 3,2 
Одеська 35,7 39,2 40,6 287,5 363,8 380,2 181,2 435,1 429,7 0,5 0,7 0,9 
Полтавська 31,0 36,0 40,3 323,6 460,4 477,7 153,2 1367 1103 2,1 1,6 1,9 
Рівненська 15,1 27,4 31,6 221,3 280,0 307,7 72,9 346,3 360,4 0,9 1,2 1,3 
Сумська 17,0 29,5 35,8 249,0 326,9 359,4 117,0 660,5 522,1 1,6 1,4 1,2 
Тернопільська 15,8 29,9 31,7 180,4 275,1 298,3 175,0 284,2 389,3 0,6 1,0 1,3 
Харківська 32,5 37,8 42,8 280,3 352,9 370,7 48,7 511,5 445,5 0,8 0,8 1,0 
Херсонська 27,3 32,3 35,9 191,9 266,4 290,3 113,9 331,5 287,9 2,2 0,7 0,9 
Хмельницька 17,5 27,3 30,3 207,2 329,5 356,3 100,6 275,1 364,9 0,6 1,1 1,3 
Черкаська 24,2 37,3 38,1 235,3 329,7 350,2 152,3 310,5 356,3 1,8 1,8 1,2 
Чернівецька 15,5 23,8 26,0 165,8 202,6 219,2 227,0 232,1 232,0 0,9 1,0 1,2 
Чернігівська 18,8 32,3 35,5 218,7 333,1 366,3 127,2 275,7 451,3 0,9 1,9 2,5 
м. Київ 56,3 54,4 60,5 928,7 646,0 668,9 58,7 1940 1882 0,4 0,5 0,6 
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Додаток В 

 
Таблиця В.1 

Діючі стратегічні пріоритети регулювання міграції України 
Цілі Завдання Критична оцінка 

Міграція і мобільність 

Зниження 
адміністративних 

бар’єрів для свободи 
пересування населення 

Облік населення 
Реєстрація місця 
проживання 
Видача і безпека документів 
– щодо посвідчення особи, 
підтвердження громадянства 
чи спеціального статусу  

Це концептуальна ціль 
Заходи звужують напрямки 
діяльності міграційної служби до 
адміністративних і контролюючих  

Зниження негативних 
наслідків міграції 

населення України за 
виїзним напрямком. 

Забезпечення 
позитивного впливу 
міграції на розвиток 

держави 

Створення умов для 
легального 
працевлаштування в Україні 
на тимчасових засадах 
Стимулювання освітнього 
обміну 
Інформування населення 
щодо міграції 
Захищеність громадян 
України, працевлаштованих 
за кордоном 

Невизначеність цільової 
наслідковості міграційних 
процесів (наприклад, збереження 
демографічного потенціалу, 
забезпечення сталого, соціально-
економічного розвитку) 

Стимулювання 
рееміграції громадян 

України та їх 
реінтеграція 

Інформаційно-
консультативна допомога 
Інформування про можли-
вості працевлаштування в 
Україні, доступу до 
соціальних послуг 
Підтримка ефективного 
використання міграційного 
капіталу 
Облік реемігрантів, моніто-
ринг якості їх реінтеграції 
Реалізація програм 
рееміграції на 
національному і 
регіональному рівнях 

Формалізм виконання заходів 
Відсутність обґрунтувань 
економічних і соціальних ефектів 
від рееміграції 
Відсутність обґрунтувань 
найбільш ефективних заходів 
стимулювання рееміграції 

Сприяння легальній 
імміграції 

Впорядкування правил 
імміграції (проживання, 
проїзного документу 
Затвердження Міграційного 
кодексу України 

Тривале неприйняття міграційного 
кодексу (проєкт з 2017 року) 

Легальна імміграція 
Забезпечення легальної 

міграції в Україну. 
Узгодження імміграції з 
соціальною політикою 

та економічним 
розвитком 

Ведення реєстру й 
автоматизована обробка заяв 
на видачу документів 
іммігрантам 
Квотування імміграції 
Підтримка подальшого 

Відсутність заходів селективного 
залучення людського потенціалу з 
середовища освітніх іммігрантів 
Відсутні заходи репатріації 
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проживання іноземних 
студентів  
Стимулювання репатріації 

Забезпечення інтеграції 
легальних іммігрантів 

Підтримка вразливих 
іммігрантів 
Організація вивчення 
державної мови 
Реалізація програм адаптації 
дітей 
Інформаційно-
консультативна щодо 
терпимості, толерантності 

Слабка позиція держави щодо 
навчання державної мови зі 
спробами онлайн-організації 
Слабкі соціально-захисні заходи в 
умовах браку бюджетного 
забезпечення соціальної політики 

Запобігання нелегальній міграції 

Організація системи 
видачі віз та ефективної 

консульської роботи 

Оперативність в обробці 
візових анкет 
Виявлення нелегальних 
мігрантів 
Взаємодія міграційних 
служб з консульствами 

Періодичні технічні збої 
Соціальна напруга при значних 
навантаженнях на консульства 

Прикордонний контроль 
осіб 

Удосконалення перевірки 
проїзних документів 
Автоматизація 
прикордонного контролю 

Корупційні практики 
прикордонного контролю 

Контроль дотримання 
міграційного 

законодавства 

Фінансове та інституційне 
забезпечення систем вияв-
лення нелегальних мігрантів 
Співпраця органів 

Несистемні заходи  

Повага до гідності 
реемігрантів 

Державна допомога в 
добровільному поверненні 
Допомога особам в пунктах 
тимчасового перебування в 
Україні 
Легалізація тимчасового 
перебування мігрантів 
Реінтеграція іммігрантів  

Формалізм виконання заходів 

Регуляризація 
(легалізація, міграційна 
амністія) нелегальних 

мігрантів 

Легалізація іммігрантів, які 
довго проживають в Україні 
або яких неможливо 
видворити 

Дуже низькі показники легалізації 
та системної роботи з 
іммігрантами  

Міжнародний захист 

Надання спеціального 
статусу іноземцям 

Справедливий розгляд заяв 
Забезпечення доступу до 
інформації держави 
походження 

Повільне реформування системи 

Інфраструктурні умови 
перебування осіб зі 

спеціальним статусом 

Безперервне покращення 
умов пунктів тимчасового 
перебування 
Задоволення базових потреб 
осіб 
Доступ до основних 
медичних послуг на 
безкоштовних засадах 

Задовільний стан пунктів 
тимчасового перебування 
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Інтеграція осіб зі 
спеціальним статусом 

Реалізація плану заходів 
Висвітлення проблем 
інтеграції 

Формалізм виконання заходів 

Інституційна спроможність 
Взаємодія владних і юридичних інститутів 
Розвиток кадрового потенціалу управлінців 

Загальний характер цілей без 
конкретизації заходів 

Статистичне забезпечення 
Розширення інформаційної бази за рахунок ведення 
реєстрів 
Формування єдиної інформаційно-аналітичної системи 
управління міграційними процесами 
Наукове аналізування статистичних даних як основи 
для обґрунтування управлінських рішень 
Ведення міграційного профілю 

Застарілий міграційний профіль 
Брак офіційної інформації 
Несистемна співпраця міграційних 
служб з експертними колами 

Джерело: [165] 
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