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АНОТАЦІЯ 

 

 Гречко О. Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної 

України. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей формування, реалізації 

та модернізації державної міграційної політики України. У дослідженні визначені 

концептуальні засади та завдання державної міграційної політики сучасної 

України (з моменту проголошення незалежності), її основоположні принципи та 

напрямки; запропоновано конкретні управлінські рішення та доповнення до 

нормативно-правової сфери регулювання міграції; визначено напрями 

вдосконалення наукової та практичної інтерпретації  державної міграційної 

політики.   

Встановлено, що внутрішні міграційні процеси в Україні (зокрема вимушені 

переміщення населення) відіграють не менш значний вплив на соціальні та 

політичні процеси в українському суспільстві, ніж зовнішня міграція. Це 

зумовлює необхідність їхнього врахування при коригуванні державної стратегії 

регулювання міграційних процесів.  

У зв’язку з низкою зовнішніх та внутрішніх факторів Україна потребує 

провадження активної імміграційної політики, де пріоритетною буде політика 

репатріації та реінтеграції українських громадян. У цьому контексті варто 

враховувати представлений потенційний політичний сценарій заохочування 

міграції на державному рівні («міграція заміщення»), а також кращі відповідні 

практики у країнах зі схожою міграційною ситуацією. 

 Ключові слова: міграція, державна міграційна політика, державний 

міграційний менеджмент, управління міграцією, державне регулювання 

міграційних процесів, внутрішньо переміщені особи, репатріація, інтеграція 

мігрантів.  
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ABSTRACT 

 

O.Y. Grechko. Pecularities of National Migration Policy of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a degree in political sciences, specialty 23.00.02 – political institutions 

and processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation focuses on peculiarities of creation, implementation and 

modernization of the national migration policy of Ukraine. The research determines 

conceptual principles and tasks for the national migration policy of Ukraine (since 

independence), its fundamental basis and directions. The author identifies specific 

management decisions and amendments to the regulatory framework for the national 

system of  migration management. Options for scientific and practical interpretations of 

the national migration policy are also mentioned in the research.  

The substantiation of the situation on transformation of international migration 

processes and their poorly predicted influence on political processes in the countries of 

acceptance of migrants enhance the necessity of finding new diversified scientific 

approaches and concepts of effective national migration management.  

The author identifies national migration policy as “a coherence of administrative, 

legislative, financial and organizational means of determined influence on national 

management on internal and external migration processes with the aim of provision of 

social integration and implementation of national social-demographic interests”. 

One of the main research outcomes is that internal migration processes in Ukraine 

(forced displacement in particular) have significant influence on social and political 

processes in the society of Ukraine as well as foreign migration. This suggestion should 

be taken to consideration by the national government in order to adjust the national 

strategy for migration regulation. 

The researcher determines priority directions for modernization of the national 

migration regulation as the introduction of national programs promoting repatriation 

and reintegration of Ukrainian emigrants; formation of a government interagency 

group on migration with the involvement of experts with international experience; 
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creation of a national monitoring system for social integration of migrants by the 

prototype of the recently introduced national system for monitoring the integration of 

internally displaced persons. 

In the context of Ukraine’s experience the study reveals a system of external and 

internal factors shaping the peculiarities of the country's migration profile and further 

development of the national migration policy. Promotion of repatriation and 

reintegration programs for Ukrainian migrants should be a focus of following related 

studies. In this context, the potential political scenario of the promotion of migration at 

the national level ("substitution migration") and the best practices in countries with a 

similar migration situation should be taken to consideration.  

Key words: migration, national migration policy, national migration management, 

migration management, national migration regulation, internally displaced people, 

repatriation, integration of migrants.  
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ВСТУП 

 

В умовах глобалізації інтенсивність міжнародних міграційних процесів 

зростає, що актуалізує запит на  розробку та модернізацію політики регулювання  

цих процесів. У той же час, немає універсальної моделі управління міграцією, 

усі чинники стримувань або заохочення інтенсифікації міграційних рухів є 

умовними. За останні кілька років міжнародна міграція перетворилася на одну із 

найважливіших тем світової політики, спрямованої на пошук балансу між 

економічною доцільністю, ліберальними цінностями  та певними 

зобов’язаннями перед міжнародною спільнотою.  

Проголошення незалежності України збіглося в часі з активізацією 

процесів глобалізації, одним із наслідків  яких є інтенсивна міграція населення. 

Маючи обмежений досвід державного регулювання міграційних процесів, 

Україна стала ареною масових зовнішніх переміщень населення.  

Більшість змін, що відбулись у нормативно-правовій та інституційній 

сферах регулювання міграційних процесів в Україні протягом останніх десяти 

років, здебільшого зумовлені євроінтеграційним вектором зовнішньої політики 

держави. Внаслідок лібералізації візового режиму між Україною та країнами ЄС 

мобільність населення, за прогнозами багатьох експертів та з досвіду інших 

країн, суттєво зростатиме. У цьому контексті актуалізується необхідність 

формування ефективної державної міграційної політики, спрямованої на 

забезпечення протидії незаконній міграції, захисту прав мігрантів, інтеграції 

репатріантів, іноземців та осіб без громадянства.  

Досліджуючи державне регулювання міграційних процесів, вітчизняні 

науковці мають на увазі саме зовнішню міграцію. Внутрішні переміщення 

населення здебільшого відносять до сфери регулювання соціальної політики та 

моніторингу демографічної ситуації. Однак, в Україні значна чисельність 

вимушено переміщених осіб спонукає враховувати ці процеси при формуванні 

державної міграційної політики також. Саме тому у дисертаційному дослідженні 
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об’єктом державного регулювання міграції визначено міграційні процеси в 

цілому. 

У вітчизняній політичній науці найбільше уваги надано дослідженню 

міграції як політичного процесу, забезпеченню прав біженців та протидії 

незаконній міграції. Недостатньо розкритими залишаються питання інтеграції 

мігрантів та забезпечення їхніх прав в Україні, а також проблематика репатріації 

та імміграції загалом. Лише кілька політологічних досліджень присвячені 

державному регулюванню внутрішньої міграції, зокрема у контексті вимушено 

переміщених осіб.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідницької теми 

філософського факультету «Модернізація філософської та політологічної освіти 

і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових                            

стандартів» 16БФ041-01.  

Метою дисертаційного дослідження є визначення особливостей 

формування та реалізації державної міграційної політики сучасної України, а 

також механізмів її вдосконалення.   

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

- виявити тенденції трансформації  міжнародних міграційних процесів у 

ХХІ ст. та систематизувати сучасні наукові підходи до формування 

державної політики у цій сфері; 

-  висвітлити основні вітчизняні та зарубіжні концептуальні підходи до 

витлумачення державної міграційної політики та надати авторське 

визначення поняттю «державна міграційна політика;  

- з’ясувати особливості формування державної міграційної політики в 

Україні та окреслити специфіку сучасної міграційної ситуації у державі; 

- розглянути виклики та шляхи врегулювання міграційних процесів в 

Україні; 
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-  охарактеризувати зовнішні та внутрішні чинники впливу на розвиток 

державної міграційної політики України; 

- визначити основні механізми та напрями модернізації державної 

міграційної політики України. 

Об’єктом дослідження є державна міграційна політика. 

Предмет дослідження – особливості формування, реалізації та 

модернізації державної міграційної політики сучасної України. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань дослідження стало 

можливим завдяки використанню комплексу загальнонаукових і спеціальних 

методів. Для з’ясування ролі державної міграційної політики у загальній 

політичній системі України, а також впливу на неї зовнішніх чинників, було 

використано системний метод. За допомогою структурно-функціонального 

методу встановлені зв’язки між інституційними складовими системи державного 

регулювання міграційних процесів та їхніми основними функціями. Для 

виявлення особливостей розвитку державної міграційної політики сучасної 

України у контексті світових еволюційних тенденцій регулювання міграційних 

процесів використано порівняльний метод та метод аналогій. Історичний метод 

був застосований для виявлення найбільш знакових подій у процесі становлення 

державної міграційної політики України.  

Для визначення особливостей нормативно-правового регулювання 

міграційних процесів в сучасній Україні застосовано документальний метод. За 

допомогою політичного прогнозування, зокрема методу політичного сценарію, 

проаналізовані можливості модернізації державної міграційної політики. Метод 

експертної оцінки було використано для опрацювання первинної інформації 

(експертне опитування) щодо регулювання статусу внутрішньо переміщених 

осіб в Україні (фахівці Міжнародної організації з міграції) та перспектив 

безвізового режиму для України з ЄС (фахівці Державної міграційної служби 

України).   

Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження розкриває 

системну сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, що формують 
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особливості міграційного профілю України та впливають на подальший 

розвиток державної міграційної політики. Зокрема, вперше аналізуються масові 

внутрішні переміщення населення в Україні саме в рамках міграційної політики, 

а не лише як складової демографічної та соціальної політик. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає  у наступному: 

- запропоновано авторський підхід до трактування поняття державної 

міграційної політики, що враховує не лише зовнішні, а й внутрішні 

переміщення населення. Згідно з ним, державну міграційну політику було 

визначено як «комплекс адміністративно-правових, фінансових та 

організаційних заходів цілеспрямованого державного впливу на 

регулювання внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів з метою 

забезпечення соціальної інтеграції населення та з урахуванням 

економічних й соціально-демографічних інтересів держави». Зокрема, у 

звіті ООН з внутрішнього примусового переміщення населення (Internally 

Displaced People) 2007 р. наголошується, що врегулювання ситуації з 

масовою внутрішньою вимушеною міграцією, у першу чергу, є завданням 

державної, а не міжнародної політики. Включення цього завдання до 

реалізації саме державної міграційної політики безпосередньо залежить від 

конкретної ситуації, тому не може бути універсальною практикою. 

Безперечно, основним показником є масштабність внутрішнього 

переміщення населення. Якщо вона є значною, тим паче – якщо вона 

перевищує показники зовнішньої міграції, то не може йти осторонь 

державної міграційної політики. Це добре простежується на прикладі тих 

країн, що у різний час зіштовхнулись із хвилями примусового 

переміщення, і чий досвід у деяких аспектах подібний до досвіду України; 

- уперше здійснено ґрунтовний аналіз понятійно-категоріального апарату та 

виведено кореляцію категорій у сфері управління міграцією. Зокрема, 

визначено, що «державний міграційний контроль» (national migration 

control) є складовою системи «державного регулювання міграції» (national 

migration regulation), що, в свою чергу, входить до системи «державного 
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управління міграцією» (national migration management). Усі ці три 

визначення стосуються взаємодії виключно органів влади у сфері міграції, 

і в цьому полягає їхня основна відмінність від поняття державної 

міграційної політики. Відтак, було висунуто тезу про те, що державна 

міграційна політика дотична до державного управління міграцією, але, 

якщо на її формування та реалізацію можуть впливати різні групи 

інтересів, то державне управління міграцією здійснюється лише органами 

влади. Умовно ці два поняття співвіднесені як «планування» та 

«виконання» заходів та дій у міграційній сфері; 

- систематизовано та доповнено дослідження особливостей сучасної 

міграційної ситуації в Україні. Зокрема, до їх переліку віднесені активні 

процеси внутрішньої міграції (понад 1,7 мільйонів вимушено переміщених 

осіб); стрімка депопуляція, спричинена швидким зростанням рівня 

еміграції; зміна векторів спрямування еміграції; зростання кількості 

іммігрантів із віддалених країн; 

- доповнено визначення проблемних аспектів реалізації та розвитку 

державної міграційної політики України, що пов’язані з особливостями 

міграційної ситуації в країні. На підставі аналізу вітчизняних та 

зарубіжних публікацій і нормативно-правових актів виокремлено перелік 

пріоритетних напрямів та заходів для розвитку державної міграційної 

політики в Україні. У дослідженні наголошується на необхідності 

впровадження державних програм зі сприяння репатріації та реінтеграції 

українських емігрантів, забезпечення соціальної інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб; 

- уточнено визначення зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на 

розвиток міграційних процесів і формування державної міграційної 

політики в Україні з моменту проголошення незалежності. До ключових 

зовнішніх чинників віднесено посилення взаємодії у міграційній сфері з 

Європейським Союзом та окремими країнами, воєнні конфлікти на теренах 

інших держав. Основними внутрішніми чинниками є загострення 
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соціально-економічної ситуації в Україні внаслідок анексії Криму та 

воєнного конфлікту на Донбасі, зміна політичних еліт наприкінці 2014 р., 

зростання показників расизму та інших проявів нетерпимості; 

- набуло подальшого розвитку обґрунтування євроінтеграції як ключового 

чинника модернізації державної міграційної політики України. У рамках 

дисертаційного дослідження проаналізовано досвід інших країн (зокрема 

Молдови та Грузії) в умовах євроінтеграції, і використано його для 

розробки пропозицій щодо модернізації державної міграційної політики у 

контексті лібералізації візового режиму з ЄС. 

Практичне значення результатів дослідження визначається його 

актуальністю, новизною та сукупністю положень, які виносяться на захист. 

Прикладний аспект дослідження полягає у тому, що рекомендації, представлені 

у третьому розділі, та загальні висновки можуть бути використані органами 

державної влади для стратегічного планування міграційного менеджменту в 

Україні, а також аналітичними центрами для подальших досліджень у цій сфері. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

використання запропонованого підходу (дослідження зовнішніх та внутрішніх 

чинників) для розробки комплексної державної політики у сфері міграції, яка має 

відповідати не лише вимогам Європейського Союзу, а й національним інтересам 

України. У дисертаційному дослідженні розглянуті потенційні політичні 

сценарії стримування або заохочування міграції на державному рівні, а також 

кращі відповідні практики у країнах зі схожою міграційною ситуацією. 

Апробація результатів дослідження. Наукові положення дисертації були 

оприлюднені під час міжнародних науково-практичних конференцій: чотири 

щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Дні науки філософського 

факультету» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 

2011, 2012, 2014, 2016); ІІ Національний політологічний конвент МАСПН 

(Україна) (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 

2012); Друга всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-

гуманітарних наук в сучасній Україні» (Дніпропетровський національний 
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університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, 2012); ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-

Захід» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Кам’янець-

Подільський, 2014); Міграційна проблема: європейські реалії ХХІ століття 

(Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського, Кривий Ріг, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 13 наукових 

працях:  4 – у фахових виданнях України, з яких одне внесене до міжнародних 

наукометричних баз; 1 – у міжнародному науковому виданні. Також результати 

дослідження знайшли відображення у 8 тезах наукових конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить                        

193 сторінки, список використаних джерел налічує 166 найменувань на                   

20 сторінках.     
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

У світі існує ціла низка проблем, з якими держави не спроможні самостійно 

впоратись, і вирішення яких залежить від колективних зусиль  всієї міжнародної 

спільноти. У ХХ ст. до проблем, викликаних світовими війнами, деколонізацією, 

поглибленням різниці у рівні життя додалися ще й активні процеси міжнародної 

міграції. Як наслідок, демократичні принципи та права людини, такі як право на 

вільне пересування та вибір місця проживання, зазначені у ст. 13 Загальної 

декларації прав людини 1949 р. вступили у серйозне протиріччя з побоюваннями 

урядів та громадян розвинутих держав перед значним припливом іноземців, 

потенційним навантаженням для економіки та соціальної сфери, порушенням 

етнічної структури населення [36]. Міграція перетворилась на предмет великої 

політики. Нею займаються уряди, провідні партійні лідери, міжнародні 

організації. Питанням міграції надається особлива увага при формуванні 

внутрішньої політики та законодавства багатьох країн, а також виробленні 

міжнародно-правових механізмів. 

Масові міграційні переміщення в середині ХХ ст. зумовили потребу 

формування системи їхнього міжнародного контролю та врегулювання. Так 

з’явилась дворівнева система міграційного управління – державна та 

наддержавна (на рівні міжнародних інституцій та спільнот). Існує чимало 

міжнародних організацій, відомств, аналітичних центрів, що займаються 

проблематикою дослідження, прогнозування та потенційного контролю над 

інтенсифікацією міжнародної міграції. Це, передусім, Міжнародна організація з 

міграції (надалі – МОМ) та Управління Верховного Комісару ОБСЄ з питань 

біженців, які були створені у 1951 р. та мають представництва у багатьох країнах 

світу, Департамент ООН з питань народонаселення (United Nations Population 

Division), Інститут міграційної політики (Migration Policy Institute), Центр 

вивчення міграції (Center for Migration Studies) тощо.  
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Інтенсифікація міжнародних міграційних процесів – один із невід’ємних 

атрибутів сьогодення. Безперечно, кожна держава намагається регулювати їх по-

своєму, проте дедалі більше зростає необхідність у злагодженості та координації 

спільних дій різних країн. Ігноруючи проблему неврегульованих міграційних 

потоків, кожна держава ставить під загрозу не лише соціальний добробут своїх 

громадян, збереження національної ідентичності, а й свій імідж на міжнародній 

арені.  

Посилення інтересу міжнародної наукової спільноти до поглибленого 

вивчення феномену міграції розпочалось після Другої світової війни, оскільки 

масові соціальні групи мігрантів розглядали як важливих суб’єктів економічної, 

демографічної та етносоціальної трансформації суспільств. Саме тоді і були 

створені перші і найбільш впливові міжнародні організації та інститути з 

дослідження міграційних процесів. Однак, впродовж тривалого часу міграція 

цікавила аналітиків здебільшого у контексті соціально-економічного впливу та 

наслідків. Лише за останні кілька десятиліть відбулась трансформація 

міжнародної міграції із переважно економічного явища у політичний феномен, 

на що звертають увагу чимало закордонних та вітчизняних дослідників. Зокрема, 

професор Оксфордського університету С. Кастлз ще на початку 90-их років 

минулого століття зазначив: «Ніколи міжнародна міграція не була настільки 

проникаючою як з соціально-економічного, так і політичного погляду, ніколи 

раніше державні діячі не приділяли стільки уваги проблемам міграції, ніколи 

раніше міжнародна міграція так сильно не впливала на безпеку держави і ніколи 

не була настільки пов’язаною з конфліктами і безладом у глобальному 

масфштабі, як сьогодні» [130, 260]. Його думку підтримує й інший вчений - Р. 

Брубейкер: «Куди б ми не звернули уваги … завжди ми бачимо, що масові 

переселення людей закономірно супроводжують процеси розширення, 

зменшення і перебудівництва політичного простору» [14, 14]. 

 Якщо ж говорити про феномен міжнародної міграції в цілому, то одним із 

перших дослідників, хто використав наукові підходи для його вивчення, 

прийнято вважати А. Равенштайна. Ще наприкінці ХІХ ст. він сформулював       
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11 законів міжнародних міграційних процесів, які й сьогодні не втрачають своєї 

актуальності. Виявивши певні закономірності на прикладі міграції у 

Великобританії та США, Равенштейн довів, що найбільша кількість міграційних 

переміщень випадає на найменш віддалені території; на кожен міграційний потік 

(migrant stock) існує контрпотік; розростання міст переважно здійснюється за 

рахунок міграційних процесів, а не природного приросту населення, а 

визначальним чинноком міграції є саме економічний [160, 169].   

В методології  Е. Равенштейна яскраво відображено підхід індивідуалізму, 

оскільки міграція розглядається здебільшого з позицій впливу на життя окремих 

осіб, загальні ж проблеми масових міграційних процесів у суспільстві не 

досліджені у контексті формування ефективної міграційної політики та значення 

мігрантів для політичних процесів у країні прибуття.  

Менше з тим, це був початок розгортання різних наукових підходів до 

вивчення міграційних процесів. Визначальними факторами міграційного впливу 

на той час вважались економічні та соціальні, особливо це помітно на прикладі 

внутрішньої міграції. А. Льюїс у своїх працях акцентував увагу на 

безпосередньому зв’язку між економічним зростанням і можливістю 

необмеженого заохочення приїзду нових трудових ресурсів. Його цікавило 

масове переміщення робітничої сили із аграрного сектору у промисловий, 

зумовлене технічною революцією. Особливо за умов демографічної кризи 

провідні держави були зацікавлені у збільшенні кількості іммігрантів (трудова 

міграція), що сприймалось як індикатор економічного прогресу. Що ж 

стосується процесів внутрішньої міграції, актуальним для державної політики на 

початку ХХ  ст. залишалось штучне вирівнювання заробітної плати для 

працівників міст та сіл, що мало б зумовити «виживання» приватного аграрного 

сектору. Одну із таких «теорій конкуренції» та негативного впливу внутрішньої 

міграції на розвиток сільської місцевості згодом описав американський 

економіст М. Тодаро [12].  

Після промислового перевороту і активного розвитку технологій 

міжнародні міграційні процеси ставали більш інтенсивними. Окрім як до 
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економічних факторів міжнародної міграції, дедалі більше зацікавленості 

дослідники почали проявляти до проблеми формування адекватної імміграційної 

політики в контексті довгострокових цілей розвитку держави і цивілізаційного 

розвитку загалом. І хоча проблеми міграції завжди були в зоні особливої уваги 

політиків та громадських діячів, саме у період після завершення ІІ світової війни, 

коли міжнародна міграція набула небачених раніше масштабів, з’явилось багато 

нових, власне, політологічних теорій  появи масових міграційних рухів. Міграція 

стала одним із факторів геостратегічного планування. У цьому контексті варто 

відзначити праці американських аналітиків Зб. Бжезинського та С. Гантінгтона, 

які розглядали масову міграцію іноетнічного населення як одну з причин 

розмиття національної ідентичності та «зіткнення цивілізацій» [143].  

Ще одну теорію озвучив вітчизняний науковець Д.  Баланюк. Він вказує на 

те,  що сучасні міграційні процеси можна порівняти із «великим переселенням 

народів», але з певними відмінностями. Змінились не лише швидкість та 

інтенсивність міграційних процесів; їхня спрямованість також зазнала суттєвих 

трансформацій.  Якщо раніше міграція була направлена із центру до периферії 

через ідею «завоювання» та розширення територій, наразі вона має здебільшого 

доцентровий характер, що викликано перевагами урбанізації, розвитком 

інформаційних технологій та швидкими темпами сучасного життя [5, 215]. Ця 

концепція частково перегукується із моделлю «світ-система», запропонованою 

відомим сучасним американським соціологом та істориком І. Валлерстайном, 

але вжита у більш вузькому значенні [16]. 

Вітчизняний науковець, М. Обушний, пропонує розглядати міграцію у 

цивілізаційному вимірі. На його думку, основною причиною конфлікту 

цивілізаційних цінностей є те, що, з одного боку, розвиток суспільтсв, з яких 

мігранти виїжджають і до яких прибувають, неоднаковий, а з іншого боку – 

дотримання урядами провідних країн демократичних стандартів щодо 

іммігрантів є обов’язковим. Найбільш дієвим методом розв’язання цього 

конфлікту є гармонізація відношень між різними групами населення, які хоч і 

відрізняються своїми цивілізаційними цінностями, проте мають однакові права 
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та обов’язки. Таким чином, вивчення міграційних потоків у цивілізаційному 

вимірі дозволяє поглянути на міграцію, як на природний процес крізь призму 

реалізації права людини на свободу вибору, місця перебування та     проживання 

[80]. 

Безперечно, міграція є універсальним феноменом, і не існує єдиного 

наукового підходу, що може охопити усі її прояви. Вже згадуваний професор  С. 

Кастлз зазначав, що міграція потребує теорії і методології винятково 

міждисциплінарного характеру [130, 4]. Деякі з вчених навіть запропонували 

створити окремий науковий напрямок, присвячений саме міграції – 

міграціологію. Зокрема, посібник із такою назвою видали одні із провідних 

дослідників у сфері міграції в Російській Федерації – М. Денисенко, В. Іонцев,  

Б. Хорев [28]. На їхню думку, основними завданнями міграціології є 

класифікація різних видів міграції, аналіз особливостей сучасних міграційних 

потоків, пов’язаних із ними економічних, правових та соціальних проблем, 

вивчення основних факторів та причин міграції, розробка і вдосконалення 

методів контролю, статистичного аналізу та регулювання міграційних процесів 

на глобальному, регіональному та національному рівнях. Цікаво, що західні 

аналітики дещо інакше трактують поняття «міграціологія». Для них це також 

окрема гілка наукового пізнання, пов’язана із дослідженням міграційних 

переміщень, але у більш широкому розумінні міграціологія – це ще й пізнання 

світу крізь міграцію (тобто перебування в іншій країні протягом тривалого 

проміжку часу). Міграціолог – це, передусім, практик, який на власному досвіді 

прагне проаналізувати особливості міграційних процесів.  

У вітчизняній науковій думці вивчення міграції крізь призму юридичних 

наук дістало назву «міграцієзнавство». Так, Ю. Римаренко, який вперше в 

Україні систематизував усі поняття у сфері міграції, видавши енциклопедичний 

словник з міграційними термінами, вважається основоположником цього 

напрямку. Згодом його напрацювання були доповнені такими відомими 

дослідниками адміністративно-правового регулювання міграційних процесів як  

В. Олефір та Я. Кондратьєв [53].  У своєму визначенні Ю. Римаренко пояснює 
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міграцію як «переміщення людей (мігрантів) через кордони тих або інших 

територій зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий час. Оскільки 

міграція складається з міграційних потоків, поняття міграції застосовують і в 

множині – міграції» [67, 740]. Це визначення, хоч і є узагальненим,  проте досить 

влучно відображає два основні виміри міграції – простір і час. Менше з тим, 

говорити про активний розвиток міграцієзнавства в Україні, виокремлення 

окремого наукового міграційного підходу поки що зарано. Переважно міграційні 

процеси в нашій державі вивчаються крізь призму інших наук – політології, 

правознавства, економіки та соціології. Втім, важливо використовувати 

здобутки світової наукової спільноти у сфері дослідження міграції для 

ефективного політико-правового регулювання міграції на державному рівні, 

адаптації національного законодавства до міжнародного, розробки механізмів 

співпраці урядів та міжнародних організацій для нівелювання негативних 

наслідків міжнародної міграції.   

Науковці А. Вільямс та Б. Балаш наголошують, що, незважаючи на кілька 

століть міждисциплінарного вивчення міжнародної міграції, можна 

констатувати лише часткове розуміння її природи, основних мотиваційних 

чинників та очікуваних наслідків – так звана концепція «міграційних 

невизначеностей» (migration uncertainties) [165]. 

Окрім диференційованих концептуальних підходів до вивчення міграції, є 

ще чимало відмінностей у трактуванні основопложних міграційних термінів. 

Хоча було  сформовано основний категоріально-понятійний апарат у цій сфері 

(знову ж таки – у рамках різних наук), певний парадокс полягає у тому, що чим 

більше додається термінології, тим більш розмитим стає, власне, поняття 

міграції як такої. Зокрема, в останньому виданні (2016 р.) українсько-

англійського тлумачного словника з термінів міжнародної міграції, 

опублікованого МОМ, відсутнє трактування базового поняття міграції      взагалі 

[71]. У багатьох інших  схожих глосаріях також пояснюються відмінності між 

різними типами міграції, у той час, як безпосередньо термін «міграція» відсутній. 
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Поняття міграції настільки вживане, що складається враження, наче кожен 

має власне уявлення про нього, і потреба його інтерпретувати вже просто зникла. 

Підкреслює відсутність у сучасній науці узгодження поняття «міграція» 

швейцарський учений Р. Перручоуд. Однак, і він не дав конкретного визначення, 

а лише звернув увагу на неоднозначність політичних процесів та суб’єктний 

склад міграції: біженці, переміщені особи і економічні мігранти. В одній із своїх 

робіт він спробував дати наступне визначення: «міжнародна міграція – це 

переселення людей, що залишають країну свого походження або постійного 

місця проживання, в іншу країну тимчасово або постійно» [157, 504]. Це 

визначення є досить вдалим, оскільки воно не лише містить факт переміщення, 

але і розширює поняття міжнародної міграції шляхом включення до нього 

тимчасових та перманентних мігрантів, що передбачає їх участь у певних 

політичних процесах. 

Ще під час 45-ої сесії Комісії міжнародного права ООН (1990 р.) 

Спеціальний доповідач з питання про правові норми, що стосуються політичних 

процесів та міжнародної міграції, Г. Памба-Чівунда, визнав необхідність 

розробки взаємопов’язаної концепції політичних процесів та міжнародної 

міграції. Однак, він також не сформулював поняття «міграція», а запропонував 

замінити його термінами «процес пересування» та «пересування             

населення» [48, 51].  На його думку, така заміна дозволила б, з одного боку, 

розглянути явище міграції в усьому її розмаїтті як політичний процес, а з іншого 

– розробити Конвенцію, яка відображала б динаміку політичних процесів та 

міграції.  

Все ж таки, яке визначення є найбільшим доречним для висвітлення 

міграції, особливо у контексті суспільних наук? У більш ранніх виданнях 

глосаріїв МОМ міграція у широкому розумінні пояснюється як переміщення 

однієї людини або групи людей як в межах держави, так і за її кордонами. 

Міграцією є будь-яке переміщення незалежно від його тривалості та причин 

виникнення. Вона поширюється на біженців, переміщених осіб, економічних 

(трудових) мігрантів, міграцію з особистих міркувань, возз’єднання сімей  
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тощо [138].  

Сучасний тлумачний словник трактує міграцію населення як переміщення 

людей, пов’язане, як правило, зі зміною місця проживання. Автори терміну 

міграцію поділяють на безповоротну, тимчасову (переселення на досить 

тривалий, але визначений проміжок часу), сезонну (в певні періоди року). В 

енциклопедії також вказуються різновиди міграції по відношенню до перетинів 

кордонів держави – внутрішні та зовнішні міграційні процеси. До зовнішніх 

належать еміграція та імміграція, до внутрішніх – переміщення із села до міста і 

навпаки. Окремий різновид – маятникова міграція – вживається стосовно 

регулярних поїздок до місця роботи чи навчання за межі свого населеного  

пункту [111]. Відповідно до цього широкого визначення, будь-які переміщення 

людей будь-якої тривалості за межі місця свого проживання можна вважати 

міграцією.  

В Академічному тлумачному словнику української мови поняття 

«міграція» пояснюється як переселення народів у межах країни або з однієї 

країни в іншу [1].  У словнику іншомовних слів термін «міграція» перекладено 

як «переслення народів, людей (мігрантів) у межах країни або з однієї країни в 

іншу зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий період часу [110]. 

В Оксфордському словнику англійської мови термін «міграція» 

відображено не лише у контексті самого процесу, а й факторів, що його 

зумовлюють: «Міграція – це переміщення людей до нової території чи країни з 

метою пошуку роботи або кращих життєвих умов» [135]. Таким чином, у даному 

випадку поняття міграції надто звужене економічною складовою.  

Цікаве визначення міграції запропонували аналітики National Geographic у 

«Посібнику із міграції населення» [141]. На їхню думку, міграція – це 

переміщення людей з одного місця у світі до іншого з метою постійного або 

«напівпостійного» місця проживання, що зазвичай супроводжується перетином 

політичних кордонів.  Під «напівпостійним» місцем проживання аналітики 

вбачають сезонні переміщення мігрантів, зумовлені трудовою міграцією. Як і 
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експерти МОМ, вони вважають, що міграція може бути як добровільною, так і 

примусовою.  

Отже, зважаючи на різні варіації сприйняття терміну «міграція» у 

міжнародній науковій та експертній спільноті, найбільше запитань і протиріч 

виникає навколо напрямку міграційних переміщень (в межах лише однієї 

держави чи з перетином кордонів), їхньої тривалості (якого часу перебування за 

кордоном достатньо, щоб це вважати міграцією?), їхніх мотиваційних чинників 

(економічних, соціальних, політичних і т.п.) та факторів зовнішнього впливу 

(добровільна чи примусова міграція).  

Ще більш заплутана ситуація виникає навколо визначення поняття 

«мігрант». Експерти МОМ  використовують цей термін, коли мова йде про виїзд 

в іншу країну на постійне місце проживання. До того ж, рішення щодо міграції 

має прийматись самостійно особою відповідно її особистих мотивів та без 

втручання зовнішніх примусових факторів. Термін «мігрант» застосовується до 

окремих осіб, або членів сімей, що переїжджають до країни або регіону з метою 

покращення їх матеріальних або соціальних умов проживання та поліпшення 

перспектив для себе та членів сім’ї. У той же час, експерти ООН визначають 

мігранта як особу, що проживала в іншій країні протягом більш ніж одного року, 

незалежно від мотивації, на законних чи незаконних підставах, з власної волі або 

ж примусово. Ті ж особи, які перебувають за кордоном менше року, мігрантами, 

з позицій ООН, вважатись не будуть. Винятком є трудові «сезонні» мігранти, 

здебільшого це сільськогосподарські робітники [71].  

Термін «мігрант» також широко використовується в роботі Європейського 

комітету з міграції. Залежно від контексту, його вживають відносно емігрантів, 

репатріантів, іммігрантів, біженців, переміщених осіб та осіб з іммігрантським 

корінням, та/або членів етнічних меншин, які були створені через           

імміграцію [50]. 

В англійській мові є також розмежування понять «migrant flow» та «migrant 

stock» [138]. Перше з них означає визначену кількість мігрантів, які виїжджають 

із/ в’їжджають до певної країни на чітко вказаний проміжок часу. Друге поняття 
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–migrant stock – означає кількість мігрантів, зареєстрованих у даній державі у 

даний час. В українській мові використовується лише один термін, який 

характеризує обидва явища – «міграційні потоки».  

Отже, незважаючи на численну кількість визначень понять «міграція» та 

«мігрант», у міжнародному науковому та експертному середовищі так і не існує 

компромісного бачення стосовно того, які саме процеси варто називати 

міграційними, і якими є характерні ознаки статусу мігрантів. Відсутність 

уніфікованого глосарію ускладнює взаємодію міжнародних організацій (зокрема 

– Статистичного відділу ООН, Комітету з народонаселення ООН, Міжнародної 

організації з міграції) та проведення якісного міграційного менеджменту, 

особливо з точки зору статистичного аналізу кількості мігрантів та стратегічного 

планування (міграційної політики).  

Окрім визначень основних термінів у сфері міграції, існує ще безліч 

виокремлених типів міграції та статусу мігранта, а також теорій мотивації та 

регулювання міграційних процесів. Експерти нараховують понад шістдесят 

наукових напрямків, теорій та концепцій міграцій [72]. Розглянемо найбільш 

узагальнені з них.  

Міграцію прийнято поділяти на зовнішню (перетин державних кордонів) 

та внутрішню (в межах однієї країни). Зовнішню міграцію складають процеси 

еміграції (виїзду з країни) та імміграції (в’їзду до країни).  Залежно від причин 

виникнення виокремлюють економічну, соціальну, екологічну, релігійну, 

політичну та інші види міграції. Також дослідники пишуть про так звану 

«покрокову» міграцію, коли переїзд до запланованого місця призначення 

відбувається поетапно. Наприклад, спершу фермер переїжджає із села до 

невеликого містечка, згодом – до мегаполісу [141, 3]. Існує ще «ланцюжкова» 

міграція: один з членів родини, що здійснив міграцію, заохочує своїх рідних та 

близьких зробити те ж саме. Це найбільш характерно для міграційних процесів, 

зумовлених возз’єднанням сімей. Вперше теорія «ланцюжкової» міграції була 

описана у середині 60-их рр. минулого століття на прикладі італійських 

мігрантів, що наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. емігрували до США. Так була 
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сформульована ідея первинності соціальних зв’язків між мігрантами, яка згодом 

переросла у концепцію емігрантських соціальних мереж [65]. 

Із концепцією «ланцюжкової» міграції пов’язане інше поняття – 

«міграційні системи». Хоча міграційні потоки відбуваються в усьому світі й 

мають багатовекторну спрямованість, але на світовому ринку склалися чітко 

визначені центри, куди в основному спрямовані трудові ресурси. Виникнення 

відносно стабільних, усталених вихідних і вхідних точок міграційного потоку 

(експортерів та імпортерів мігрантів) закладає основу для формування 

міграційної системи. Міграційна система – це група країн, між якими склалися 

відносно усталені міграційні зв'язки. У найбільших міграційних системах потоки 

мігрантів зазвичай фокусуються на одній або кількох країнах призначення. При 

цьому міграційна система є відкритою, вона має міграційні зв'язки з країнами, 

які не входять до неї, а також з іншими міграційними системами. В умовах 

зростання взаємозалежності країн рідко трапляються країни, які виступають 

"чистими" імпортерами або "чистими" експортерами мігрантів. Виникнення 

стійких міграційних зв'язків зумовлено історичними, політичними, 

географічними та економічними причинами. Їх існування пояснює появу країн, 

для яких характерні імпорт та експорт мігрантів (особливо щодо трудової 

міграції), а також поєднання першого і другого процесів [26, 28-29].  

Відповідно до різних цілей мігрантів (мотиваційна складова), 

виокремлюють трудову, освітню, сімейну міграцію. Важливо підкреслити, що 

будь-яка мотивація до переїзду є наслідком сукупних переваг країни прийняття 

по відношенню до країни виїзду. Ключову роль відіграють саме фактори 

оточення людини – соціальні та природні. Не обов’язково усі вони мають 

вплинути на рішення емігрувати. Іноді достатньо лише одного фактору, який має 

вирішальне значення для людини. Досить часто переїзд зумовлюється саме 

економічною мотивацією -  відсутністю бажаної роботи або незадовільним 

рівнем життя в цілому. Вибір напрямку міграції та її кінцевого пункту залежить 

від сформованого в певної групи населення життєвого стандарту, тобто від 

розуміння того, що є нормою, а що є відхиленням від неї. На формування цих 
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стандартів найбільше впливають культура, традиції, сприйнятливість до змін, 

тобто етнічні особливості груп населення [5, 216]. 

Ще один критерій типологізації – правовий статус мігранта. Відповідно, 

міграція може бути законною або незаконною (неврегульованою). До речі, 

терміни «нелегальна міграція» та «нелегальний мігрант», які досить широко 

вживані у вітчизняній та російській політичній думці, експерти ООН називають 

некоректними та образливими по відношенню до мігрантів (особливо це 

стосується поняття «нелегал», яке наприкінці ХХ ст. також активно 

використовували навіть у наукових публікаціях). Правильним буде вживання 

словосполучення «незаконна міграція» або «неврегульована  міграція», що 

означає або незаконне проникнення на територію іншої держави, або незаконне 

перебування за кордоном після завершення дії відповідних документів. Ось що з 

цього приводу написано у новому виданні глосарію МОМ: «мігрант із 

неврегульованим статусом (irregular migrant) - це особа, яка внаслідок 

незаконного в’їзду або закінчення встановлених строків перебування не має 

законного статусу в транзитній або країні прийняття. Також поняття включає тих 

осіб,  які законно прибули в транзитну країну або країну призначення, але 

лишились на триваліший час, ніж дозволено або, як наслідок, були незаконно 

працевлаштовані. У глосарії також описані близькі за значенням терміни: 

незаконний мігрант (illegal migrant), недокументований мігрант (undocumented 

migrant), мігрант у невизначеній ситуації (migrant in irregular situation), 

«прихований» мігрант (clandestine migrant) та мігрант, що перебуває з 

порушенням законодавства (unauthorised migrant). Експерти МОМ більше 

схиляються до вживання терміну «неврегульована міграція» замість «незаконна» 

або «нелегальна» міграція, оскільки останні несуть в собі певний кримінальний 

відтінок і розглядаються як такі, що принижують гідність мігранта [71, 15]. 

Важливо, що в українському законодавстві поки що використовується 

лише один термін, що позначає усі вищеперераховані статуси, - це «нелегальний 

мігрант». У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» це поняття використовується по відношенню до «іноземців або 
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осіб без громадянства, які перетнули державний кордон поза пунктами пропуску 

або в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і 

невідкладно не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отримання 

притулку в Україні, а також іноземців або осіб без громадянства, які законно 

прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну перебування 

втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються від виїзду з 

України [42]. 

На окрему увагу заслуговує визначення статуса мігранта під час 

вимушеної міграції, зокрема, йдеться про поняття «шукач притулку», 

«біженець», «внутрішньо переміщена особа». У  Конвенції ООН 1951 року «Про 

статус біженців» «біженець» визначається як особа, яка «через обґрунтовані 

побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової приналежності, 

релігії, громадянства, приналежності до певної соціальної групи чи політичних 

поглядів знаходиться за межами країни своєї національної належності і не в змозі 

користуватись захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи визначеного 

громадянства і знаходячись за межами країни свого колишнього місця 

проживання в результаті подібних подій, не може чи не бажає повернутись до 

неї внаслідок таких побоювань»[52]. Доцільно зазначити, що досить часто 

поняття «біженець» плутають із поняттям «шукач притулку». Відмінність їх 

полягає у тому, що шукачем притулку є особа, яка звернулась до відповідних 

органів держави-реципієнта із заявою про надання їй статусу біженця. Отже, 

статус шукача притулку передує набуттю статусу біженця, але не гарантує 

отримання останнього [78, 197]. Окремою категорією є «внутрішньо переміщені 

особи» (ВПО). Незважаючи на те, що біженці і ВПО здебільшого зіштовхуються 

з подібними викликами та проблемами, між ними існує суттєва відмінність. 

Біженці перетинають міжнародні кордони і мають право на захист та підтримку 

держав, до яких вони потрапляють, а також на захист з боку міжнародної 

спільноти через різні департаменти ООН. ВПО переміщуються в межах держави, 

що вже зрозуміло з назви. На відміну від біженців, вони не підпадають під 

прямий патронат агентств ООН. Хоча чимало міжнародних документів 
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регламентують захист ВПО, зокрема прийняті у 1998 р. Ключові принципи 

внутрішнього переміщення, подальша доля ВПО залежить більше від 

законодавства їхньої країни, аніж від норм міжнародного права [124, 1].  

Як свідчить міжнародний досвід,ставлення до цих двох груп з боку урядів 

країни, де вони перебувають, може помітно відрізнятись, Так, держава, що 

приймає біженців, відповідно до міжнародних зобов’язань пропонує їм безпечні 

умови проживання, харчування  і тимчасовий притулок. Біженці захищені від 

жорстокого поводження, експлуатації та примусового повернення назад до своєї 

країни.  

Агентство ООН з питань біженців та інші гуманітарні організації 

працюють в цих юридичних рамках з метою надання допомоги біженцям у 

облаштуванні нового життя у новій країні або забезпечити їхнє повернення 

додому, якщо для цього будуть сприятливі умови та обставини (наприклад, 

підписання мирного договору).  

З ВПО ситуація виглядає значно складніше та менш врегульовано. Особи, 

що змушені мігрувати в межах країни часто потрапляють у безвихідну ситуацію 

через тривалі внутрішні конфлікти.  Відповідно до норм міжнародного права, 

саме національний уряд несе відповідальність за вирішення проблем 

внутрішньої вимушеної міграції  - захисту прав ВПО, забезпечення умов для 

їхнього проживання, працевлаштування, адаптації; надання соціальних, 

медичних, інформаційних та юридичних послуг тощо.  Таким чином, становище 

ВПО суттєво залежить від внутрішньої державної політики.   

У Звіті ООН 2007 р. «Внутрішньо переміщені особи» зазначено, що часто 

національні уряди розглядають ВПО як «ворогів держави» і зберігають 

абсолютний контроль над  їхньою подальшою долею [145]. У міжнародній 

практиці використовуються досить узагальнені інструменти регулювання 

ситуації з вимушеною внутрішньою міграцією, зокрема Женевські Конвенції, які 

не завжди відповідають основним викликам у кожній конкретній ситуації. До 

того ж, міжнародні організації зазвичай не бажають втручатись у внутрішні 

конфлікти та надавати допомогу на постійних або довготривалих засадах. 
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Отже, основним ризиком при врегулюванні проблеми масової внутрішньої 

примусової міграції є те, що вона контролюється переважно в межах однієї 

держави і підпадає під відповідальність державних політичних лідерів.  Досить 

часто у випадках збройних конфліктів ВПО опиняються на територіях, над 

якими уряд де-факто не має впливу.  Відповідно до постулатів Комітету ООН з 

питань біженців, у таких випадках захист прав та потреб ВПО має стати 

предметом діяльності місцевих громадських організацій та міжнародної 

спільноти [140].  

Як вже було зазначено, один із найбільш суперечливих вимірів міграції – 

час. Якого проміжку часу достатньо для того, щоб переміщення людини вважати 

саме міграцією, а не туризмом чи відрядженням? Знову ж таки, немає єдиної 

відповіді. У загальному розумінні міграцією прийнято вважати будь-які 

переміщення будь-якої тривалості. Втім, для статистичного аналізу експерти 

ООН називають мігрантами тільки тих осіб, які понад року з будь-яких причин 

проживають в іншій державі. Залежно від тривалості і періодичності поїздок 

виокремлюють циркулярну, сезонну та маятникову міграцію. Циркулярна 

міграція – це повторюване переміщення осіб з місця постійного проживання до 

місця призначення за умови, що в’їзд та повернення відбуваються більше одного 

разу, але не щоденно чи посезонно. Інакше мова йтиме про «зворотну», 

«маятникову» та «сезонну» міграції відповідно [71]. Зворотна міграція 

передбачає разовий в’їзд мігранта на територію держави прийняття і повернення 

додому. Зазвичай, це освітня міграція або трудова міграція за контрактом. 

Маятникова міграція – це регулярні  (здебільшого – щоденні) поїздки населення 

з одного населеного пункту до іншого і назад. Це надзвичайно притаманне явище 

для приміських зон великих міст. Однак, маятникова міграція не вираховується 

у статистичних показниках, оскільки вона переважно характеризує мобільність 

населення, тобто якісні виміри, а не чисельність здійснених переміщень. Сезонна 

міграція має відношення переважно до трудової міграції, оскільки передбачає 

переміщення населення тільки протягом певної пори року. Усі вказані чотири 
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види міграції – циркулярна, зворотна, маятникова та сезонна – стосуються як 

внутрішних, так і зовнішніх міграційних процесів.  

Існує також так звана епізодична міграція – короткі ділові або туристичні 

поїздки, які можуть бути одно-  або багаторазовими. Як правило, такі міграції до 

уваги статистичними аналітичними відділами та дослідниками не беруться.  

Відповідно до зовнішніх факторів, міграція може бути добровільною,  

вимушеною (біженці, внутрішньо переміщені особи, шукачі притулку) або 

примусовою (депортація). Залежно від кількості суб’єктів та характеру 

організації міграційні переміщення поділяють на індивідуальні та масові, 

організовані та неорганізовані (без узгодження з боку державних структур). 

Враховуючи попередній досвід мігранта, розрізняють первинну, вторинну, 

багаторазову міграцію.  

Як правило, різні типології та класифікації між собою перетинаються. 

Наприклад, сезонна міграція може бути одночасно добровільною, тимчасовою, 

індивідуальною, трудовою, організованою, законною тощо.  

Л. Рибаковського вважають автором теорії трьох етапів міграційного 

процесу, що дає можливість розглядати міграцію як об’єкт державного 

регулювання. На його думку, умовно міграційний процес можна поділити на три 

стадії: 1) вихідну, коли лише формується намір мігрувати; 2) основну стадію – 

переміщення до пункту призначення; 3) завершальну стадію, що передбачає 

призвичаєння мігранта до нового місця [105, 34].  

У західних теоріях здебільшого переважають концепції поділу 

міграційного процесу на чотири стадії. Перша – прийняття рішення мігрувати. 

Друга – стадія безпосереднього територіального переміщення. Третя – адаптація 

до нового місця проживання. Четверта – так звана «ефективна адаптація», тобто 

інтеграція мігранта до прийнятних соціально-економічних норм життя у країні 

перебування. Передусім, це стосується працевлаштування (або початку 

навчання), появи друзів, призвичаєння до нових традицій тощо. Саме четверта 

стадія визначає психологічну готовність людини інтегруватись у нове 

суспільство, чого досягають далеко не всі мігранти. Іноді інтеграція не 
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відбувається через власне небажання мігранта змінювати свій світогляд або 

традиції. Дослідники проаналізували, що представники різних націй та релігій 

по-різному адаптовуються до суспільств країн прийняття. Особливо яскраво це 

простежується на прикладі так званих «гетто» - масових поселень емігрантів, які 

на території іншої держави живуть, так би мовити, за власними правилами і 

традиціями.  

За останні півтора століття у світі сформувалось чимало теорій, так чи 

інакше пов’язаних із міграційними процесами. Як уже було зазначено, протягом 

тривалого періоду часу провідну роль у вивченні міжнародної міграції 

відігравали економічні та соціально-демографічні фактори. Втім, за останні роки 

внаслідок масових спалахів ксенофобії, міжнародного тероризму, значної 

кількості біженців, міграційні процеси перетворились на предмет державної та 

міжнародної політики.  

Дослідження актуальних теоретичних засад міжнародної міграції 

прослідковується у працях таких авторів як Д. Бертрам, Р. Браян, М. Карр,             

С. Кастлз, К. Малік, Д. Массей, М. Міллер, П. Монфорте, Е. Неєм, М. Порос,       

С. Спенсер, А. Тойнбі, Е. Тоффлер, Т. Фаіст, Дж. Хемпшаєр та ін. З-поміж 

сучасних російських авторів у контексті цього дослідження варто виокремити 

праці Г. Вітковської, І. Горшкольопової, А. Демидова, М. Єжової,  Ю. Єфимова, 

Ж. Зайончовської, В. Мукомеля, О. Одарик, Е. Паніна, Н. Преображенської,        

А. Топіліна, В. Трубіна, О. Чеснокова, К. Шереметьєвої та ін. Ці автори 

досліджують міграційні процеси здебільшого крізь призму політологічних та 

глобалістичних процесів, аналізуючи реальні та ймовірні соціокультурні та 

політичні наслідки інтенсифікації міжнародної міграції як для Росії, так і для 

всього світу. Окрім того, І. Горшкольопова та А. Демидов акцентують увагу на 

важливості співпраці державних органів влади та міжнародних мігрантських 

організацій для провадження більш дієвої міграційної політики [24, 350].  

Різні аспекти міграційних питань досліджені і у працях вітчизняних 

вчених. Особливої уваги заслуговують численні  праці О. Малиновської, 

присвячені комплексному аналізу державного регулювання міграційних 
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процесів в Україні та модернізації державної міграційної політики у контексті 

євроінтеграції. Також про управління міграційними процесами як складову 

зовнішньої політики України, взаємовплив міграційних й політичних процесів 

пишуть О. Бабенко, Д. Баланюк, К. Бондаренко, М. Головатий, Ч. Качурець,       

М. Обушний, Л. Червінська, О. Шевченко, М. Ярмистий. Акцент на впливові 

євроінтеграції на формування державної міграційної політики в Україні роблять 

М. Відякіна, Т. Гнатюк. Українські науковці П. Карташов і М. Толстанов 

аналізують глобальні тенденції міграційних процесів на прикладі Європейського 

Союзу.  

О. Бірюкова, К. Богомаз, О. Липчук, Г. Потеряйко розглядають міграційні 

процеси крізь призму етнополітології та геополітики. Багато наукових праць 

присвячено проблематиці трудової міграції. Зокрема, варто відзначити роботи 

М. Бублія, Л. Корчевської, І. Ольшевської, І. Уварової. Втім, у вітчизняній 

політичній думці найбільше уваги надано адміністративно-правовим механізмам 

регулювання міграційних процесів. Це, зокрема, наукові праці О. Бандурки,        

Д. Ворони, Ю. Гаврушка,  І. Гарної, Є. Кондратьєва,  С. Мосьондза,                            

В. Муранової, Д. Муратової, С. Науменко, В. Олефіра,  Ю. Римаренка, Н. Тиндик, 

Т. Цуркан, С. Чеховича. 

Проблематику забезпечення прав біженців та регулювання незаконної 

міграції досліджують І. Василенко, І. Ковалишин, А. Платонов. Про трудову 

міграцію та правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в 

Україні пишуть М. Бублій, О. Горбань, Л. Корчевська, О. Макогон,                              

І. Ольшевська. 

У той час, як багато праць присвячено проблематиці еміграції з України 

(зокрема у контексті трудової міграції), дуже мало уваги надається 

імміграційним процесам як окремій складовій міжнародної міграції. Так, 

комплексне дослідження механізмів державного регулювання саме імміграції в 

Україні здійснив В. Новік ще наприкінці ХХ ст. З того часу нові дисертаційні 

дослідження на подібну тему не були захищені, хоча, звісно, відбулось чимало 

відповідних змін і на законодавчому, і на інституційному рівні.  
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Також недостатньо висвітлені питання інтеграції іммігрантів та 

забезпечення їхніх прав в Україні. Цю тематику досліджують лише кілька 

авторів, зокрема В. Кузенко та С. Слабінська.   

Хоча аналітичних та наукових матеріалів саме щодо державної міграційної 

політики є чимало, але не всі вони репрезентують ідею формування 

довгострокової моделі міграційної політики України з урахуванням 

міжнародних міграційних тенденцій. Здебільшого мова йде про окремі 

операційні цілі, натомість усе очевидне стратегічне планування зводиться до 

адаптації українського законодавства у сфері міграції до європейських 

стандартів.  

Більшість досліджень з міграційної політики (не лише в Україні) 

здебільшого акцентують увагу на регулюванні саме зовнішніх міграційних 

процесів. Таким чином, переміщення осіб всередині країни залишаються 

осторонь державного міграційного контролю. Внутрішня міграція найчастіше 

розглядається у контексті демографічної або економічної політики, але не 

міграційної. Менше з тим, у зв’язку з великою кількістю внутрішніх мігрантів 

(здебільшого це вимушено переміщені особи з Донбасу та Криму), державна 

міграційна політика України не може не поширити свій вплив і на цю значну 

категорію населення. Створення Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України – один із важливих кроків 

міграційного менеджменту у цьому напрямку. У світлі воєнних подій на сході 

країни та анексії Криму було проведено багато досліджень, опитувань різними 

громадськими та міжнародними організаціями, написано чимало аналітичних 

записок, звітів, інтерв’ю та медіа-публікацій, але саме наукових досліджень, 

присвячених проблематиці визначення статусу та забезпечення прав вимушених 

внутрішніх мігрантів поки що бракує.  

Незважаючи на те, що і у закордонній, і вітчизняній політичній думці 

питання внутрішньої вимушеної міграції набули значної уваги, проте 

розглядається воно здебільшого крізь призму питань національної безпеки, 

гуманітарного права, соціальної політики та конфліктології. Переважно 
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державна міграційна політика та внутрішні вимушені переміщення населення 

розглядаються окремо. У вітчизняній політологічній думці дослідження, 

присвячені цій тематиці, лише починаються з’являтись, що зумовлено її 

практичною новизною для України.  Взаємозалежність  між державною 

міграційною політикою та масовими внутрішніми міграціями внаслідок анексії 

Криму та окупації Донбасу у своїх працях репрезентували О. Капінус,                      

Т. Нагорняк.  О. Капінус здебільшого акцентував увагу на соціальних аспектах 

інтеграції ВПО. Зокрема про те, що під час формування державної міграційної 

політики важливо враховувати, що компактне розселення внутрішньо 

переміщених осіб значно ускладнює їхню інтеграцію у місцеві громади. Він 

також вказує на те, що «зміни інституціонального механізму державного 

регулювання міграційних процесів в Україні в умовах збройного конфлікту 

відбувалися «знизу вгору» – від практичних потреб до необхідних органів 

державного управління, від виникнення певних функцій, процедур, механізмів 

взаємодії органів влади з громадянським суспільством на 

регіональному/місцевому рівні до створення нормативно-правової бази, 

спеціальних структур на національному рівні» [46, 5]. Т. Нагорняк розглянула 

соціально-політичні чинники і наслідки внутрішнього вимушеного переміщення 

населення в України, зазначивши, що «гібридна війна, що порушила 

територіальну цілісність України та вже два роки поспіль забирає життя мирних 

громадян та військових, скорочуючи дієздатне населення країни, стала основним 

каталізатором внутрішньої міграції українців» [73, 5].  

О. Малиновська зазначає, що, на відміну від політики щодо міжнародної 

міграції, де основними інструментами є адміністративно-контрольні (візовий 

режим, режим кордонів, процедури імміграційного контролю та визначення 

статусу іноземців), вплив держави на внутрішні переміщення населення може 

здійснюватися лише з використанням соціально-економічних механізмів. 

Формування політики у сфері внутрішньої міграції потребує комплексного 

підходу, за якого міграційний компонент враховується при розробленні стратегії 

розвитку і на загальнонаціональному, і на локальному рівнях [59, 70]. 
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Ще менше уваги вітчизняні науковці надають проблематиці регулювання 

та контролю процесів внутрішньої міграції загалом. Такі дослідження, якщо і є, 

використовуються здебільшого у публіцистиці. Зокрема, громадська організація 

Тексти.org.ua у 2016 р. опублікувала інфографічні матеріали з використанням 

відкритих даних ПАТ «Укрзалізниця» – найбільш популярні маршрути в   

Україні [25].  На основі подібних досліджень можна зробити багато важливих 

висновків, що сприятимуть більш ефективному регіональному та державному 

стратегічному плануванню. Наприклад, з якими містами варто посилити 

залізничне сполучення, або ж які міста найбільше приваблюють українців для 

подорожей і в якому контексті (короткі відрядження у робочі дні, поїздки 

протягом вікенду тощо).  

Беручи до уваги предмет дисертаційного дослідження, доречно 

акцентувати увагу на працях та окремих визначеннях закордонних та 

вітчизняних науковців, присвячених саме державній міграційній політиці. Ще за 

радянських часів у книзі В. Переведенцева «Методи вивчення міграції 

населення» була сформульована теза, що міграція, будучи стихійним процесом, 

може бути об’єктом планомірного впливу [84, 146]. За останні тридцять років 

питання державного та міждержавного регулювання міграційних процесів стали 

ще більш актуальними. Якщо раніше від невірно сформульованих державних 

цілей та засобів управління міграцією мало здебільшого негативні економічні та 

соціальні наслідки, то сьогодні вони можуть викликати загрозу політичній 

стабільності, а в деяких випадках – національній безпеці країн. Саме тому, 

регулювання міграційних процесів в усіх демократичних державах нині зведено 

до пошуку найбільш дієвих підходів для максимізації користі від міграції, з 

одного боку, та зменшення збитків, завданих нею, – з іншого.  

Безумовно, існує низка підходів до розуміння міграційної політики (так 

само, як і міграції), оскільки її можна розглядати в контексті багатьох наук, 

зокрема політології, соціології, правознавства, психології, демографії, історії 

тощо. О.Г. Бабенко, наприклад, у своєму визначенні надає перевагу соціальним 

технологіям регулювання міграційних процесів: «Міграційна політика – це 
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система заходів, ресурсів та механізмів, з використанням яких держава та 

суспільство цілеспрямовано впливають на соціальні переміщення та соціальну 

мобільність як свого автохтонного населення, так і всіх іноетників» [3].                    

Л. Рибаковський розглядає міграційну політику як систему загальноприйнятих 

на рівні керування ідей і концептуально об'єднаних засобів, за допомогою яких 

насамперед держава, а також його суспільні інститути, дотримуючись 

визначених принципів, які відповідають конкретно-історичним умовам країни, 

припускають досягнення цілей, адекватних як цьому, так і наступному етапу 

розвитку суспільства» [105, 167]. Подібне визначення запропонував і Б. Юськів 

у своєму дисертаційному дослідженні: «Міграційна політика – це  система 

загальноприйнятних на рівні управління ідей і концептуально об’єднаних 

засобів, за допомогою яких держава, а також інші суспільні інститути, 

дотримуючись певних принципів, що відповідають історичним умовам 

конкретної країни, досягають поставлених цілей [125]. 

На думку А.У. Хомри, «міграційна політика – це комплекс розробок та 

заходів, які направлені на формування необхідних потоків та необхідної 

інтенсивності міграції населення» [117, 39]. С. Денисюк розглядає міграційну 

політику як комплекс заходів, що належать до сфери державного  управління 

включно із процесом прийняття рішень, що врегульовано правовими нормами, 

контрольовано представницькою владою та спрямовано на впорядкування 

міграційних процесів [29, 112]. На думку О. Малиновської, міграційна політика 

– це система умов, способів і заходів управління міграційною рухливістю 

населення [62, 57]. М. Обушний зазначає, що міграційна політика неодмінно 

повинна складатись із двох взаємодіючих складових: регулюванння планування 

руху чи переміщення населення, з одного боку, та виконання функцій контролю 

та управління за умов спонтанних міграційних зрушень – з іншого боку [79, 7].  

Найбільш деталізованим є визначення, надане В. Олефіром. Він пропонує 

розглядати державну міграційну політику як «комплекс правових, фінансових, 

адміністративних та організаційних заходів, з використанням яких держава 

цілеспрямовано впливає на регулювання міграційних процесів з позицій 
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міграційних пріоритетів, кількісного складу міграційних потоків та їх структури 

у сфері державного управління»[81]. Однак це визначення, як і більшість 

попередніх, орієнтоване переважно на зовнішню міграцію. До того ж, воно 

помітно звужує роль державної міграційної політики до функцій державного 

регулювання міграції. Ключовою відмінністю є те, що сфера впливу державної 

міграційної політики виходить за межі діяльності органів влади, а державного 

регулювання – ні. Саме тому, враховуючи всеохопність факторів формування та 

реалізації державної міграційної політики, доцільним буде визначити її як 

«комплекс адміністративно-правових, фінансових та організаційних заходів 

цілеспрямованого державного впливу на регулювання внутрішніх та зовнішніх 

міграційних процесів з метою забезпечення соціальної інтеграції населення та з 

урахуванням економічних й соціально-демографічних інтересів держави».  

Основними завданнями державної міграційної політики усі дослідники 

переважно зазначають впорядкування міграційних потоків, боротьбу із 

незаконною міграцією, забезпечення умов для реалізації прав мігрантів, 

біженців, інтеграції тих, хто прибуває в країну, у національне, соціокультурне й 

економічне середовище [24, 352].  

Втім, найважливіша мета формування міграційної політики – запобігання 

стихійності. І забезпечується це не лише виконанням вищезазначених завдань, а 

й урядовою (або міждержавною) підтримкою рівномірного економічного 

розвитку, усуненням регіональної економічної асиметрії. Інакше 

відбуватиметься природній процес збільшення концентрації населення у більш 

розвинутих регіонах і, відповідно, - зростання в них соціальної напруженості. 

Узгодженість міграційної політики із соціально-економічною дозволить 

збалансувати не лише кількісні, а й якісні показники міграції населення. 

У результаті структуризації цілей і завдань міграційна політика 

поділяється на стратегічний (задається політичним керівництвом країни), 

оперативно-тактичний (визначається в результаті узгоджувальних процедур з 

різними відомствами і затверджується урядом) і відомчий (спрямований на 
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оптимізацію діяльності системи управління процесами, що лежать у зоні 

відповідальності міграційних відомств) рівні реалізації [18, 217]. 

На думку А. Шевцова, сучасна міграційна політика повинна базуватись на 

наступних принципах: системності, законності, науковості, комплексності, 

ситуативності, перспективності, актуальності та інноваційності [123, 43]. 

Принципи системності та комплексності передбачають врахування при 

розробці та проведенні міграційної політики усіх сфер суспільного життя, 

особливо соціальної та правоохоронної, а також факторів, що можуть 

посилювати інтенсивність міграційних рухів. Принцип законності полягає у 

наявності відпрацьованих і юридично закріплених процедур регулювання 

міграційних процесів, які, в першу чергу, гарантують захист прав та свобод 

людини. Принцип науковості означає, що міграційна політика повинна 

базуватись на наукових підходах, зокрема це стосується збору статистичних 

даних та їхньої інтерпретації, прогнозування і моделювання міграційних потоків. 

Близьким до нього є принцип перспективності, що полягає у відслідковуванні 

тенденцій та стратегічному плануванні у сфері міграції. Важливими також є 

принципи ситуативності та актуальності, які передбачають орієнтацію 

міграційної політики на вирішення найбільш актуальних та «гострих» 

соціальних проблем та згладжування соціальної напруженості, спричиненої 

наслідками міграції. Принцип інноваційності полягає у використанні найбільш 

сучасних технологій при моніторингу та прогнозуванні міграційних процесів, 

гнучкості механізмів регулювання міграції відповідно до вимог зовнішнього 

середовища. Успішна реалізація цих принципів можлива лише за умов 

систематичної моніторингової діяльності та кореляції заходів усіх зацікавлених 

сторін (державних та недержавних організацій) на локальному, державному та 

міжнародному рівнях. Таким чином, можна говорити про ще один принцип, 

притаманний міграційній політиці – принцип субсидіарності, тобто намагання 

якомога ефективніше вирішувати конкретні проблеми, пов’язані з міграцією, 

локально, а не чекати доки за принципом «снігового кому» вони зростуть до 

державного масштабу.  
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За формою управління  міграційна політика може бути державною, тобто 

її розробка та виконання здійснюється органами влади різних рівнів, або 

недержавною. У такому випадку міграційну політику провадять окремі 

мігрантські організації, зокрема міжнародні, і вона має або локальний, або 

універсальний характер (наприклад, політика ООН та її підрозділів у сфері 

регулювання міграційних процесів). Коли ж ми говоримо про міжнародну 

(наднаціональну) міграційну політику, то маємо на увазі «діяльність будь-яких 

міжнародних урядових організацій, яка спрямована на формування загальних 

для країн, що входять в дане об’єднання, стандартів, моделей та принципів 

прийняття політичних рішень в сфері управління міграційними              

процесами»  [119, 107]. Особливістю такої діяльності є те, що вона приймає 

форму міжнародних договорів, які можуть мати як обов’язковий характер, так і 

характер рекомендацій. Предметом договору можуть бути не лише правила 

в’їзду іноземних осіб на територію об’єднання, але також статус і становище 

мігрантів, їх права та обов’язки, можливості й обмеження їх перебування та 

діяльності тощо. У цьому дослідженні розглянуто усі виміри міграційної 

політики, проте основний акцент зроблено саме на державному. 

Оскільки міграція є універсальним явищем, а її комплексне дослідження 

можливе тільки у рамках міждисциплінарного підходу, то й державна міграційна 

політика повинна корелювати із іншими відповідними політиками. Передусім – 

економічною, соціальною та демографічною. Економічна політика відіграє 

важливу роль, оскільки міграційні процеси перебувають у тісному зв’язку з 

рухом капіталу та робочої сили (трудова міграція). Саме на неї покладено 

визначення необхідної кількості та кваліфікації (кількісні та якісні показники) 

людських ресурсів для кожного регіону та можливості стимулювання 

міграційного припливу населення бажаної інтенсифікації та напрямків. 

Міграційна політика тісно пов’язана також із соціальною політикою, оскільки 

міграційні процеси є одночасно наслідками (у країнах походження) та 

причинами (у країнах прийняття) соціального дисбалансу. Особливо важливе 

значення соціальна політика має при наданні державної підтримки тим 
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категоріям іммігрантів, що зазнали вимушеної міграції, тобто біженцям, 

шукачам притулку та внутрішньо переміщеним особам. Будучи важливим 

фактором впливу на демографічну ситуацію, імміграція може сприяти зниженню 

демографічної кризи та компенсувати природні втрати населення. Тож 

демографічна політика у контексті міграційних потоків спрямована на 

підтримку збалансованої статевовікової структури окремих регіонів та держави 

в цілому.  

Український дослідник Б. М. Юськів виокремив два аспекти міграційної 

політики: теоретико-методологічний і практичний. Перший представляє систему 

управлінських ідей, соціально-економічно-політичних орієнтирів і поглядів, 

виражених у формі конкретних цілей, принципів, завдань і напрямів управління 

міграцією. Практичний аспект міграційної політики проявляється в діяльності 

держави та інших суб’єктів стосовно зрівноваження, гармонізації інтересів всіх 

учасників міграційних процесів [126, 262].  

Для теоретико-методологічного виміру міграційної політики важливу роль 

відіграє правильне трактування термінології. Поняття «міграційна політика» 

часто використовують разом із такими термінами як «міграційний менеджмент», 

«управління/регулювання міграційних процесів», «міграційний контроль». 

Варто розібратись, наскільки коректним є вживання кожного із них в окремих 

ситуаціях.  

Більшість авторів застосовують терміни «регулювання міграції», 

«управління міграцією» та «міграційний менеджмент» як тотожні. У перекладі з 

англійської «менеджмент» і означає, власне, управління. В даному випадку ці 

два терміни є взаємозамінними. Що ж стосується «регулювання», то це є однією 

із складових управління і має дещо вужче значення. З латинської «регулювання» 

(regulare) перекладається як «відповідати певному порядку». У західній науковій 

літературі це поняття використовується у двох значеннях: широкому, що 

характеризує втручання держави у певну сферу (тобто, ототожнення з поняттям 

«управління»), та вузькому, що означає суто адміністративно-правову 

регламентацію певної діяльності [122, 102]. В українській термінології 
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«державне регулювання» здебільшого застосовується у вужчому значенні як 

складова управління. Ось що з цього приводу пише  Л. Червінська: «Концепція 

міграційного управління ширша, ніж поняття регулювання міграційних 

процесів. Введення у науковий оббіг поняття міграційного управління в даному 

випадку не є просто жонглювання термінами. Регулювання міграції – це процес, 

який спрямований на досягнення бажаного для країни прийому масштабу 

міграції та відбір певних мігрантів із загального їх потоку. Саме завдяки такому 

визначенню стає зрозумілим, що це, перш за все, питання контролю та відбору, 

де основним суб’єктом виступає держава. У той час як управління міграційними 

процесами перестало бути виключно прерогативою держави і включає в себе 

інших суб’єктів» [118].  

Глосарій МОМ визначає управління міграційними процесами (migration 

management) як здійснення різних державних функцій в межах національної 

системи, спрямованих на впорядковане управління транскордонною міграцією, 

зокрема управління процесу в’їзду та перебування іноземців всередині країни, 

захист біженців та інших осіб, які якого потребують. У глосарії, як не дивно, 

немає визначення поняття «міграційна політика», але є пояснення взаємозв’язку 

між управлінням міграцією та міграційною політикою. Зокрема, експерти МОМ 

стверджують, що «управління міграційними процесами передбачає спланований 

підхід до розробки політики, законодавчих та адміністративних вирішень 

основних міграційних питань» [71]. Таким чином, «міграційну політику» та 

«регулювання міграції» можемо умовно співвіднести як «планування» та 

«виконання» окремих дій та заходів у загальній системі міграційного 

менеджменту.  

У структурі МОМ є Департамент міграційного менеджменту, що 

відповідає за контроль над дотриманням стандартів якості; відслідковування та 

прогнозування тенденцій у різних секторах міграції, визначених МОМ (трудова 

міграція, міграція та розвиток, протидія торгівлі людьми, сприяння репатріації, 

охорона здоров’я мігрантів, допомога вразливим групам мігрантів, імміграція та 

прикордонний контроль і т. п.). Окрім того, саме Департамент міграційного 



42 
 

 
 

менеджменту несе відповідальність за розробку та імплементацію регіональних 

та міжнародних проектів МОМ. Він здійснює технічний перегляд проектних 

пропозицій інших департаментів та допомагає з підбором кадрів для їхнього 

виконання [151]. 

Ще одним близьким за значенням до міграційної політики є термін 

«міграційний контроль». В рішенні про Концепцію співпраці держав-учасниць 

СНД щодо протидії незаконній міграції від 16.09.2004 р. міграційний контроль 

визначено як вид державного контролю за міграційною ситуацією з метою 

регулювання міграційних потоків, захисту інтересів держав СНД, забезпечення 

захисту законних прав мігрантів, а також здійснення заходів із запобігання 

незаконній міграції на територіях країн-учасниць СНД [104]. 

В одному із попередніх проектів Концепції державної міграційної політики 

України був сформований глосарій основних міграційних термінів (у чинній 

концепції його немає), де міграційний контроль визначено як «діяльність 

уповноважених державних органів, спрямовану на проведення державної 

міграційної політики, забезпечення дотримання законодавства України у сфері 

міграції та ефективне управління міграційними процесами, на боротьбу із 

незаконною міграцією, захист державної безпеки та національних інтересів 

України в цій сфері» [103].  

Таким чином, міграційний контроль можна вважати складовою системи 

державного регулювання міграції. Він відіграє значну роль для відслідковування 

міждержавних переміщень різних категорій мігрантів. Особливо міграційний 

контроль важливий для запобігання неврегульованій міграції, боротьбі із 

міжнародною злочинністю та тероризмом, розповсюдженню небезпечних 

вірусних хвороб тощо. Функції міграційного контролю можна розмежувати за 

двома напрямками: контрольно-пропускні та  інформаційно-аналітичні [19, 194]. 

До контрольно-пропускних належать перевірка документів, фіксація 

перетинання державного кордону, вилучення заборонених предметів, медичний 

та санітарно-епідеміологічний контроль, заборона в’їзду «небажаних» осіб і т. п. 

До інформаційно-аналітичних слід віднести реєстрацію за кордоном фізичних та 
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юридичних осіб, простеження повідомлення від фізичних та юридичних осіб про 

запрошення на в’їзд до країни, реєстраційно-статистичний облік, 

відслідковування загальних тенденцій розвитку міжнародних міграційних 

процесів.   

Отже, державний міграційний контроль є важливою складовою 

державного регулювання міграції, яке, в свою чергу, є компонентою системи 

державного управління міграційними процесами. Усі ці три визначення так чи 

інакше стосуються взаємодії виключно органів влади у сфері міграції. І в цьому 

полягає їхня основна відмінність від поняття державної міграційної політики. У 

значній мірі державна міграційна політика дотична до державного міграційного 

менеджменту (або ж системи державного управління міграцією), але на її 

формування можуть мати вплив різні «стейкхолдери» - як преставники органів 

влади, так і громадські організації, міжнародні установи, окремі групи мігрантів 

тощо. По суті, міграційна політика визначає стратегічні напрямки реалізації 

міграційного менеджменту. У той же час, державна міграційна політика є 

частиною як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави. Вона тісно 

пов’язана із іншими видами політик, зокрема, економічною, соціальною та 

демографічною.  

У світі існує чимало різних моделей і типологій державної міграційної 

політики. Одна й та ж сама модель може бути по-різному представлена у кількох 

країнах, адже вихідні умови міграційної ситуації у кожної країни різні. Менше з 

тим, існують універсальні принципи та підходи до регулювання міграційних 

процесів, заохочення імплементації яких прагнуть усі уряди. Ці підходи можна 

поділити на 2 великі групи:  

- впровадження ефективної імміграційної політики – передусім це 

актуально для економічно розвинутих країн, які щорічно приймають 

найбільшу кількість мігрантів; 

- впровадження заходів зі скорочення еміграції – актуально для 

економічно менш розвинутих або мало розвинутих країн, або ж таких, 
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що потерпають від політичної, екологічної та фінансової 

нестабільності.  

Розглянемо спершу універсальні принципи регулювання саме 

імміграційних процесів. Безсумнівно, жодна економічно розвинута держава не 

зможе повноцінно розвиватись лише за рахунок власного населення. Іммігранти 

потрібні, але які саме і скільки – ось це вже завдання для міграційної політики. 

У світовій практиці існує кілька загальноприйнятих мотивацій щодо заохочення 

в’їзду іноземців. Ці мотивації варто розглядати як комплекс критеріїв, 

встановлених імміграційним законодавством країни-реципієнта, що містить як 

вимоги до самого іммігранта, так і до імміграційної процедури. Вони 

визначаються передусім законодавством країни-реципієнта, соціальним 

статусом іммігранта (національність, мова, освіта, професія, релігія тощо) і його 

матеріальним станом. Держава сама визначає категорії іммігрантів, які будуть 

для неї бажаними. Здебільшого у світі використовуються такі мотивації [112]:  

- повернення на батьківщину (репатріація); 

- возз’єднання із сім’єю (сім’я); 

- економічна мотивація (бізнес); 

- професійна мотивація; 

-  пошук притулку (гуманітарна мотивація); 

- державні інтереси (особливі заслуги, служба в збройних силах); 

-  релігійна мотивація.   

У деяких країнах існують особливі категорії, наприклад – Лотерея Green 

Card  у США, «Тісні зв’язки з державою» - в Австралії. Лотерея Green Card 

почала діяти в Сполучених Штатах у 1994 році [112]; ця програма передбачає 

видання дозволу на проживання шляхом лотерейного розігрування. Однак 

потенційні претенденти повинні відповідати низці вимог, оскільки існують певні 

критерії відбору. Категорія «Тісні зв’язки» передбачає, що іноземець колись 

проживав на території держави-реципієнта.  

Кожна із перелічених імміграційних мотивацій має свої особливості. 

Основою для категорії Репатріація є національна приналежність потенційного 
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мігранта. По відношенню до осіб цієї групи діє найбільш сприятливий режим, 

що стосується не лише процедури самої імміграції, а й можливості прискореної 

натуралізації.  

Сімейна імміграція – право на возз’єднання родини. Це право передусім 

надається найближчим родичам – чоловіку чи дружині, неповнолітнім дітям. 

Хоча в деяких країнах використовується і ширший перелік родичів, що можуть 

входити до цієї категорії – батьки, рідні брати і сестри.  

Для категорії Бізнес основоположним критерієм класифікації іммігранта 

виступає його фінансова забезпеченість. Будь-яка країна зацікавлена в тому, щоб 

залучати кошти в ті галузі економіки, які вона сама не може профінансувати 

належним чином, а місцеві інвестори ними не цікавляться, оскільки ці сектори є 

нерентабельними, або такими, що не обіцяють ефективних результатів 

інвестування. Тож фактично держава йде на поступки іммігрантам, що готові 

вкласти капітал у такі сектори. Іншими словами, країна безперешкодно надає 

таким іноземцям громадянство в обмін на інвестиції. Наприклад, достатньо 

інвестувати в економіку Канади близько 400 тис. доларів, після чого такій особі 

одразу надається канадське громадянство [78, 178]. Для порівняння, в Україні 

інвестування 100 тис. доларів в її економіку дає іноземцеві автоматичне право на 

імміграцію, проте згідно із українським законодавством спрощеної процедури 

набуття громадянства для такої особи не передбачено.  

Наступна мотивація імміграції – професійна. Вона передбачає, що для 

отримання дозволу на проживання в країні, іноземець має відповідати певним 

кваліфікаційним критеріям і зробити свій внесок в економіку держави-

реципієнта за рахунок власної праці. Кожна країна відчуває об’єктивну 

необхідність у представниках тих чи інших професій, і саме за рахунок іноземної 

робочої сили вона прагне заповнити ці прогалини.  

Гуманітарна мотивація стосується проблем біженців. Понад 140 країн 

приєднались до Конвенції ООН 1951 року «Про статус біженців», чим і 

зобов’язались надавати притулок біженцям на своїй території.  

Ще однією мотивацією є особливі заслуги. До цієї категорії належать: 
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1) особи, що досягли значних результатів в науці, культурі, мистецтві, 

спорті та інших видах діяльності (як правило, такі досягнення повинні бути 

світового масштабу); 

2) особи, які, перебуваючи на державній службі в своїй країні, допомогли 

країні-реципієнту. Наприклад, це може бути співпраця із різними спецрозділами 

або служба у збройних силах країни-реципієнта (з іншого боку, в деяких 

державах такий вид діяльності по відношенню до іншої країни вважається 

протизаконним).  

Релігійна мотивація передбачає приналежність іноземців та громадян 

країни-реципієнта до однієї релігії. За такої умови іноземці проходять спрощену 

процедуру отримання дозволу на в’їзд. Яскравим прикладом країни, що 

підтримує релігійну імміграцацію, є Ізраїль. За підрахунками Міністерства 

закордонних справ Ізраїлю, за останні два десятиліття близько двох мільйонів 

іудеїв зі всього світу іммігрували до країни [112].  

Вищезазначені категорії іммігрантів є найбільш бажаними для країни-

реципієнта. Що ж до інших мотивацій, то в кожній країні вони мають свої 

особливості залежно від її потреб. Універсальним є принцип заохочення в’їзду 

іммігрантів – представників дефіцитних або непрестижних у державі-реципієнті 

професій. Так, за умов глобалізації професійна мотивація імміграції є найбільш 

поширеною.   

Існують також інші підходи до класифікації імміграційних мотивацій для 

держав-реципієнтів. Беручи за критерій політичні системи країн прийняття,        

В. Крисаченко у праці  «Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні 

виміри» виокремив наступні моделі інтеграції іммігрантів [56, 336]: 

- імперська; 

- прагматична; 

- етнічно-конфесійна; 

- демократична; 

- мультикультурна. 
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Імперська модель передбачає атрибутивний постулат всіх метрополій про 

статус всіх приєднаних територій (а також їх населення) як своєї власності. В 

постімперські часи колишні метрополії створювали сприятливі умови для 

імміграції жителів колишніх колоній (Франція, Великобританія, Російська 

Федерація).  

Для етнічно-конфесійної моделі визначальним критерієм імміграційної 

переваги є етногенетична спільність індивідів. Держава-реципієнт створює 

сприятливі умови для їх повернення на історичну батьківщину і їх подальшої 

підтримки. Законодавство цієї країни виокремлює громадян інших держав в 

контексті їхніх переваг у туристичних, економічних, культурних контактах з їх 

історичною батьківщиною порівняно з іншими іноземцями.  Показовим 

прикладом є політика Ізраїлю, який вважає всіх євреїв світу своїми  реальними 

або потенційними громадянами.  

Демократична модель ґрунтується на визнанні можливостей прогресивної 

політичної системи інкорпорувати до своєї структури іноземців, близьких за 

поглядами щодо прав та свобод людини. Передбачається, що нові громадяни 

стануть органічною складовою усього суспільства. Демократична модель 

виконує свою функцію незалежно від соціального, расового, етнічного та 

конфесійного походження мігрантів, оскільки головна увага надається 

загальнолюдським цінностям.  

Мультикультурна модель орієнтована на право кожної людини 

реалізувати себе в будь-якій розвинутій країні. Ця модель актуальна для країн 

так званої «старої демократії» - Бельгії, Нідерландів, Швеції тощо. В соціально-

політичному контексті держава бере на себе низку зобов’язань: з одного боку, не 

чинити перешкод для підтримання і відтворення ідентичності (мовної, 

релігійної, культурної) іммігрантів, а з другого – забезпечувати їх соціальний 

захист. Мультикультурна модель передбачає рівне співіснування культур в 

рамках певного соціуму на засадах толерантності і взаєморозуміння. Швеція у 

1975 р. офіційно проголосила мультикультурну модель як свою політичну 

доктрину [56, 338]. Варто зауважити, що поштовхом до цього стало бажання 
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створити вигідні умови для життєдіяльності багатьох фінських переселенців до 

Швеції.  У той же час, шведська політика орієнтована на різнолокальне 

розселення іммігрантів, завдяки чому вдалось уникнути створення своєрідних 

етнічних гетто. Також офіційно політику мультикультурності як частину своєї 

державної політики проголосила Австралія; де-факто її провадять Канада і Нова 

Зеландія. 

Прагматична модель передбачає залучення іммігрантів для трудової 

діяльності у виробництві, сфері обслуговування, транспорту тощо. Перебування 

іноземців у країні-реципієнті у такому випадку є тимчасовим та жорстко 

обмеженим: забороняється вільний вибір місця роботи, набуття громадянства, 

перевіз сім’ї, тощо. У період після Другої світової війни дуже багато розвинутих 

держав почали використовувати саме таку модель імміграційної політики. Нині 

ї проводять Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Польща та багато інших.  

Звісно, у кожній окремо взятій країні можуть простежуватись риси одразу 

кількох цих моделей. Для України, зважаючи на особливості її політичної 

системи, найбільш ефективним буде поєднання прагматичної та демократичної 

моделі. 

Масовий характер міжнародних міграційних процесів не може бути не 

врахованим при формуванні імміграційної політики розвинутих держав, адже 

саме на їхніх теренах іноземці прагнуть знайти кращі умови життя. Нині в них 

спостерігається тенденція до створення більш жорсткої міграційної політики, 

введення квот на різні категорії іммігрантів, залежно від того, наскільки 

бажаними вони є для країни прийняття.  

Процеси міжнародних переміщень населення новітнього періоду помітно 

відрізняються від міграційних хвиль ХХ століття, на що звертають увагу чимало 

дослідників. По-перше, якщо у післявоєнний період основними мотиваційними 

складовими масштабного перерозподілу населення були возз’єднання сімей та 

трудова міграція, нині ж спостерігається тенденція до зміни країни проживання 

із метою кращого пізнання світу. Винятком, звичайно, є вимушена міграція, яка 

на жаль, також не втратила своєї актуальності у ХХІ ст. через масові воєнні 
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конфлікти і природні катаклізми. Внаслідок активізації глобалізації та розвитку 

технологій людина вже не відчуває такої приналежності лише до своєї країни та 

обмеженості вибору. Дистанційні методи роботи та комунікації стають дедалі 

популярнішими, відкриваючи нові можливості для співробітництва організацій 

з різних куточків світу. У світовій мережі інтернет кордони між країнами є 

досить умовними. Переосмислена та адаптована під сучасні тенденції 

глобального розвитку теорія космополітизму, тобто ідентифікації себе одразу з 

усім світом, стає поширеною формою мислення новітнього періоду. 

Космополітизм – це особливий тип світосприйняття, коли всесвіт сприймається 

як транснаціональний простір, а державні та національні кордони є лише 

формальними бар’єрами. Ця філософська концепція вперше була сформульована 

ще в стародавні часи. Коли античного мислителя Діогена Синопського запитали 

про його походження, він відповів, що є «громадянином світу» [55]. 

Космополітизм як парадигма світу згодом була осмислена у працях Ж. Дерріди 

та Е. Левінаса. Також він був представлений у роботах німецького соціолога та 

політичного філософа У. Бека, зокрема в його книзі «Космополітичний 

світогляд» [7]. 

Менше з тим, космополітизм особливо чітко простежується у перехідні 

цивілізаційні злами, особливої актуальності він набуває тепер, в епоху 

глобалізації. Якщо у свідомості радянської людини поняття «космополіт» 

означало передусім відсутність ідеї патріотизму, національної та громадянської 

ідентичності, то наразі воно сприймається як повнота поєднання цінностей 

різних культур, національних традицій [55]. В епоху глобалізації, 

безперешкодної міжнародної міграції космополітами вважають багатогранних, 

освічених людей, здатних до емпатії та когнітивної гнучкості. 

Врешті-решт, у сучасному світі поєднуються дві основні тенденції – 

універсалізації (глобалізм та космополітизм) та «глокалізації» (теорії, 

запропонованої британським науковцем Р. Робертсоном). «Глокалізація» 

виникає внаслідок побічних ефектів глобалізації, коли зміни відбуваються 

швидше, ніж люди готові їх сприймати і впливати на них, і це викликає певну 
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захисну реакцію – повернення до власного звуженого просторового, культурного 

та релігійного контексту. Це означає посилення ролі етнічної ідентичності, 

акцентування уваги на розв’язанні проблем локальних громад, а не всього світу 

тощо. Відповідно до теорії Р. Робертсона, процес «глокалізації» є певним 

перехідним етапом, який може хитнутись у будь-яку сторону – від крайнього 

ізоляціонізму держав чи окремих регіонів до монополярності світу [82, 44]. 

Інакше кажучи, в концепції Робертсона, з одного боку, виділений об’єктивний 

процес розширення взаємодії між різними регіонами світу, а з іншого боку – 

відображення цього процесу у свідомості людей [4]. 

Однією з важливих ознак глобалізації є  те, що територіальні межі, як 

наприклад кордони держав, стають менш важливими, а «локальне» 

сприймається як продукт «глобального». Локальне може трансформуватись у 

глобальне і навпаки. Виходячи за межі локальності, цінності, символи, культура, 

розповсюджуючись, стають глобальними.  

Існує чимало наукових праць, присвячених поєднанню процесів 

глобалізації та міжнародної міграції, і вияву їхнього взаємовпливу.  Окрім теорії 

Р. Робертсона про «глокалізацію», західні політологічні та філософські концепції 

глобалізму  можна співвіднести із теорією «відкритого суспільства» К. Поппера, 

«зіткненням цивілізацій» С. Хантінгтона,  «кінцем історії» Ф. Фукуями, «світу-

системи» І. Валерстайна. Окрім того, вплив глобалізації, розвитку технологій, 

ринкової економіки на модернізацію державного та міждержавного управління 

описано в роботах  Е.Гіденса, З. Бжезинського, Д. Белла, Е. Тоффлера та інших.  

Поєднати концепцію глобалізації та інтенсифікацію міжнародної міграції 

вдалось російській дослідниці Н. Преображенській. ЇЇ теорія передбачає 

виокремлення в сучасних умовах нової форми міжнародних міграційних 

переміщень – глобалміграції, що в свою чергу викликає поступову заміну 

концепції «держава-нація» концепцією «світ-люди».  

Згідно із твердженнями Н. Преображенської, зазначеними у статті 

«Философские аспекты миграции» [92], важливими імпульсами руху 

глобалізації є економічні та інформаційні світові процеси. Економічну 
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глобалізацію автор розглядає у якості розвитку мережі транснаціональних 

компаній, які, підтримуючи міждержавні зв’язки та здійснюючи міжнародні 

фінансові операції, виходять на наднаціональний рівень. Що ж до інформаційної 

глобалізації, то вона зумовлена використанням сучасних комп’ютерних 

технологій, Інтернет-мережі, тобто можливості відкритого доступу до каналів 

інформації.  

Безумовно, потенційним наслідком процесів глобалізації є розмиття кордонів 

і втрата поняття держави як форми організації суспільства. Міжнародна міграція, 

а нині – здебільшого трудова міграція – з одного боку, є наслідком глобалізації, 

а з іншого –  механізмом її прискорення. Зрештою,  в умовах глобалізації можна 

говорити про унікальну форму міграційних рухів – «глобалміграцію». 

Виникнення такої форми міграції Н. Преображенська пов’язує із наступними 

чинниками: 

1. ефективний розвиток економічних зв’язків між країнами; 

2. розвиток інформаційного середовища, як найбільш популярного 

об’єкта для інвестування; 

3. національна розмитість (постійні зовнішні переміщення, 

міжнаціональні шлюби і т.п.) 

4. подання засобами масової інформації образу іммігранта не як «чужого», 

а з позиції «всі ми потенційні мігранти»; 

5. поєднання культур через розмиття меж цивілізацій (формування 

масової культури); 

6. формальність назви держави (чи можемо ми стверджувати, що Америку 

заселяють американці?); 

7. сприйняття зовнішньої міграції як буденного явища (переїзди, пов’язані 

зі зміною роботи, кліматичних умов тощо).  

Таким чином, за умов глобалізації може відбуватись перехід від загального 

сприйняття держави-нації до поняття – світ-люди. Проте, якщо це і станеться, то 

лише у надзвичайно довгостроковій перспективі. Теорія Н. Преображенської 

відображає ті аспекти міграції, які ми вже можемо спостерігати у розвинутих 
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країнах. Нині теорію глобалміграції, можна застосовувати на прикладі 

Європейського Союзу. Зокрема це стосується економічної та інформаційної 

взаємозалежності країн, що входять до його складу, а також фактичної уніфікації 

їхньої зовнішньої політики. 

Менше з тим, у контексті сучасних міжнародних міграційних процесів 

більш доречною та актуальною виглядає теорія «глокалізації», аніж 

«глобалміграції». Зокрема, можемо простежити певні тенденції її прояву при 

формуванні селективної моделі міграційної політики, про яку вже було згадано. 

Уряди європейських держав, а також США поступово відходять від ідеї 

мультикультуралізму та вирішення глобальних проблем і зосереджуються на 

внутрішньодержавних викликах і потребах.  Повернувшись до класифікації 

моделей міграційної політики В. Крисаченка, слід констатувати, що якщо раніше 

при регулюванні міграційних процесів уряди прагнули дотримуватись 

демократичної моделі міграційної політики, наразі у більшості країн де-факто 

вона замінена на прагматичну.  

Важко говорити про єдину державну політику регулювання імміграційних 

процесів, оскільки різні політичні сили по-різному висвітлюють їх у своїх 

програмах. Зокрема, європейські соціалісти підтримують лібералізацію 

міграційної політики, оскільки трудові мігранти є їхнім традиційним 

електоратом. Праві рухи на противагу їм виступають за більш жорсткі вимоги 

для в’їзду іммігрантів та збереження національної одноманітності.  Якщо 

наприкінці ХХ століття у більшості європейських країн переважала підтримка 

мультикультуралізму та різних форм толерантності, зумовлені ліберальними 

цінностями, нині спостерігається зворотна тенденція, хоч вона і не завжди 

відображена на законодавчому рівні. Так, задекларовані права та свободи 

громадянина та людини на вільне пересування, недискримінаційне ставлення 

незалежно від кольору шкіри та віросповідання де факто вступили у суперечність 

з економічними реаліями, радикальними суспільними настроями та розмиттям 

національної ідентичності. Найбільш схильними до створення більш жорстких 

імміграційних квот є ті держави, що на власному досвіді пересвідчились у 
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негативних наслідках надмірної лібералізації міграційної політики. Зрештою, 

переважно у всіх країнах Європи саме у зв’язку із культурною, етнічною та 

релігійною відмінністю іммігрантів, що заважає їм активно інтегруватись у нове 

суспільство, і пов’язано занепокоєння з приводу збереження національної 

самобутності.  

За результатами проведеного Європейською Комісією опитування, майже 

половина європейців дотримуються доволі жорстких поглядів по відношенню до 

іноетнічних іммігрантів [121, 108]. Окрім того, в усіх провідних європейських 

країнах дедалі більшої  підтримки набувають радикально праві рухи, що 

зумовлено появою в Європі надзвичайно великої кількості іммігрантів із країн 

Азії та Африки, чиї культура, релігія та звичаї вагомо відрізняються від 

європейських. Ці рухи сприяють поширенню ксенофобії та загостренню 

імміграційних проблем всередині розвинутих держав.  

На сьогоднішній день більшість країн Європи не готові й надалі приймати 

масові потоки мігрантів. Полікультурність, яку державні лідери провідних 

європейських країн підтримували у ХІХ та у першій половині ХХ ст., призвела 

до того, що нині іммігранти мають значний вплив на політичні процеси у країнах 

прийняття, особливо це стосується питання виборів. Таким чином іммігранти 

примушують представників влади та й всього суспільства країни прийняття 

враховувати їхні інтереси.  

То що ж  має першорядне значення – економічна ефективність чи 

пов’язаний із міграцією соціально-політичний тиск?  Перед цією дилемою нині 

стоять як американські, так і європейські політики. В зв’язку із цим, у більшості 

країн в останні роки відбувається оптимізація міграційних потоків наступним 

чином: з одного боку, дозволено в’їзд «корисних» для суспільства мігрантів, а з 

іншого – суворо обмежується незаконна міграція та прибуття осіб, що 

розраховують лише на державне соціальне утримання [23, 413].  

Така модель імміграційної політики називається селективною. І, на думку 

багатьох експертів, за умов масової міжнародної міграції, вона є найбільш 

ефективною. О. Оснач, аналізуючи фундаментальні принципи міграційної 
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політики США, Канади та Австралії, зазначає, що в цих країнах «приймання й 

облаштування мігрантів залежить винятково від їх «корисності» з точки зору 

національно-державних інтересів» [83, 188]. Таким чином, сприяння 

збереженню культурно-релігійної самобутності іммігрантів державними 

програмами не передбачано.  

Більшість цивілізованих країн на сьогоднішній день заохочують в’їзд 

інтелектуальної еліти – науковців, висококваліфікованих менеджерів, митців, а 

також незначної кількості некваліфікованої робочої сили, що виконує 

непрестижну для корінного населення роботу; і у той же час вони законодавчо 

обмежують потік іммігрантів, які вважаються небажаними. Втім, не варто 

забувати, що, застосовуючи селективний підхід до регулювання імміграції, окрім 

прагматичних міркувань, слід враховувати також гуманітарні та політичні 

чинники, варто керуватись міжнародними зобов’язаннями. Окрім того, одним із 

непрямих наслідків селективної міграційної політики може стати збільшення 

кількості випадків неврегульованої міграції. Якщо умови в’їзду стануть більш 

жорсткими, а особа буде прагнути потрапити на територію саме цієї країни, то 

вона швидше за все шукатиме інші шляхи перетину кордону. Тому обов’язково 

введення імміграційних квот має супроводжуватись посиленням функцій 

відповідних органів щодо виявлення порушень під час проникання на територію 

держави. До того ж, після мегатерористичних актів у вересні 2001 року у світі 

склалася загальна тенденція посилення правоохоронних заходів у сфері 

міграційної політики та реформування міграційних структур. 

Власне, саме тоді змінились глобальні тенденції регулювання 

міграційних процесів. Неконтрольовану міграцію почали розглядати як пряму 

загрозу безпеці країни та суспільства прийому. Передусім мова йде про 

політичну загрозу. Зв'язок іммігрантів з їхньою батьківщиною може впливати на 

двосторонні відносини цих країн. Це може проявлятись у лобіюванні політики 

сприяння воз’єднання сімей мігрантів, поширення соціалістичних ідей у 

суспільстві в країні прийому. Однак найбільше вплив натуралізованих 

іммігрантів помітний в органах влади та політичних партіях.  
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Масові міграційні процеси часто сприймаються і як економічна загроза, 

особливо за умов високого рівня безробіття. Навіть якщо цей ризик не 

підтверджено документально, на психологічному буденному рівні іммігранти 

завжди сприйматимуться як тягар для системи соціального забезпечення країни 

прийняття.  Основна причина такого стереотипного мислення – це віра в те, що 

іммігранти не є частиною «нас», тож вони не повинні користуватись перевагами 

системи державного соціального забезпечення.  

Сприйняття міграції як загрози національній та суспільній безпеці у 

західній науковій думці дістало назву «сек’юритизація» (від англ. - 

securitization). Одним із її авторів прийнято вважати М. Вайнера, який ще у     

1993 р. стверджував, що недостатньо уваги та систематичного аналізу надається 

вивченню впливу міжнародного переміщення населення на конфлікти всередині 

держави і між ними. Це важливо для розуміння того, чому громадяни країни 

прийняття відчувають антипатію до іммігрантів, навіть якщо їхня присутність є 

економічно вигідною [164, 96].  

А. Буонфіно зауважила, що в основі «сек’юритизації» міграції лежить 

страх втратити свою ідентичність. Причому джерелом небезпеки може бути як 

окремий індивід, так і організації, що хоч і функціонують у Європі, але насправді 

не інтегруються у європейське суспільство. Дж. Хусманс виявив три типи загроз 

суспільній безпеці з боку міграції: можливе порушення суспільного порядку, 

виклик культурній ідентичності і можлива дестабілізація ринку    праці [144]. 

У вітчизняній політологічній думці вперше комплексно 

«сек’юритизацію» міграції було розглянуто Л. Червінською.  За її словами, саме 

асоціація тероризму з міграцією привела до кваліфікації міграції як можливої 

загрози національній безпеці. Це стало приводом для прихильників посилення 

урядової політики перевести міграцію в статус проблеми, яка створює 

екзистенціальну загрозу для суспільств країн прийому. Серед науковців же існує 

думка про те, що «сек’юритизація» міграції та прийняття міграційної політики з 

позиції протидії тероризму, не є виправданими. Ці заходи можуть призвести до 

негативних наслідків, а дискримінація мігрантів в ході проведення 
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контртерористичних перевірок не сприяє їх співпраці з владними структурами, 

лише породжує недовіру і посилює радикалізацію [118]. 

При цьому Л. Червінська відзначає, що для політиків та урядових 

структур питання «сек’юритизації» міграції та контроль за нею став вигідним 

засобом привернення суспільної уваги і бюджетних коштів. Надмірна 

політизація та «сек’юритизація» міграційної теми сприяє тому, що політичні 

лідери використовують колективні страхи щодо міграційних загроз для 

маніпулювання масовою свідомістю та підтримки своїх рейтингів. Роблячи 

міграцію центральним питанням політичних дискусій, вони розпалюють 

ксенофобію та радикалізують політичну арену. Участь таких партій і політиків в 

урядах і їхні заяви, спрямовані перш за все на зміцнення антиміграційних 

настроїв, призводять до «дефіциту» безпеки, а це, в свою чергу, визначає не 

тільки діяльність виконавчої влади, а й поведінку місцевого корінного 

населення, що й так в силу психологічних особливостей ставиться до мігрантів 

негативно [118]. 

З поняттям «сек’юритизації» у міграційній сфері пов'язаний іще один 

термін – мігрантофобія, тобто сприйняття іммігрантів виключно як носіїв 

загрози суспільній та національній безпеці, національній однорідності та 

економічному розвитку. Феномен мігрантофобії сприяє зростанню міжетнічної 

напруженості, нетерпимості до іммігрантів і, як наслідок, - загостренню 

конфліктів між місцевим населенням та мігрантами. Мігрантофобія насправді 

має негативні наслідки не лише для суспільства країни прийняття, а й для самих 

іммігрантів, які за таких умов (відчуття небезпеки і тривоги) не зможуть 

нормально адаптуватись і стати соціально значимими для країни перебування. В 

будь-якому випадку, на рівні державної міграційної політики має відбуватись 

зниження факторів, що впливають на формування та поширення мігрантофобії 

серед населення, дестабілізації міжетнічних відносин та розпалювання 

ксенофобських настроїв. Адже беззаперечним є той факт, що мігрантофобія 

найбільше стосується категорії  іммігрантів, які помітно відрізняються від 
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місцевого населення етнічним походженням, віросповіданням, культурою та 

цінностями.  

Зрештою, переважно у всіх країнах Європи саме у зв’язку із культурною, 

етнічною та релігійною відмінністю іммігрантів, що заважає їм активно 

інтегруватись у нове суспільство, і пов’язано занепокоєння з приводу 

збереження національної ідентичності. Протягом ХІХ ст.  і першої половини ХХ 

ст.  асиміляція іммігрантів означала, що вони мали відмовитись від своєї 

національної самобутності. Однак, у другій половині ХХ ст. такий підхід втратив 

свою актуальність, і державні діячі підтримували ідею полікультурності, згідно 

з якою, усі громадяни мають визнавати єдину систему цінностей та ідеалів, 

залишаючись при цьому вірними своїй етнічній самобутності та принципам, 

зумовленим особливостями своєї національної культури.  На практиці  ідея 

полікультурності інтерпретувалась по-різному в різних країнах світу. В її основі 

лежав постулат про рівність (хоча б формальну) культурних субнацій за умови 

визнання пріоритету державної ідентичності — усвідомлення себе насамперед 

громадянином, що визнає рівноправність інших, і лише потім членом будь-якої 

іншої національно-культурної спільноти. Нині культурна, етнічна або релігійна 

приналежність тіснить ідентичність політичну. Зв’язки усередині громади 

виявляються сильнішими за закони країни, особливо там, де політичні інститути 

слабші. Інколи частина «нашого» народу стає народом «іншим». Політична або 

громадянська нація перестає бути даністю. Іммігранти стали сприйматись у 

якості загрози національній безпеці, а в їх поведінці почала простежуватись 

неповага до норм, цінностей і традицій тієї культури, в яку вони потрапили. 

Теорія «краху мультикультуралізму», яку в сучасній науковій теорії 

інтерпретував британський науковець та журналіст індійського походження 

Кенан Малік  [148], чітко ілюструє, як неврегульованість імміграційних процесів 

та відсутність стратегії інтеграції та адаптації іноземців призводить до 

формування сегрегації суспільства на «своїх» та «чужих», і відповідно – 

розпалювання ксенофобських настроїв та конфліктів. Зокрема, масові 

іммігрантські протести у Франції, Великобританії, Німеччині на початку ХХІ ст. 
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посприяли тому, що в цих державах кардинально змінились суспільні погляди на 

лібералізацію міграційної політики.  

Парадокс мультикультуралізму, на думку К. Маліка, полягав у тому, що як 

політичний інструмент інтеграції суспільства він не лише не сприяв об’єднанню 

різних культур, а ще більше обмежив їх. Політика мультикультуралізму приймає 

як належне багатогранність суспільства, але ототожнює межі цієї 

багатогранності з межами національних меншин. Намагаючись інституалізувати 

багатоманітність, урядовці обмежили меншини культурними та етнічними 

рамками. Наприклад, була виокремлена однорідна мусульманська громада (яка 

насправді зовсім неоднорідна), і відповідно були сформовані норми для 

регулювання начебто для її уніфікованих потреб та свобод. Інакше кажучи, 

мультикультуралізм, як би це не було парадоксально, розділив суспільство ще 

більше замість того, щоб його об’єднати [58]. 

Таким чином, розвинуті держави Європи у післявоєнний період 

намагались вирішити економічні проблеми за рахунок трудової міграції із країн, 

що розвиваються, та колишніх колоній. Великобританія стала притулком для 

вихідців із Індії та Пакистану; у Франції значно зросла кількість алжирців та 

марокканців; Німеччина поповнилась мігрантами із Туреччини. Втім, плекаючи 

надію відновити макроекономіку за рахунок дешевої робочої сили, уряди 

європейських країн не надто багато уваги надавали питанням інтеграції 

мігрантів, особливо у контексті їхнього віросповідання та культурних звичаїв.  

Безперечно, мігранти впливають на політичні процеси шляхом 

безпосередньої участі у виборах та прийнятті політичних рішень. Так, 

натуралізовані іноземці (тобто такі, що отримали громадянство країни, в якій 

проживають) мають право балотуватись до місцевих та національних органів 

влади на обрані посади, голосувати та брати участь у законотворчих процесах. 

Цей спосіб, безумовно, є більш дієвим для лобіювання інтересів своєї 

національної меншини і не викладає такого надмірного та блискавичного 

супротиву з боку «корінного» населення, але він є і більш небезпечним з точки 

зору збереження національної єдності та суспільної безпеки у довгостроковій 
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перспективі. На думку російського науковця Ю. Єфимова, політизація 

міграційних процесів часто виражена у прагненні мігрантів агрегувати свої 

соціально-економічні, політичні та культурні інтереси через створення нових 

політичних партій і рухів, а також розширення вже існуючих, що зумовлює 

зростання політичної активності та політичної культури мігрантів і викликає 

зміну політичної реальності у державі, подекуди створюючи при цьому загрози 

національній безпеці [35].  У сучасній історії європейських країн є чимало 

прикладів, що підтверджують цю теорію. Зокрема,  для прикладу впливовості 

мігрантів на політичні процеси можна взяти досвід виборів до місцевих органів 

влади у 2006 році в Нідерландах і Бельгії. В тих містах, де є багато 

натуралізованих іммігрантів, відбувся прогнозований експертами різкий зсув 

політичного напрямку „вліво”, оскільки іммігранти голосують насамперед за 

збереження та зростання різних форм державної допомоги. В Бельгії найбільшої 

підтримки здобула соціалістична партія, що виступає за збільшення соціальних 

пільг. Наприклад, місті Антверпен, де іммігранти складають понад чверть 

населення, соціалісти отримали підтримку у 35, 5% голосів, порівняно із 19,5% 

на минулих виборах [137, 19]. 

Отже, сучасний процес глобалізації насправді призводить не до зникнення, 

а до появи нових локальних форм ідентичності, культур, та спільнот, а також до 

зростання фрагментизації і плюралізму суспільства. На думку доктора 

філософських наук І. Добаєва, у Європі спільноти, які начебто раніше були 

інтегровані у національні держави, сьогодні дедалі більше виступають за свою 

автономію. Науковець переконаний, що принцип «єдиного котла», де різні раси, 

етноси та мовні групи зникають і натомість з’являється певна спільна 

ідентичність, сьогодні не працює ані в країнах Західної Європи, ані в                 

США [31, 198]. 

У той же час, кожна навіть найбільш розвинута держава відчуває 

необхідність  у певних категоріях іммігрантів, тож спрямовує свою політику на 

залучення бажаних та жорстке обмеження в’їзду небажаних мігрантів. Держави 

можуть створювати перепони на шляху міграційних потоків (винятком є 
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біженці) із різних міркувань: чистоти нації або ж через відчуття загрози 

національній безпеці. Як би там не було, такі перешкоди матимуть або 

формальний, або тимчасовий характер внаслідок низки факторів. По-перше, 

виключно за рахунок іммігрантів можна ефективно вирішити окремі державні 

проблеми, пов’язані із демографічною ситуацією та зайняттям робочих місць. 

По-друге, активні мігранти все одно знайдуть шляхи проникнення через 

державні кордони, доказом чого є високий рівень незаконної міграції.  

Порівнюючи міграційні процеси у всьому світі, С.Кастлз та М. Міллер 

виокремили чотири загальні тенденції, які неодмінно матимуть вплив на 

еволюцію міжнародної міграції, а отже – мають бути враховані при розробці 

міжнародної політики з її регулювання. Ці тенденції наступні: 

1)   глобалізація, оскільки одночасно збільшується число регіонів походження 

мігрантів, тому більшість країн імміграції має на своїй території представників 

із широкого спектра соціальних, економічних і культурних осередків;  

2) акселерація, яка означає збільшення обсягів міграції в усіх регіонах. 

Зрозуміло, що це кількісне зростання збільшує як невідкладність, так і труднощі 

вироблення відповідної урядової політики;  

3) диференціація, сутність якої полягає в тому, що більшість країн мають справу 

не з одним різновидом імміграції, наприклад трудовою, а одночасно з низкою їх. 

Зазвичай, міграційний ланцюг розпочинається з одного різновиду переміщення і 

продовжується в інших формах, незважаючи на урядові зусилля (або часто 

всупереч їм) призупинити або хоча б контролювати міграційні рухи;  

4)  фемінізація, яка пов'язана з тим, що роль жінок в міграційних рухах зростає в 

усіх регіонах і всіх різновидах міграції. Вже від початку 1960-х рр. жінки почали 

поступово домінувати в трудовій міграції, що вносить нові аспекти в 

регулювання міграційних процесів як для чиновників, які розробляють 

міграційну стратегію, так і дослідників міграції [130, 18].  

Перші три фактори вже були розглянуті у цьому розділі, тож на особливу 

увагу заслуговує саме четвертий – «фемінізація міграції», адже більшість 

міграційних теорій минулого століття не враховували гендерний фактор і 
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передбачали, що основний обсяг мігрантів становлять представники чоловічої 

статі. Жінки були представлені у міграційних потоках переважно як супровід 

чоловіків-мігрантів. Проте за останні десятиліття зросла автономна трудова та 

освітня міграція жінок. Міграція, з одного боку, надає жінкам доступ до 

міжнародної зайнятості, отримання власного незалежного доходу, забезпечення, 

а з іншого — жінки часто залучені до побутової роботи на кшталт домашнього 

господарства і піддаються різним формам дискримінації, маючи обмежений 

доступ до соціального захисту і послуг з охорони здоров'я. Фемінізація міграції 

відображає зростаючу роль жінок у міждержавному переміщенні населення. 

Вона спричинена структурними змінами у світовій економіці та зростанням ролі 

сфери послуг, що на сьогодні забезпечує до 2/3 робочих місць. Так, у 2010 р. 

жінки-мігранти перевищили кількість чоловіків-мігрантів у Європі (52,6%), 

Північній та Південній Америках (50,1 %) і Океанії (51,2 %). В окремих країнах, 

наприклад, в Італії, за даними соціологічних досліджень, з кожних                           

100 іммігрантів 90 становлять жінки [26, 28].  

Враховуючи усі перераховані вище фактори, міграційні процеси 

ставатимуть потужнішими і більш диференційованими. Як свідчить 

багаторічний міжнародний досвід, міжнародна міграція розвивається значно 

стрімкіше, ніж національні уряди та міжнародна спільнота спроможні її 

спрогнозувати та контролювати. Жодна країна не зможе вирішити міграційні 

проблеми лише власними зусиллями. Необхідними умовами для зменшення 

негативних наслідків міжнародної міграції є співробітництво між країнами 

походження та країнами прийняття мігрантів, вироблення стратегії ефективної 

та швидкої інтеграції, захист прав мігрантів. Підходи до здійснення цих заходів, 

безумовно, будуть різними, адже те, що може підійти країнам, сформованим 

завдяки процесам міграції (США, Канада), може не підійти державам, народи 

яких впродовж кількасот років тісно пов’язані спільністю мови, культури, релігії 

та звичаїв. Окрім того, деякі спільноти мігрантів є більш відкритими для 

інтеграції, що насамперед зумовлено особливостями їхньої релігії та культури. В 

будь-якому випадку, подолання стереотипів та міфів, пов’язаних із наслідками 
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імміграції, що породжують ксенофобські настрої, є одним із ключових елементів 

будь-якої стратегії інтеграції мігрантів. Одночасно з цим слід сприяти 

поглибленню взаєморозуміння між представниками різних культур. Багато 

науковців, політиків, діячів культури б’ють на сполох, що масова міграція 

породжує загрозу для самої концепції держави-нації. Безумовно, ідея 

полікультурності викликала хвилю протестів серед лав крайніх правих. У той же 

час, ізоляція іммігрантів – соціальна, культурна, економічна, політична і навіть 

просторова (компактне проживання іммігрантів у гетто), лише сприяє 

посиленню виникнення непорозумінь між представниками різних культур. В 

цьому контексті також варто додати, що якщо для вирішення етнічного питання 

потрібно докладати чималих зусиль (з боку влади, суспільства, ЗМІ), то щодо 

питання незаконних іммігрантів (як культурно близьких до корінного населення, 

так й іноетнічних) компромісів бути не може. 

Як вже було зазначено, окрім управління імміграційними процесами, 

міграційна політика також спрямована на регулювання інтенсивності та 

локалізації еміграції. І це завдання є значно важчим, адже на еміграцію населення 

впливає чимало факторів. Рішення переїхати до іншої держави може виникнути 

через особисті мотиви, професійну або освітню мотивацію, возз’єднання з 

родиною, відчуття загрози власній безпеці тощо. Втім, найчастіше добровільну 

еміграцію спричиняє пошук кращих соціально-економічних умов для життя. 

Таким чином, немає конкретних інструментів державного регулювання для 

зменшення показників еміграції. Менше з тим, уряди можуть приймати цільові 

програми, спрямовані на підвищення рівня соціального добробуту населення, 

особливо це стосується працевлаштування молоді (найбільша група потенційних 

мігрантів), а також зниження безробіття у прикордонних районах.  

Ю. Сафонов у своєму дослідженні виокремлює наступні завдання 

державного регулювання еміграції (здебільшого крізь призму економічної 

політики): 

- забезпечення зворотного характеру зовнішньої міграції; 

- реалізація права осіб на свободу переміщень та працевлаштування; 
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- належний захист прав та інтересів своїх громадян у країнах перебування; 

- покращення ситуації на національному ринку праці (завдяки скороченню 

безробіття або від отримання потрібних фахівців після повернення трудових 

мігрантів, що освоїли нові спеціальності, на батьківщину); 

- сприяння надходженню в країну і ефективному використанню 

міграційного капіталу на користь національної економіки; 

- нарощування потенціалу розвитку вітчизняної продукції [107, 9]. 

Що важливо, останнім часом економічно розвинуті країни зрозуміли, що 

їм легше запобігти масовому в’їзду мігрантів на їхню територію не шляхом 

введення більш жорстких квот та посилення міграційного контролю, а завдяки 

фінансовій допомозі країнам походження іммігрантів. Це певні превентивні 

методи, основна ціль яких – знизити потребу емігрувати як таку.  Серед них – 

фінансово-економічна допомога країнам походження мігрантів, здійснення 

прямих іноземних інвестицій, лібералізація зовнішньої торгівлі з ними, 

використання засобів зовнішньополітичного впливу. Вони спрямовані на 

сприяння соціально-економічному розвитку країн походження в надії на 

зменшення нерівності між ними і країнами прийняття мігрантів. 

Зважаючи на використання різних підходів до регулювання 

міждержавних міграційних процесів, можна виокремити кілька типологій 

державної міграційної політики, що віддзеркалюють ставлення урядів до 

превентивних заходів стосовно еміграції корінного населення та інструментів 

інтеграції іноземців.  Наприклад, Т. Фаіст назвав дві моделі міграційної політики, 

що функціонують в розвинених державах: етнокультурної закритості 

(наприклад, Німеччина) і плюралістичної відкритості (наприклад,               

Канада) [136,  9]. Ще однією типологією, поширеною у західній науковій думці, 

є поділ держав на ліберальні (Швеція) та протекціоністські (Німеччина). Втім, за 

останні кілька років країни, що традиційно належали до ліберальної міграційної 

парадигми, наприклад Великобританія та Франція, під тиском громадськості, 

зростання терактів та ксенофобських настроїв переглянули свою державну 

політику у цій сфері та впровадили більш жорсткий міграційний контроль.  
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Незважаючи на те, що при висвітленні міграції у політичному контексті 

здійснюється штучне акцентування уваги на її негативних сторонах, в науковій 

літературі існує розуміння того, що міграція за своєю природою і об’єктивним 

значенням не є загрозою. Такою вона стає крізь призму стереотипного 

сприйняття. Інтенсифікація міжнародних міграційних потоків – це невідворотній 

процес, зумовлений глобалізацією. Тож завдання державної та міждержавної 

міграційної політики полягає у якісному регулюванні цього процесу, боротьбі із 

незаконними переміщеннями, сприянні дотримання прав мігрантів, де б вони не 

були і т.п. Для цього необхідний зважений аналіз як загроз, так і переваг, які 

може нести (і несе) міграція на міжнародному, національному, регіональному, і 

навіть на місцевому рівнях. 
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Висновки до першого розділу 

За останні півтора століття у світі сформувалось чимало теорій, так чи 

інакше пов’язаних із міграційними процесами. Протягом тривалого періоду часу 

провідну роль у вивченні міжнародної міграції відігравали економічні та 

соціально-демографічні фактори. Втім, за останні кілька десятків років внаслідок 

масових спалахів ксенофобії, міжнародного тероризму, значної кількості 

біженців, міграційні процеси перетворились на предмет державної та 

міжнародної політики. Якщо раніше від невірно сформульованих державних 

цілей та засобів міграційна політика мала здебільшого негативні економічні та 

соціальні наслідки, сьогодні вони можуть викликати загрозу політичній 

стабільності, а в деяких випадках – національній безпеці країн. Саме тому, 

регулювання міграційних процесів в усіх демократичних державах нині зведено 

до пошуку найбільш дієвих підходів для максимізації користі від міграції, з 

одного боку, та зменшення збитків, завданих нею, – з іншого. 

Незважаючи на численну кількість визначень понять «міграція» та 

«мігрант», у світі так і не існує компромісного бачення стосовно того, які саме 

процеси варто називати міграційними, і якими є характерні ознаки статусу 

мігрантів. Певний парадокс полягає у тому, що чим більше додається 

термінології, тим більш розмитим стає, власне, поняття міграції як такої. 

Відсутність уніфікованого глосарію ускладнює взаємодію міжнародних 

організацій (зокрема – Статистичного відділу ООН, Департаменту ООН з 

народонаселення, Міжнародної організації з міграції) та проведення якісного 

міграційного менеджменту особливо з точки зору статистичного аналізу 

кількості мігрантів та стратегічного планування.  

На основі критичного розгляду вітчизняних і закордонних наукових праць 

з'ясовано, що «Державний міграційний контроль» є важливою складовою 

«державного регулювання міграції», яке, в свою чергу, є компонентою системи 

«державного управління міграційними процесами (міграційного менеджменту)». 

Усі ці три визначення так чи інакше стосуються взаємодії виключно органів 
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влади у сфері міграції. І в цьому полягає їхня основна відмінність від поняття 

«державної міграційної політики». У значній мірі державна міграційна політика 

дотична до державного міграційного менеджменту (або ж системи державного 

управління міграцією), але на її формування та реалізацію можуть мати вплив 

різні «стейкхолдери» - як преставники органів влади, так і громадські організації, 

міжнародні установи, окремі групи активістів тощо. По суті, міграційна політика 

визначає стратегічні напрямки реалізації міграційного менеджменту. 

Враховуючи комплексність чинників формування та реалізації державної 

міграційної політики, її було визначено як «комплекс адміністративно-правових, 

фінансових та організаційних заходів цілеспрямованого державного впливу на 

регулювання внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів з метою 

забезпечення соціокультурної інтеграції населення та з урахуванням 

економічних й соціально-демографічних інтересів держави». Основними її 

завданнями є впорядкування міграційних потоків, боротьба із незаконною 

міграцією, забезпечення умов для реалізації прав мігрантів, біженців, інтеграції 

тих, хто прибуває в країну, у національне, соціокультурне й економічне 

середовище.  

З одного боку, завдяки глобалізації та розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, міждержавні кордони стають більш умовними, а світ 

сприймається як єдиний простір; з іншого боку – уряди країн, відчуваючи, що 

втрачають контроль над регулюванням міграційних процесів (в першу чергу – 

імміграційних) намагаються зробити вимоги по відношенню до міграційного 

законодавства максимально жорсткими. 

Ці тенденції добре помітні в  країнах ЄС.  Якщо раніше при регулюванні 

міграційних процесів вони дотримувались демократичної моделі міграційної 

політики, наразі у більшості держав де-факто вона замінена на прагматичну. 

Мультикультуралізм як прояв ліберальної концепції інтеграції мігрантів не 

виправдав себе, натомість на зміну йому поширилась тенденція до сприйняття 

полікультурності мігрантів як загрози суспільній та національній безпеці, що 
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чітко простежується на прикладі сучасної історії Франції, Німеччини та 

Великобританії.   

Політизація міграційних процесів виражена у прагненні мігрантів 

агрегувати свої соціально-економічні, політичні та культурні інтереси через 

створення нових політичних партій і рухів, а також розширення вже існуючих. 

Отримавши громадянство країни прийняття, вони також впливають на політичні 

процеси шляхом безпосередньої участі у виборах та прийнятті політичних 

рішень.  
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

Утворення незалежної Української держави збіглося в часі з активізацією 

процесів глобалізації, одним із чинників і наслідків яких є інтенсивна міграція. 

Вже в перші роки незалежності, не маючи досвіду державного міграційного 

менеджменту, Україна стала ареною масових зовнішніх переміщень населення.  

Геополітичне положення України є досить вигідним для іммігрантів, як 

для постійного проживання, так і транзиту до інших країн Європи. Безумовно, 

фактор межування з чотирма країнами ЄС сприяє інтенсифікації міграційних 

процесів, зокрема трудової і транзитної міграції. Підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС та лібералізація візового режиму прискорили 

модернізацію державної міграційної політики. У той же час, анексія Криму та 

конфлікт на Донбасі зумовили масштабні внутрішні та зовнішні переміщення 

населення, що не могло не вплинути на міграційну та демографічну ситуацію. 

Наразі відслідковується невпинне зменшення кількості населення, і за 

прогнозами аналітиків НАН України, до 2050 р. в державі проживатиме не 

більше 32 мільйонів людей [51, 72].  Окрім того, зміни будуть помітні і у віковій 

структурі населення з тенденцією до зростання кількості людей похилого віку. 

За таких умов, роль ефективного міграційного менеджменту дуже важлива для 

відтворення громадянської ідентичності, відповідності потреб на ринку праці та 

забезпечення стабільності у демографічній і соціальній сферах.  

Враховуючи такі тенденції, в Україні спостерігається підвищення інтересу 

серед вітчизняних науковців та громадських діячів до проблем регулювання 

зовнішніх міграційних процесів. Це також зумовлено щорічним зростанням 

кількості мігрантів у всьому світі. За даними Міжнародної організації з міграції 

(МОМ), у 2010 р. загальна кількість мігрантів становила 214 мільйонів чоловік, 

і, згідно з експертними прогнозами, у 2050 р. щонайменше 405 млн. людей 

проживатимуть за межами своєї етнічної батьківщини [166, 19]. Таке різке 

збільшення кількості мігрантів пов’язане із низкою факторів: воєнними 
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конфліктами, зростанням демографічних нерівностей, змінами навколишнього 

середовища, впливом технологічних революцій та соціальних мереж, 

регіональними політичними та економічними тенденціями.  

Таким чином, зважаючи на глобальну інтенсифікацію міжнародних 

міграційних процесів, а також особливості внутрішньої політичної та 

економічної ситуації в Україні, міграція набуватиме дедалі важливішого 

значення і потребуватиме адекватного регулювання з боку органів влади.  

Для формування ефективної стратегії управління міграційними процесами 

в Україні важливо попередньо виконати такі завдання: 

- Проаналізувати особливості формування державної міграційної 

політики у нормативно-правому та інституційному контексті; 

- виявити характерні риси сучасної міграційної ситуації в Україні; 

- виокремити ключові напрямки державного регулювання міграційних 

процесів. 

1. Особливості формування державної міграційної політики у 

нормативно-правовому та інституційному контексті. Аналізуючи історичні 

передумови формування системи державного регулювання міграційної політики 

України, слід зауважити, що в тій чи іншій мірі воно почало здійснюватись ще 

на початку державотворення. У Декларації про державний суверенітет було 

проголошено, що Україна «регулює імміграційні процеси» [27]. Закріпивши 

демократичні принципи побудови Української держави, Конституція гарантує 

свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільний в’їзд і виїзд з 

країни. У ній знайшли відображення положення про рівні права іноземців, які 

легально перебувають в Україні, можливість набуття притулку на її території 

тощо [54]. Також правове регулювання міграційних процесів в Україні 

здійснюється на основі низки законів, а саме: «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», «Про громадянство», «Про біженців», «Про імміграцію», 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про 

порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» тощо [22, 75].  
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Перший закон України, який певним чином регулював міграційні процеси, 

був Закон України «Про громадянство України» від 13 листопада  1991 р. У 

ньому зазначалось, що вихідці з України, які повертались на її  територію, мали 

право на українське громадянство [38]. Таким чином цей закон сприяв 

репатріації. До того ж він став гарантією захисту некорінного населення від 

дискримінації та вимушеної еміграції на цій основі. Пізніші зміни та доповнення 

до закону (1993, 1994, 1997, 2000) сприяли масовому припливу населення в 

Україну в перші роки її незалежності.  

Після розвалу СРСР питання репатріації набуло вибухоподібного 

характеру. Урядом України було прийнято низку спеціальних рішень, що 

сприяли регулюванню цієї проблеми – зокрема в січні 1992 року було створено 

Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму, яка мала 

виконувати функції координування роботи органів державної влади у Криму з 

питань, пов’язаних із життєзабезпеченням репатріантів. Лише протягом 1992 

року в Україну з пострадянських країн прибуло понад півмільйона осіб, 46% з 

них були етнічними українцями, близько 30 тис. – кримськими                       

татарами [149, 75].  

Навесні 1993 року було утворено Міністерство України у справах 

національностей та міграції, чим було закладено початок заснування системи 

спеціалізованих органів державного управління з розробки і проведення 

міграційної політики. Згодом його було перейменовано на Державний Комітет у 

справах національностей та міграції, а у 2010 р. - ліквідовано.  

Частина примусових переселенців доби тоталітаризму знайшла відбиття у 

Законі України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (1991). У               

ст. 4 цього закону зазначено, що особам, які були репресовані або депортовані, 

гарантується поновлення права на проживання у місцях, де вони раніше 

проживали [43]. Повернення та облаштування депортованих за національною 

ознакою відбувається на основі спеціальних постанов Кабінету Міністрів 

України.  
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24 грудня 1993 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про біженців». 

Закон гарантує біженцям право вільно обирати місце проживання, пересуватись 

по території країни, працювати або займатися підприємницькою діяльністю. 

Вони також мають право на освіту, медичну допомогу, пенсію, інші соціальні 

виплати, безперешкодне здійснення релігійних обрядів, судовий захист, участь у 

громадських організаціях і т. п. 

Ще одним важливим нормативно-правовим актом, що стосується 

врегулювання міграційних процесів, є Закон України «Про правовий статус 

іноземців» (1994). Згідно з його положеннями, іноземці, які легально 

перебувають в Україні, користуються тими ж правами і несуть ті ж самі 

обов’язки, що і громадяни України. Закон передбачає право іноземців на 

притулок, отримання статусу біженця, натуралізацію у порядку, передбаченому 

законодавством.  

7 червня 2001 р. було прийнято Закон України «Про імміграцію», що став 

важливою ланкою у всій законодавчій базі, пов’язаної із регулюванням 

імміграційних процесів в Україні.  Цей нормативно-правовий акт має вагоме 

значення, оскільки в ньому визначається квота імміграції (гранична кількість 

іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на 

імміграцію протягом календарного року), повноваження органів, що 

забезпечують виконання законодавства про імміграцію, умови надання дозволу 

на імміграції та підстави для відмови або його скасування.  У цьому законі також 

надається перелік основних структур, що відповідають за регулювання 

міграційними процесами в Україні. Ключову роль відведено Кабінету Міністрів 

України, який: 

1) визначає порядок формування квоти імміграції і встановлює квоту імміграції 

на кожний календарний рік; 

2) визначає порядок провадження за заявами про надання дозволів на імміграцію 

і поданнями про скасування дозволів на імміграцію та виконання прийнятих 

рішень; 
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3) затверджує зразок посвідки на постійне проживання, правила та порядок її 

оформлення і видачі [40].  

Одночасно з формуванням законодавчої бази врегулювання міграційних 

процесів, створювалися структури, покликані організовувати виконання та 

контроль за додержанням цих законів. Вивчення міжнародного досвіду свідчить, 

що кожна країна має власну історично сформовану систему державного 

регулювання міграційних процесів. Проте після терористичних актів у вересні 

2001 року у світі склалася загальна тенденція посилення правоохоронної 

складової у сфері міграційної політики та реформування міграційних структур. 

У більшості європейських країн міграційна служба входить до складу МВС 

(Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Італія, Латвія, Литва, 

Німеччина, Польща, Білорусь, Румунія, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія) 

або є самостійним органом, робота якого координується Міністром внутрішніх 

справ (Іспанія, Португалія, Росія, Угорщина). Міграційна служба є окремим 

центральним органом влади у Данії, Естонії, Швеції  [120, 12].  

В Україні також засновано Державну міграційну службу (далі – ДМСУ), 

діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх справ України. Проте довгий час в державі не 

існувало єдиного органу державної влади, який би займався регулюванням 

міграційних процесів. Раніше цим здебільшого опікувались Державний комітет 

у справах національностей та релігії (ліквідований у грудні 2010 р.) та 

Державний департамент МВС у справах громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб. Певною мірою в управлінні міграцією були і є задіяні 

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Міністерство 

охорони здоров’я, Міністерство та соціальної політики (раніше – Міністерство 

праці та соціальної політики), Державна прикордонна служба та Служба безпеки. 

У той же час, в законодавчій базі України не було чітких роз’яснень щодо 

конкретних повноважень кожної з цих установ та механізмів їхньої взаємодії. 

Частково вони були прописані лише в Законі України «Про імміграцію». Це 

часто призводило до дублювання функцій різними відомствами, а також до 
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відсутності єдиних статистичних даних щодо мігрантів та стратегії розвитку 

міграційної політики держави. Як наслідок – неефективне регулювання 

міграційних потоків та неготовність до збільшення кількості іммігрантів в 

Україні.  

Незважаючи на стрімку інтенсифікацію зовнішніх міграційних процесів 

для України на початку ХІХ ст., інституційний розвиток у цій сфері відбувався 

досить нерівномірно та непослідовно. З одного боку, було докладено чимало 

зусиль для розбудови відповідного законодавства, з іншого боку – 

адміністративними органами регулювання міграційних процесів здійснювалось 

хаотично. Установи дублювали функції одна одної, не було зведених 

статистичних баз та реєстрів. Як результат, у 2007 р. Рада безпеки і оборони 

України у своєму висновку стосовно питання державної міграційної політики  

визнала її концептуально невизначеною, а також наголосила на фактичній 

відсутності сформованих принципів, стратегічних завдань, поточних цілей та 

стандартів захисту з прав людини у сфері міграції [97]. Найімовірнішим 

ефективним способом вирішення цих питань могли бути розробка стратегії 

розвитку державної міграційної політики України (що, власне, і сталось у        

2010 р.), а також заснування центрального органу влади, який би відігравав 

ключову роль в управлінні міграційними процесами. 

Безсумнівно, зволікання із модернізацією міграційної політики 

загострювало ситуацію. Окрім того, створення єдиного державного органу влади 

з питань міграції було однією з вимог Європейського Союзу щодо встановлення 

безвізового режиму з Україною.  

Хоча необхідність у вдосконаленні інституційного регулювання 

міграційних процесів і була очевидною, цей процес в Україні зазнав чимало 

перешкод. По-перше, потрібні були відповідні зміни і доповнення у законодавчій 

сфері, по-друге, серед українських законодавців не було чіткого бачення, які 

саме і в якій мірі повноваження будуть делеговані міграційній службі. 

Проіснувавши менше року у пілотному режимі, вона була ліквідована. Втім, у 

квітні 2011 р. було затверджено Положення про Державну міграційну службу 
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України, яким було відновлено її діяльність та визначено її основні завдання, 

функції і повноваження.  

Отже, головні напрямки роботи ДМСУ сьогодні: реалізація державної 

політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

незаконній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів, а також внесення пропозицій 

щодо формування державної політики у цих сферах [88]. Новоутворений орган 

влади здебільшого поєднав у собі функції двох відомств: ліквідованих 

паспортної служби Міністерства внутрішніх справ України та міграційної 

служби Державного комітету України у справах національностей та релігій. До 

функцій ДМСУ також належать: вирішення питань набуття, вступу, припинення 

громадянства України; надання дозволу на імміграцію; оформлення і видача 

іноземцям та особам без громадянства запрошень для в'їзду в нашу країну; 

реєстрація та зняття з реєстрації громадян тощо. Державна міграційна служба 

здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через територіальні відділи 

і управління. ДМСУ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в 

установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, з органами 

місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і 

міжнародних організацій.  

Ю. Сафонов розподіляє сучасну систему суб’єктів державного 

регулювання міграційних процесів в Україні на дві групи: суб’єктів загального 

та безпосереднього регулювання. До системи суб’єктів загального регулювання 

міграції в Україні відносяться Верховна Рада України, Президент України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рада національної 

безпеки і оборони, органи місцевого самоврядування. Саме на них покладаються 

завдання та функції щодо регулювання, контролю та нагляду за дотриманням 

прав і свобод іноземців та осіб без громадянства, іммігрантів, біженців, 

забезпечення належних умов їх перебування на території України. До другої 

групи належать органи виконавчої влади. На національному рівні ці функції 

покладені на такі державні органи та відомства: Державну міграційну службу, 
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Державну прикордонну службу України, Міністерство внутрішніх справ, 

Службу безпеки України, Митну службу України та Раду національної безпеки 

та оборони [107, 10]. Центральну роль у системі державного регулювання 

міграції належить, безперечно, Державній міграційній службі України.  

Роль ДМСУ помітно зросла з процесом лібералізації візового режиму між 

Україною та країнами ЄС. Так, починаючи з першого січня 2015 міграційна 

служба у тестовому режимі розпочала видання біометричних закордонних 

паспортів, а через рік – паспортів для внутрішнього користування у формі 

ідентифікаційних карток. Якщо раніше можна було обрати форму паспорта за 

бажанням, то з листопада 2016 усі закордонні паспорти видаються лише з 

біометричними даними.  

Ще однією функцією ДМСУ, пов’язаною безпосередньо із зобов’язаннями 

щодо виконання Плану лібералізації візового режиму України з ЄС, є розробка 

міграційного профілю країни. Міграційний профіль – це збірник актуальної 

аналітичної та статистичної інформації у сфері міграції, участь у формуванні 

якого беруть різні органи влади у межах своєї компетенції. Передусім це ДМСУ, 

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Міністерство 

соціальної політики, Міністерство фінансів, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерство освіти і науки, Міністерство культури, 

Адміністрація Держприкордонслужби, Державна служби статистики, 

Національний банк, Служба безпеки, інші органи влади, а також громадські та 

наукові установи.  

Міграційний профіль є свого роду базою даних про міграційні процеси в 

Україні та пов’язаних з ними сферах діяльності за певний період часу, що 

дозволяє використовувати його у якості одного з інструментів для розробки 

певних напрямів державної політики у демографічній, соціальній та фінансовій 

сферах, вироблення комплексних підходів стосовно регулювання ринків праці і 

капіталу тощо [66]. 

Загалом,  було доповнено і прийнято чимало інших законів та підзаконних 

актів у сфері міграції, однак протягом десятиліття українські законодавці 
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дискутували щодо необхідності створення єдиного основоположного 

нормативно-правового акту у сфері міграції. Враховуючи глобальні тенденції 

зростання міжнародних міграційних потоків протягом останніх років, 

відсутність програми міграційної політики неодмінно призвела б до серйозних 

соціально-економічних та культурних проблем. До того ж потреба у формуванні 

концепції державної міграційної політики зумовлена не лише 

внутрішньополітичними чинниками, а й зобов’язаннями України стосовно 

міжнародної спільноти.  Однією з вимог Європейського Союзу стосовно 

встановлення з Україною безвізового режиму було формування стратегії 

державної міграційної політики, яка б уможливила створення єдиного 

централізованого органу влади з питань міграції та запровадження електронного 

демографічного реєстру. Таким чином, зволікання з ухваленням Концепції 

державної міграційної політики не лише загострювало міграційну ситуацію 

всередині країни, а й підривало імідж України на міжнародній арені. 

Одна із головних причин неспроможності українських законодавців 

протягом такого тривалого проміжку часу сформувати стратегічне бачення 

держави щодо міграційних процесів, на думку директора Українського інституту 

публічної політики В. Чумака, полягала у протистоянні різних гілок влади 

(станом на 2009 р.), а також у відмінності поглядів на інституційну модель 

управління міграції всередині виконавчої влади [120, 5].  

Втім, проблема щодо відсутності концептуального бачення міграційної 

політики України не могла залишатись невирішеною. Саме тому уряд спромігся 

піти іншим шляхом – сформулювати концептуально-програмний документ 

стосовно засад державної міграційної політики та основних напрямків її 

розвитку. Хоча новостворена Концепція державної міграційної політики 

України не має сили закону, саме вона, згідно із задумом Кабінету Міністрів, 

мала стати основою для низки нових нормативно-правових актів у сфері міграції. 

30 травня 2011 року ця концепція була схвалена Указом Президента            

України №622/2011. 
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У Концепції зазначається, що її створення спрямоване на «забезпечення 

ефективного державного управління міграційними процесами, створення умов 

для сталого демографічного та соціально-економічного розвитку держави, 

підвищення рівня національної безпеки шляхом запобігання виникненню 

неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації їх наслідків, узгодження 

національного законодавства у сфері міграції з міжнародними стандартами, 

посилення соціального і правового захисту громадян України, які перебувають 

або працюють за кордоном, створення умов для безперешкодної реалізації прав, 

свобод, законних інтересів мігрантів і виконання ними передбачених 

законодавством обов'язків, забезпечення повноти використання 

інтелектуального та трудового потенціалу таких осіб, додержання принципів 

захисту інтересів України» [96]. 

Говорячи про передбачені Концепцією комплексні заходи у сфері 

міграційної політики, Є. Перелигін, на той час - керівник Управління з питань 

європейської інтеграції Адміністрації Президента України, зауважив: 

«Передусім, це кроки для підвищення рівня національної безпеки України 

шляхом запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів. По-

друге, йдеться про створення відповідного законодавства…Великий пласт 

роботи лежить перед нашими законодавцями, у тому числі стосовно нових 

законів у міграційній сфері. Мова йде про трудову міграцію, вимушену міграцію, 

про захист прав громадян, які мають громадянство і без громадянства. Тобто 

сама Концепція націлює всіх на те, що, в першу чергу, треба посилити захист 

прав» [86]. 

Цікаво, що поява концепції не викликала особливого резонансу в 

осередках фахівців з питань міграції, хоча на цю подію Україна чекала близько 

10 років (роботу над першим нормативно-правовим актом  концептуального 

характеру у сфері міграції було розпочато ще у 2002р). І. Марков, завідувач 

сектору етносоціальних досліджень Інституту народознавства НАН України, 

керівник проектів дослідження процесів сучасної української міграції в країнах 

перебування, негативно оцінив ухвалену концепцію: «Скріплена 
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президентським підписом Концепція, радше, нагадує відповідь студента на 

письмовому екзамені з предмету «міграційна політика», а не стратегічний 

державний документ, у якому визначені цілі, завдання, механізми, результати 

реалізації міграційної політики Української держави та основ її фінансового 

забезпечення… Документ не презентує провідну, об’єднуючу ідею, 

конструктивний принцип, за яким має здійснюватися міграційна політика 

Української держави, не пропонує системи послідовних нормотворчих кроків, 

інституційних розв’язок, виконавчих рішень та дій держави у сфері            

міграції» [64]. 

Зміст Концепції й справді не відповідає її цільовому призначенню – 

чіткому визначенню пріоритетів та напрямків державної міграційної політики. 

Натомість у ній забагато уваги надається основним принципам та перешкодам 

державного регулювання міграційних процесів. Якщо ж говорити про механізми 

реалізації Концепції, то тут теж виникає чимало зауважень. Зокрема, багато 

положень, які, згідно з документом, мають стосуватись шляхів імплементації 

міграційної політики, насправді відображають її стратегічні завдання. 

Наприклад, це стосується положень про «створення умов для мінімізації 

неврегульованої зовнішньої трудової міграції громадян України», «сприяння 

поверненню до України осіб, депортованих за національною ознакою, їх 

нащадків, інтеграції таких осіб в українське суспільство», «створення умов для 

тимчасового в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства з туристичною 

метою, для навчання, провадження підприємницької діяльності тощо» [96]. 

На думку О. Малиновської, невдачу Концепції державної міграційної 

політики України було запрограмовано, власне, процесом її підготовки. 

Підтримана президентом концепція «насправді є лише допрацьованим 

Міністерством юстиції варіантом проекту, який неодноразово виносив 

парламент і був ним відхилений. До його підготовки вчені, експерти, 

представники громадськості не залучалися, широкого громадського обговорення 

не було. В результаті, замість того, щоб стати дороговказом для суспільства, 

Концепція іноді навпаки, сприяє його дезорієнтації» [63, 42].  
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Проте найбільш суттєвим недоліком затвердженої Концепції є повна 

відсутність положень про інституційне забезпечення міграційної політики 

України. Адже саме розпорошеність та дублювання функцій між різними 

державними установами у сфері міграції, на думку багатьох експертів, є 

причиною неефективності управління міграційними процесами в Україні.  

Незрозумілим в контексті прийнятого документу було становище Державної 

міграційної служби України, чиє функціонування було відновлене відповідним 

Указом Президента ще за 2 місяці до ухвалення Концепції.  

Затверджений у 2011 р. План заходів з реалізації Концепції державної 

міграційної політики насправді не дав відповіді на численні запитання, які 

залишились нерозкритими у самій концепції. Значна його частина була 

присвячена навчальному компоненту для держслужбовців, зокрема виданню 

спеціального посібника; внутрішнім та закордонним стажуванням; проведенню 

тренінгів. Найбільш прикладними є положення, дотичні до технічних та 

інформаційних новацій – «забезпечення розвитку електронної системи подання 

документів на отримання візи іноземцями та особами без громадянства»; 

«створення єдиної національної бази даних управління міграційними потоками 

та в усталеному порядку здійснення заходів щодо її функціонування»; 

«оснащення пунктів пропуску через державний кордон приладами для 

ідентифікації осіб з використанням біометричних даних, впровадження системи 

е-документообігу у структурних підрозділах, що займаються міграційним 

менеджментом» [94].   

Ще гострішу критику та хвилю дискусій викликало прийняття Закону 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус». Закон був прийнятий наприкінці 2012 р., але через суттєвий тиск з боку 

інститутів громадянського суспільства на нього було накладено президентське 

вето. Згодом вето було знято, але закон повноцінно все одно не працює – єдиний 

електронний демографічний реєстр, який є однією з вимог ЄС щодо 

встановлення безвізового режиму з Україною, наразі є закритою базою даних, і 
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скоріш за все таким і залишиться з точки зору захищеності персональних даних. 

Основна причина шквалу критики полягає у надмірному, на думку багатьох 

експертів, наборі персональних даних, які особа має передати про себе органам 

влади задля її реєстрації. Подібні заходи, на погляд громадських активістів, 

неминуче б перетворили Україну у так звану «поліцейську» державу. Однак 

створення єдиного демографічного е-реєстру є окремою вимогою ЄС з 

дотримання міжнародних стандартів, тож Державне агентство з питань е-

урядування спільно із іншими підрозділами Кабінету Міністрів України працює 

у цьому напрямку. Як відомо, біометричні закордонні паспорти та паспорти у 

вигляді ідентифікаційних карток вже стали реальністю для України. У пошуках 

компромісу та балансу між «захистом інформації» та «зручністю отримання 

послуг» ДМСУ все ж таки сформувала єдиний демографічний електронний 

реєстр, але поки що він не взаємодіє з іншими базами даних. До того ж, особа 

сама має право вирішувати – хоче вона, щоб у її біометричному паспорті 

зберігалась інформація про її відбитки пальців, чи ні.  

У 2014 р. у зв’язку із анексією Криму та початком конфлікту на Донбасі на 

законодавчому рівні вкрай важливо було вирішувати питання щодо захисту прав 

численної кількості внутрішньо переміщених осіб в межах України, а також тих 

українських громадян, що з різних причин залишились на окупованих 

територіях. Так з’явились низка законів та підзаконних актів, зокрема  Закон 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України»;  Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Цей закон був розроблений у 

співпраці із Комітетом із питань біженців ООН, і він відповідає основним 

міжнародним стандартам регулювання внутрішнього переміщення. Зокрема, це 

стосується надання соціальних та економічних послуг внутрішньо переміщеним 

особам (надалі – ВПО), в тому числі реєстрації нового місця проживання, 

пошуку нового місця роботи та сфери охорони здоров’я. Кілька прогалин у 

цьому законі все ж таки відзначили міжнародні експерти, в першу чергу – 

процедурні моменти отримання посвідчення ВПО, гарантії недискримінаційного 



81 
 

 
 

та безперешкодного доступу до соціальних благ [163]. Подальші правки до 

закону були спрямовані на нівелювання цих недоліків. Однак невирішеним 

залишається завдання із забезпеченням захисту прав українських громадян, що 

залишились проживати на непідконтрольних українському урядові територіях. 

Для отримання адміністративних і соціальних послуг вони зобов’язані з’явитись 

на підконтрольних урядові зонах. Окреме питання – необхідність підтвердження 

освітніх атестатів та дипломів, отриманих в окупованих регіонах. З одного боку, 

є проблема соціально-економічного навантаження на бюджетну сферу (адже 

будь-які соціальні виплати мають корелюватись із податковими 

надходженнями), а з іншого боку – проблема захисту прав своїх громадян. Де-

факто, політика невтручання, яку наразі підтримують центральні та місцеві 

органи влади по відношенню до жителів окупованої частини Донбасу, є 

економічно раціональною, але у довгостроковій перспективі прихильність цієї 

групи  громадян до українського уряду, ймовірно, зменшуватиметься. У такому 

контексті формувати стратегію державного регулювання міграційних процесів 

досить складно, але не враховувати взагалі цю ситуацію при розробці політик 

також не можна. 

З активізацією євроінтеграційних процесів пов’язані кілька нормативно-

правових актів, зокрема Закон про реадмісію з країнами ЄС (2008 р.), План 

лібералізації візового режиму (2010 р.), Угода про Асоціацію України з                 

ЄС (2014 р.).  Перераховані документи мають надзвичайно важливе значення для 

сучасної державної міграційної політики України та її подальшої модернізації, і 

заслуговують на окрему увагу. Більш детально вони будуть розглянуті у 

наступному розділі. 

Наприкінці 2015 р. в пакеті документів, передбачених умовами 

лібералізації візового режиму з ЄС, було ухвалено Закон України «Про зовнішню 

трудову міграцію». Активну участь у його лобіюванні взяли громадські 

активісти, передусім асоціації мігрантів. Окрему статтю цього закону було 

присвячено захисту прав трудових мігрантів, що повернулись до України 

(прецедент в українському законодавстві) та визначено Міністерство соціальної 
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політики як центральний орган виконавчої влади, який відповідатиме за їхню 

реінтеграцію [39].  

В цілому ж, рівень розвитку українського законодавства та інституційного 

забезпечення у сфері міграції недостатньо врегульовує зовнішні міграційні 

процеси. Зокрема, фрагментарно вирішується питання захисту прав іммігрантів, 

механізмів співпраці із іншими державами, запобігання незаконній міграції і т.п. 

Оцінюючи діяльність державних установ України у сфері міграції, слід 

відзначити, що орієнтація на використання міграції з точки зору економічних 

переваг вирішується непослідовно. Зокрема це стосується сфери адаптації 

мігрантів, заохочення репатріації, підтримки програм цільового призначення у 

цих сферах. 

2. Характерні риси сучасної міграційної ситуації в Україні. Складність 

державного управління міграційними процесами полягає, в першу чергу, у тому, 

що вони залежить від різних внутрішніх та зовнішніх факторів, а також у тому, 

що немає універсальних підходів, які б однаково ефективно діяли для всіх типів 

міграції. Окрім того, кожна держава має свій особливий міграційний профіль, що 

також повинно враховуватись при формуванні міжнародної політики у цій сфері. 

Україна в силу свого географічного розташування, зовнішнього політичного 

курсу, наявності окупованих територій та зони активних бойових дій має низку 

чинників, що безпосередньо чи опосередковано впливають на інтенсивність 

міграційних процесів. При формуванні державної міграційної стратегії дуже 

важливо розмежовувати напрямки діяльності компетентних органів влади у 

відповідності із визначеними факторами впливу та ризиками й труднощами, які 

вони породжують. Події Євромайдану, анексія Криму та воєнні дії на Донбасі не 

могли не позначитись на міграційних потоках як в межах України, так і поза її 

кордонами. Аналітики Інституту з вивчення міграційної політики (Migration 

Policy Institute, Washington DC) виділили три специфічні категорії міграційних 

переміщень в Україні та за її межами: вимушена міграція за кордон або 

внутрішні переміщення, спричинені війною у Донецькій та Луганських областях, 

а також анексією Криму; міграція (внутрішня та зовнішня) як спосіб уникнення 
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мобілізації; еміграція українців з метою навчання або пошуку місця роботи, 

спричинена погіршенням соціально-економічного становища в   державі [133]. 

Корекція плану заходів з реалізації державної міграційної політики має 

відбуватись з урахуванням цієї класифікації, з розмежуванням заходів, 

спрямованих на зниження показників еміграції по кожній з цих груп відповідно. 

Проблематика вимушеної міграції та інтенсифікації трудової й освітньої 

еміграції заслуговує більш детального аналізу, що і буде зроблено далі. Що ж 

стосується міграції як способу уникнення мобілізації, її проаналізувати дуже 

складно. По-перше, самі ж переселенці ані в Україні, ані за її межами, звісно, не 

вкажуть це причиною свого переїзду, оскільки за це можуть понести 

кримінальну відповідальність відповідно до оновленого законодавства. По-

друге, немає фахових громадських організацій чи підрозділів державної 

міграційної служби, які б відстежувати це питання та формували статистичну 

базу. Про тенденцію мігрувати саме через цей мотиваційний фактор можна 

говорити на рівні припущень, оскільки досить часто військовозобов’язані 

чоловіки змінювали місце проживання і не повідомляли про свої нові координати 

саме після отримання сповіщення про мобілізацію. По суті, безпосередньо 

вирішити цю проблему лише шляхом реалізації державної міграційної політики 

не вдасться, проте опосередкованими заходами боротьби із уникненням 

мобілізації є більш суворий контроль (адміністративна відповідальність) за 

порушенням норм законодавства щодо ухилення реєстрації місця проживання.  

З-поміж особливостей сучасної міграційної ситуації в Україні найбільшої 

уваги, на думку автора, заслуговують: 

- врегулювання соціально-політичних механізмів інтеграції вимушено 

переміщених осіб в Україні; 

- стрімка депопуляція, спричинена швидким зростанням рівня еміграції; 

- зміна векторів спрямування еміграції; 

- зростання кількості іммігрантів з віддалених країн. 
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Безперечно, ключовий фактор, що вплинув на інтенсивність міграційних 

процесів в Україні – це конфлікт з Російською Федерацією, що призвів до анексії 

Криму, окупації значної частини Донбасу та поширення провокацій та 

пропаганди у решті регіонів України. Як результат -  найбільш актуальні виклики 

для державного регулювання міграційних процесів та ключова особливість 

міграційної ситуації у державі пов’язана із масовим вимушеним переміщенням 

населення. За даними Міністерства тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб, в Україні станом на кінець 2016 р зареєстровано 

близько 1,7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Найбільше їх 

проживає у Луганській (близько 248 тис. осіб), Харківській (209 тис. осіб), 

Донецькій (117 тис. осіб), Дніпропетровській (87 тис. осіб), Запорізькій                

(67 тис. осіб), Київській (47 тис. осіб) областях. Лише у м. Київ зареєстровано 

понад 39 тис. ВПО. Найменша кількість ВПО у Тернопільській, Чернівецькій, 

Рівненській (приблизно по 3000 осіб), а також Закарпатській, Івано-Франківській 

та Волинській (приблизно по 4000 осіб) областях [70]. 

Враховуючи такі статистичні дані, виникає необхідність для державної 

міграційної політики враховувати та впливати не лише на зовнішні, а й внутрішні 

міграційні процеси. Особливо це стосується регіонів з найбільшою кількістю 

ВПО, що потенційно впливає на порушення соціального балансу – зокрема, 

підвищення рівня безробіття, зростання цін на оренду житла, надмірного 

навантаження на навчальні заклади тощо. У більшості країн ця компетенція 

належить демографічній або соціальній політиці, оскільки внутрішні 

переміщення не є настільки значними, і здебільшого представляють маятникову 

міграцію, а не переїзд на постійній основі. Так, більшість західних аналітиків 

схиляються до думки, що предметом міграційної політики є саме зовнішня 

міграція. Для України така парадигма не може бути дієвою через надмірну 

інтенсивність та масштаби внутрішньої міграції, що була спричинена анексією 

Криму та окупацією частини Донбасу.  

Питання включення регулювання вимушеної внутрішньої міграції до 

завдань державної міграційної політики безпосередньо залежить від конкретної 
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ситуації, тому не може бути універсальною практикою. Безперечно, основним 

показником вимірювання є кількість внутрішньо примусово переміщених осіб. 

Якщо вона є значною, тим паче  - якщо вона перевищує показники зовнішньої 

міграції, то вона не може йти осторонь державної міграційної політики. Це добре 

простежується на прикладі тих країн, що у різний час зіштовхнулись із хвилями 

примусового переміщення, і чий досвід у деяких аспектах є схожим з досвідом 

України. Зокрема, мова йтиме про Вірменію, Азербайджан та Грузію, де через 

воєнні конфлікти відбулась інтенсифікація як внутрішньої, так і зовнішньої 

міграції. 

Зокрема, у Вірменії та Азербайджані хоч першочерговим мотивуючим 

фактором розробки політик у сфері міграції було зниження рівня бідності та 

забезпечення економічного розвитку, перші концепції міграційної політики 

значно акцентували увагу на внутрішніх викликах (біженці, ВПО, еміграція), що 

спостерігались у цих державах у 1990-их та на початку 2000-их років. [132]. 

Внутрішні фактори міграції спостерігались і у більш пізніх відповідних 

стратегічних документах Вірменії та Азербайджану, навіть незважаючи на 

зростання ролі зовнішніх факторів, таких як вплив міграційної політики ЄС. У 

Грузії спостерігалась інша тенденція – розвиток економічної та політичної 

системи з мінімальним спрямуванням на міграційний менеджмент [132]. Таким 

чином, вплив державної політики на регулювання міграції (як зовнішньої, так і 

внутрішньої) здійснювався опосередковано через економічні фактори. Втім, 

ситуація суттєво змінилась протягом останніх кількох років. На урядовому рівні 

міграційний менеджмент почали розглядати як окремий напрямок державного 

управління, а не лише як побічний ефект соціально-економічних трансформацій. 

В результаті, була прийнята Міграційна стратегія 2016-2020. Що важливо, у 

розділі стратегії про регулювання незаконної міграції окрім зовнішнього 

незаконного проникнення, окремо розглянуто питання міграції з окупованих 

територій Абхазії та Південної Осетії. Особи, що на законних підставах 

проживають на окупованих територіях, окрім паспорту, що посвідчує 

громадянство Грузії, можуть також отримати документи, що підтверджують 
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їхню «нейтральну» позицію для полегшення проходження контролю на 

пропускних пунктах (Status Neutral Travel Documents), що відповідає 

міжнародним стандартам [152].  

Окрім того, у Міграційній стратегії Грузії 2016-2020 перераховано усі 

ключові державні установи, що задіяні у державному міграційному 

менеджементі. Ядром інститутуційного забезпечення його впровадження є 

Державна міграційна комісія, створена у 2010 р., до складу якої входять                 

13 державних інститутів, у тому числі і Міністерство з питань внутрішньо 

переміщених осіб з окупованих територій, притулку та біженців. Таким чином, 

врегулювання вимушеної внутрішньої міграції в Грузії на урядовому рівні 

віднесено до напрямків та стратегічних завдань державної міграційної політики. 

Одним із найбільш суттєвих недоліків Концепції розвитку державної 

міграційної політики України, як уже було зазначено, є відсутність висвітлення 

інституційної складової реалізації державного міграційного менеджменту. Втім, 

якщо формувати подібний стратегічний документ за зразком Грузії, ключову 

роль у регулюванні міграційних процесів, безумовно, буде відведено Державній 

міграційній службі Україні, проте і Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб також мало б відігравати у ньому 

помітну роль. В цілому ж, чинна Концепція спрямована здебільшого на 

регулювання зовнішніх міграційних процесів, проте окремі її положення 

вказують на врахування внутрішнього переміщення населення також. Це, 

зокрема, положення про «створення для  громадян  України,  іноземців  та   осіб   

без громадянства,  які  на законних підставах проживають або тимчасово 

перебувають на території України,  умов для  свободи  пересування, вільного  

вибору  місця  проживання,  а  також  вільного залишення території  України  (за  

винятком  обмежень, що встановлюються  законом)»; «стимулювання мігрантів   

до   раціонального   територіального розміщення з урахуванням  соціально-

економічної  та  демографічної ситуації в регіонах; «запобігання надмірному     

дисбалансу    в територіальному розміщенні населення України» [96].  
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Більшість дослідників та аналітиків вважають, що головною метою 

реалізації державної політики стосовно внутрішньо переміщених осіб має стати 

їхнє безпечне повернення додому і реінтеграція. Якщо ж це з різних причин 

неможливо, органи влади на державному та місцевому рівні мають сприяти 

максимальній адаптації ВПО до нових умов. Це забезпечується, в першу чергу, 

соціальним захистом, підтримкою програм з перекваліфікації та 

працевлаштування. Досить часто соціальну допомогу ВПО отримають більше 

від міжнародних організацій, зокрема Міжнародної організації з міграції та 

інших структурних відділів ООН, аніж від державних структур. Україна не є 

винятком. Втім, розраховувати на те, що міжнародні фонди завжди 

виконуватимуть цю функцію не варто. Як свідчить світовий досвід, за умов 

деекскалації конфлікту міжнародні організації змінюють вектор гуманітарної 

допомоги на програму підтримки економічного відновлення, і, відповідно, 

зменшується фінансування. В Україні цей процесс також має місце. Якщо перші 

два роки від початку воєнних дій на сході ООН здебільшого надавала соціально-

грошову допомогу ВПО, зараз підтримка проявляється у сприянні 

започаткування ВПО малого та середнього бізнесу, участь у програмах 

професійного стажування і т.п.  

На державному рівні, безперечно, вже були здійснені заходи для 

вирішення проблематики захисту прав ВПО, забезпечення їхніх базових потреб, 

уникнення соціального напруження. Зокрема, у жовтні 2014 р. прийнято Закон 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та 

низку супровідних підзаконних актів, які вже були згадані вище. Також було  

створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб. Разом із Міністерством соціальної політики, МОМ та 

Українським центром соціальних реформ за підтримки Європейської Комісії ним 

було ініційовано формування Національної системи моніторингу ситуації з ВПО. 

Вона охоплює питання та проблеми, пов’язані із розміщенням ВПО, їхніми 

повторними переїздами, взаємодією із місцевою громадою тощо. Інформаційне 

забезпечення Національної системи моніторингу формується шляхом збору 
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адміністративних даних, проведення опитувань та фокус-груп [153]. На основі 

періодичних публічних звітів з моніторингу зазначені міністерства 

відслідковують тенденції інтеграції ВПО та коригують операційні плани з 

державного регулювання внутрішньої міграційної і соціальної ситуації. Ці дані 

також корисні для зацікавлених громадських організацій та міжнародних 

організацій гуманітарного спрямування. 

Майже усі внутрішньо переміщені особи, у яких було взято інтерв’ю 

навесні 2016 р. в рамках започаткованої урядом спільно із Міжнародною 

організацією з міграції системи національного моніторингу (93% з-поміж 2400 

осіб), вказали, що вони зареєструвались у відділеннях Міністерства соціальної 

політики. Серед незадовільних факторів для проходження реєстрації 

респонденти найчастіше називали втрату документів, зневіру щодо отримання 

соціальних пільг та виплат, а також довгі черги. Лише кожен шостий із 2400 

респондентів зареєстрував нове місце проживання, а отже більшість ВПО так і 

не змогли взяти участь у президентських та парламентських                              

виборах 2014 р. [153]. У політологічному контексті, питання про перереєстрацію 

ВПО за новим місцем проживання та можливість голосувати віддалено, 

знаходячись на непідкотрольних українському уряду територіях, залишаються 

досить актуальними і дискусійними. Оскільки до наступних виборів ще 

залишається близько двох років часу, є сподівання, що питання з поверненням 

виборчих прав ВПО буде вирішено.  

Менше з тим, хоча органи влади державного і місцевого рівня 

спрямовують свою діяльність на забезпечення підтримки ВПО і є основними 

координаторами надання  юридичної, матеріальної і психологічної допомоги, 

надзвичайно активними учасниками цього процесу є міжнародні організації, 

інститути громадянського суспільства та волонтерські асоціації.  

У 2005 р. було розпочато реформу міжнародної гуманітарної системи, в 

основу якої закладено захист шукачів притулку (включно із внутрішньо 

переміщеними особами). Ключовим аспектом цієї реформи стало запровадження 

так званого кластерного підходу для забезпечення потреб та захисту прав 
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переселенців [145]. Цей підхід передбачає виокремлення окремих векторів 

допомоги та моніторингу (наприклад, система охорони здоровя, санітарні умови, 

доступ до адміністративних послуг, доступ до продуктів харчування, якість води 

тощо), а також визначення основних виконавців програми за кожним із цих 

напрямків.  

В Україні також сформована мережа організацій – Humanitarian Country 

Team, що надають гуманітарну допомогу постраждалим під час конфлікту. 

Загалом, у 2017 р. ця мережа нараховує 215 місцевих та міжнародних організацій 

(у 2016 р. їх було 147), а стратегія та операційний план їхньої діяльності детально 

описані у документі «План гуманітарної підтримки», який оновлюється раз на 

рік. За даними цієї мережі, наразі близько 3,8 мільйонів осіб в межах України 

(контрольовані та неконтрольовані регіони) потребують гуманітарної   

підтримки [142]. Найбільша кількість таких людей проживають в межах зони 

конфлікту на Донбасі. План гуманітарної підтримки передбачає досягнення 

трьох основних цілей:1) лобіювати на державному рівні та безпосередньо 

забезпечити базові потреби людей, що постраждали від конфлікту;                             

2) забезпечити оперативне надання гуманітарної допомоги та позбавлений 

дискримінації доступ до життєво необхідних послуг для громадян, що опинились 

в біді через воєнні дії на сході України та анексію Криму; 3) сприяти соціальній 

інтеграції ВПО, не допустити погіршення гуманітарної ситуації в Україні та 

заохочувати економічне відновлення і соціальний діалог.  

Те, що масові внутрішні переміщення помітно впливають на загальне 

політичне і соціальне-економічно становище у державі, підтверджено кількома 

масштабними дослідженнями. Так, в рамках всеукраїнського опитування 

«Можливості та виклики на шляху демократизації України», ініційованого 

Національним демократичним інститутом (США) та коаліцією партнерів у     

2015 р. і повторно – у 2016 р., було визначено, що найбільше жителів України 

хвилюють підвищення цін, конфлікт на сході держави та високий рівень 

корупції. Під час опитування 2016 р. виявлено зниження довіри до уряду та 

політичних партій, погіршення економічного стану родин та стандартів якості 
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життя в цілому. Методологічно у рамках дослідження були виокремлені регіони 

з найбільшою кількістю зареєстрованих ВПО, і справді показники по цих 

вибірках дещо відрізнялись від загальної картини [156]. 

 Найбільшим викликом для ВПО, відповідно до даних системи 

національного моніторингу, є працевлаштування. Станом на вересень 2016 р. 

лише 40% ВПО були працевлаштовані після вимушеного переїзду,                        

38%  вважають себе безробітними і 22% зазначили, що не потребують роботи, 

оскільки отримують соціальні виплати (пенсії, допомогу через інвалідність, 

допомогу по догляду за дитиною). У той же час, рівень освіченості внутрішньо 

переміщених осіб, які взяли участь в опитуванні в рамках національного 

моніторингу, досить високий – близько 53,5% з них мають повну або неповну 

вищу освіту [154].    

Згідно із оцінюванням соціально-економічного впливу внутрішнього 

вимушеного переміщення, проведеного Світовим банком та Київським 

міжнародним інститутом соціології у листопаді 2016 р. – грудні 2017 р., і ВПО, і 

місцеві громади, по суті, відчувають однакові потреби і виклики. Обидві групи 

респондентів відзначили погіршення свого фінансового стану, необхідність 

реформування системи охорони здоров’я та правосуддя, надання 

адміністративних послуг та запровадження більш дієвих механізмів боротьби із 

корупцією [129]. Безперечно, ВПО мають низку потреб, притаманних саме їм, 

зокрема це питання реєстрації та виборчих прав, а також пошук місця 

проживання та працевлаштування. Однак, одним із найважливіших висновків 

цього оцінювання є те, що коренем соціальних та економічних проблем в межах 

різних громад є радше загальна фінансова криза і зневіра громадян по 

відношенню до політичних лідерів та уряду держави, аніж вимушені 

переміщення населення. Безумовно, воєнні дії на сході уповільнюють державні 

реформи, проте вони не мають бути виправданням відсутності змін взагалі.  

Що ж стосується соціальних аспектів інтеграції ВПО, усі без винятку 

зазначені вище дослідження та соціологічні опитування спростовують думку про 

масові прояви несприйняття чи ворожого ставлення до ВПО з боку місцевих 
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громад. Отже, державна політика у цьому контексті має бути спрямована не 

стільки на окрему інтеграцію ВПО, скільки на єдність суспільства в цілому. 

Чимало політологів нині стверджують, що штучне роз’єднання українців на 

«схід» і «захід» має виключно психологічне підґрунтя, а не історичні 

передумови, і подібна маніпуляція свідомістю використовувалась переважно для 

агітації політиками своїх потенційних виборців. Як відомо, розвіювання 

політичних міфів – процес тривалий і потребує чималої кількості різних груп 

виконавців. Однією з найбільш дієвих практик в Україні на сьогоднішній день із 

відновлення національного діалогу є міжрегіональні освітні та професійні 

обміни, коли делегації зі східних областей держави їздять до західних областей 

переймати досвід і навпаки. Такі проекти найчастіше здійснюються інститутами 

громадянського суспільства спільно із органами влади за сприяння міжнародних 

організацій. Подібні односторонні візити доречно використовувати і для 

Донбасу, зокрема запрошувати жителів окупованих територій брати участь у 

різних заходах на теренах підконтрольних українському урядові регіонів. 

Оскільки із серпня 2015 р. жодні організації (в тому числі гуманітарні) не можуть 

функціонувати в межах окупованого Донбасу без акредитації, наданої з боку 

самопроголошеного керівництва ДНР та ЛНР, оцінити соціальний, економічний 

та психологічний стан людей, що там проживають, через офіційні джерела 

практично неможливо. Одним із важливих механізмів соціальної інтеграції 

жителів східних регіонів України, виокремлених в рамках дослідження Агенції 

США з міжнародного розвитку на початку 2017 р., були саме такі study tours 

(навчальні візити в інші міста й області), які б залучили, в першу чергу, молодь 

із окупованого Донбасу до культурного та освітнього життя за його  межами 

[128]. Важлива умова – візити та формування осередків для постійної взаємодії 

мають бути присвячені «нейтральним» темам – культурі, освіті, спорту, 

мистецтву. Саме це допоможе справді зблизити людей, а не навпаки.  

Ще одна характерна ознака, що так чи інакше пов’язана з міграцією – 

невпинне скорочення населення України. Так, якщо у 1991 р. в державі 
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проживало близько 52 мільйонів людей, то на початку 2017 р. – майже                     

43 мільйони [74].  

Окрім високого рівня смертності (особливо серед чоловіків),  низького 

рівня народжуваності, на ці показники вплинули інтенсифікація еміграції, що 

пов’язано, в першу чергу, із воєнними діями на сході держави, анексією Криму, 

загальним погіршенням економічних та соціальних умов, зростанням 

міжнародної підтримки для освітніх та професійних програм, що заохочують 

українських громадян здобувати відповідний досвід за кордоном.   

Відповідно до даних Державної служби статистики, рівень скорочення 

населення станом на 2015  р. сягнув 183 тис. осіб. Починаючи з 2000 р., показник 

природного приросту населення почав покращуватись, хоча з моменту 

проголошення незалежності він завжди був від’ємним. Однак з 2013 р., 

розпочалась зворотна тенденція. А от міграційне сальдо в Україні позитивне з 

2005 р. Втім, за останні кілька років також спостерігається тенденція до 

скорочення міграційного приросту. Винятком є 2012 р., коли він був найвищим 

за всю історію і становив близько 62 тис. осіб. Це, безперечно, пов’язано із 

проведенням футбольного чемпіонату Євро 2012 в Україні [74].  

Відповідно до статистичних даних у період з 1991 по 2016 рр., в Україні 

невпинно зменшується чисельність працездатного населення (вікова група – 16-

59 років). Причому, якщо раніше показники незначно відрізнялись між собою, 

щорічний спад оцінювався в межах 100-300 тис. осіб, то лише з 2015 по 2016 рр. 

було зафіксовано зменшення у майже 1 мільйон 800 тисяч осіб [74]. У  той же 

час, показники рівня смертності та кількості жителів старше 60 років суттєво не 

змінились, зате значно знизилась загальна чисельність населення – від                    

45 мільйонів 246 тис. у 2014 р. до 42 мільйонів 591 тис. у 2016 р., а також 

знизився коефіцієнт міграційного сальдо [74]. 

На основі цих статистичних даних можна стверджувати, що в Україні 

швидкими темпами відбувається депопуляція, спричинена масовим виїздом осіб 

працездатного віку за кордон. На фоні цього помітною також стає тенденція до 

«старішання» населення.  За умов, коли природній приріст населення падає, а 
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міграційне сальдо росте, надзвичайно важливу роль відіграє стратегічний 

міграційний менеджмент (збалансована імміграційна політика, скорочення 

еміграції). 

Безперечно, ці ж самі проблеми можна простежити і на прикладі багатьох 

європейських країн. Однак там проблема депопуляції та збільшення частки 

людей старшого віку спричинена переважно низьким рівнем народжуваності, а 

не еміграцією. До того ж, в Україні кількість мешканців зменшується 

надзвичайно швидко. Так, за останні двадцять років вона скоротилась майже на 

10 мільйонів осіб. За прогнозами аналітиків НАН України, до 2050 р. в державі 

проживатиме не більше 32 мільйонів людей [51, 74].  Окрім того, зміни будуть 

помітні і у віковій структурі населення з тенденцією до зростання кількості 

людей похилого віку.  

Ще з моменту проголошення незалежності України показники еміграції 

були суттєвими. Особливо це стосується трудової еміграції. Науковці та 

аналітики виокремлюють п’ять хвиль еміграції в історії України, дві останні 

мали місце вже у сучасній Україні. Першу хвилю датують від початку 70-их 

років ХІХ ст. і до початку Першої світової війни і пов’язують її здебільшого з 

економічними мотивами. Друга хвиля відбулась між двома світовими війнами і 

мала економічно-політичний характер. Суто політичної мотивації набула третя 

хвиля еміграції, що спостерігалась у період Другої світової війні та перші 

повоєнні роки. У середині 90-их років ХХ століття у зв’язку з розпадом СРСР та 

появою низки нових держав виникла нова  міграційна хвиля, спричинена 

здебільшого соціально-економічними аспектами [115].   

П’яту хвилю еміграції експерти, зокрема Ярослава Хортяні, голова 

Європейського конгресу українців, пов’язують із початком Революції гідності в 

Україні та анексією Криму, відповідно датують її початок січнем 2014 р.  

Саме остання хвиля здається найбільш небезпечною для збереження 

демографічної ситуації в Україні. Якщо під час перших двох хвиль масової 

еміграції за кордон виїжджали переважно жителі сільських та прикордонних 

територій, під час третьої та четвертої – переважно низькокваліфікованих 
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робітників, то нині спостерігається тенденція до зростання ролі освітньої міграції 

молоді  та виїзду висококваліфікованих спеціалістів. По суті, Україна інвестує 

власний людський капітал у розвиток інших держав.  

Н. Колісник наголошує, що Україна стереотипно вважається країною 

підвищеного міграційного ризику, пов’язаного із виїзною міграцією громадян 

України, проте реальні ризики треба вбачати не стільки у зростанні кількості 

українських емігрантів, скільки в низькій готовності уряду сформулювати 

комплексну міграційну стратегію [49, 89].  

Загалом, у сучасній науковій літературі можна виокремити кілька 

концепцій державного регулювання освітньої та інтелектуальної міграції.             

Я. Петрова у своєму дослідженні аналізує наступні: концепція активного 

регулювання, концепція невтручання та концепція орієнтації на перспективу. 

Прихильники концепції активного регулювання переконані в принциповій 

можливості й доцільності втручання держави в процес міждержавної міграції 

кваліфікованих спеціалістів. Важливе місце приділяється правовим механізмам 

втручання, при цьому пропонується зробити акцент на сполученні 

внутрішньодержавних і міжнародних правових актів і угод, що регулюють (і 

стимулюють) повернення мігрантів. Дотримуються цієї концепції головним 

чином країни-донори, що несуть великі втрати від "відпливу умів". Концепція 

невтручання виходить із переконання про принципову несумісність державного 

регулювання міграції та еміграції висококваліфікованих кадрів з невід'ємним 

правом людини на волю переміщення у світі, що інтегрується. Ця концепція 

популярна в основному в країнах-реципієнтах. Основним постулатом концепії 

орієнтації на перспективу є те, що проблеми регулювання інтелектуальної 

міграції можуть бути вирішені тільки в перспективі на наднаціональному рівні 

та при дотриманні інтересів особистості й держави – країни походження 

емігранта. Для цього потрібна розробка міжнародних норм, які не порушували б 

права мігранта, але й діяли б з його згоди. На думку Я. Петрової, «концепція 

орієнтації на перспективу органічно входить у більш широку парадигму нового 

світового порядку, яка націлює на інтеграцію всіх видів життєдіяльності 
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суспільств на наднаціональній основі, у рамках світового співтовариства. У 

такому контексті інтернаціоналізація наукової діяльності розглядається як явище 

цілком закономірне й природне, що визначається реальними особливостями 

країн і їхніх взаємин, а ідеальною метою є максимізація міждержавної взаємодії 

з досягненням корисних ефектів для кожної країни й для всього світу» [87]. 

Більшість європейських країн не лише дотримуються концепції орієнтації 

на перспективу, а й на національному рівні створюють позитивні умови для 

працевлаштування висококваліфікованих мігрантів. Особливо це стосується 

держав Східної Європи. Там існує проблема з робочою силою, бо їхні люди 

виїжджають працювати в Західну Європу. Країни Східної Європи спрямовують 

свої зусилля на розробку адекватної політики регулювання інтелектуальної 

міграції, що враховує аспекти особистих інтересів мігрантів та економічного 

розвитку держави. Центральне положення в ній займає курс на розширення 

міжнародного співробітництва в наступних областях: оцінка, відбір і розподіл 

науково-технічного персоналу; навчання випускників; реалізація програм 

одержання вченого ступеню, розширення кооперації й міждержавної 

мобільності кадрів. Для ЄС дуже важливо  підтримувати збалансовану 

співпрацю із країнами Східного партнерства у сфері міграції: з одного боку, 

заохочувати впровадження програм обміну та підтримки підприємництва і 

торгівлі у сусідніх країнах, з іншого боку – мінімізувати ризики масової трудової 

еміграції висококваліфікованих кадрів до ЄС, що у довгостроковій перспективі 

матиме негативні економічні наслідки для регіону в цілому. 

Найважливішим інструментом регулювання міграції кваліфікованих 

спеціалістів є також кооперація з науково-дослідними фондами провідних країн. 

М. Головатий виокремлює кілька концептуальних підходів до державної 

підтримки розвитку інтелектуального потенціалу: 1) уряд повністю контролює 

культуру та науку – «держава як Інженер»; 2) уряд частково контролює та 

втручається у цю сферу – «держава як Помічник»; 3) уряд лише визначає 

загальну суму коштів на видатки у цій сфері, розпоряджаються коштами на 

власний розсуд відповідні громадські та професійні організації – «держава як 
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Патрон» [20, 59]. Саме за умови існування першого сценарію виникають найвищі 

ризики «відпливу умів»: інтелектуальна еліта виїжджає закордон, відчуваючи 

тиск з боку влади та не знаходячи підтримки й сприяння інноваційних ідей в 

межах своєї країни. Натомість, третя модель «держава як Патрон» сприяє 

більшій свободі вибору шляхів культурного і технологічного розвитку. 

 Програми заохочення інтелектуальної міграції, безперечно, поширюються 

і на треті країни, що не входять до ЄС, зокрема й Україну. В Угорщині, 

наприклад,  працюють багато українських медсестер. В Польщі законодавчо 

прирівнюють зарплату польських робітників до заробітків емігрантів. У Чехії 

схвалюють програми прийому на роботу тисяч українців [34].Транскордонній 

мобільності українців у напрямку ЄС посприяли також спрощення процедур та 

укладання двосторонніх угод про малий прикордонний рух. Наприклад, з 

Угорщиною у 2007 р., Польщею та Словаччиною в 2008 р.,  Румунією – в 2014 р. 

[68]. Завдяки ним громадяни, які проживають у прикордонній смузі, можуть без 

віз подорожувати до сусідніх держав, заглиблюючись на їх територію на відстань 

від 30 км (Польща) до 50 км (інші сусідні держави). Згідно з даними опитувань 

міжнародних пасажирів, мешканцями 30-кілометрової прикордонної зони 

здійснюється до 65% перетинів кордону з Польщею [68]. 

В Україні на державному рівні немає програм для стримування виїзду 

фахівців закордон, так само немає стратегії для заохочення їхнього повернення. 

Що важливо – міжнародний досвід доводить, що умовно усі країни можна 

поділити на два табори: ті, що намагаються вплинути на імміграцію (економічно 

розвинуті держави) і ті, що намагаються вплинути на еміграцію (держави, що 

постачають мігрнатів).  Україну, відповідно, можна віднести до другої групи. 

Для нашої держави концептуально більш важливим завданням для державної 

міграційної політики є скорочення еміграції. Ось тут і виражена особливість 

сучасних міжнародних механізмів регулювання міграції: уряди провідних 

держав зрозуміли, що найбільш ефективним способом впливу на масові 

імміграційні процеси є допомога тим країнам, звідки вони прибувають. 

Доведено, що на мотиваційні фактори еміграції (а якщо говорити про масову 
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еміграцію, то це переважно «фактори виштовхування») впливають загальні 

соціально-економічні умови проживання, низькі стандарти якості життя. Не 

дивно, що країни ЄС нині активно допомагають відновленню економіки держав, 

що постраждали внаслідок воєнних конфліктів, оскільки будь-які воєнні дії в 

одному регіоні неминуче призводять до появи багаточисельної кількості шукачів 

притулку в іншому. Б. Юськів у своєму науковому дослідженні описує це 

наступним чином: «Вплив на причини еміграції з країн походження мігрантів є 

одним із новітніх елементів системи управління міжнародною міграцією. Серед 

основних засобів протидії розширенню еміграції – фінансово-економічна 

допомога країнам походження, здійснення прямих іноземних інвестицій, 

лібералізація зовнішньої торгівлі з ними, використання засобів 

зовнішньополітичного впливу. Вони спрямовані на сприяння соціально-

економічному розвитку країн походження в надії на зменшення нерівності між 

ними і країнами призначення, а відтак зниження еміграції в країнах походження. 

Включення подібних засобів у механізм регулювання міграційних процесів 

істотно змінює принципи його функціонування, виводить процес управління на 

глобальний рівень і робить проактивним» [125]. Як висновок – держава на 

кшталт України не спроможна самостійно вплинути на еміграційні процеси. 

Дуже важливу роль у цьому процесі відіграє міждержавне співробітництво. 

Однак, окрім зовнішніх факторів стримування еміграції не варто забувати 

і про внутрішні, які переважно стосуються якісних економічних та соціальних 

реформ. Для України це – боротьба з корупцією та тіньовою економікою, 

підвищення соціальних стандартів якості життя (сфера освіти та медицини), 

розвиток промисловості та бізнесу тощо. Безумовно, активний воєнний конфлікт 

сповільнює проведення реформ, але він не повинен бути «прикриттям» їхньої 

відсутності. Рівень еміграції безпосередньо залежить від економічної та 

суспільно-політичної ситуації в державі.  

Звісно, країна отримує певні бонуси від активізації еміграції у вигляді 

грошових переказів, що надсилають мігранти з інших країн. Проте це 

маловтішний аргумент, і наслідки від неефективності політики реінтеграції 



98 
 

 
 

помітні вже зараз – стрімке скорочення працездатного населення, дефіцит 

кваліфікованих кадрів. 

Як результат - Україна увійшла у ТОП-10 країн з найбільшою діаспорою у 

світі. У Звіті ООН з міжнародної міграції за 2015 р. вказано, що українська 

діаспора є однією з найбільших у світі – близько 6 мільйонів осіб, поступившись 

лише діаспорі індусів (16 мільйонів), мексиканців (12 мільйонів), росіян              

(11 мільйонів), китайців (10 мільйонів) та бангладешців (7 мільйонів) (посилання 

на Звіт ООН). Отже, питання захисту прав українців за кордоном, заохочення 

репатріації та підтримка програм із працевлаштування молоді в Україні є вкрай 

актуальними. 

З початком воєнних дій в Україні окрім зростання показників еміграції 

змінився також основний вектор її спрямування.  Якщо раніше найбільше виїздів 

спостерігалось до Росії, і це був другий за величиною після США та Мексики 

міграційний коридор у світі, то з початком конфлікту їхня кількість помітно 

зменшилась: у 2014 р. їх було майже на третину менше, ніж у 2013 р.  

Водночас, за даними представництва МОМ в Україні,  кількість виїздів 

українців до Євросоюзу продовжує зростати – 10,5 млн. в 2014 р., 12,5 млн. в 

2015 р. [68]. Варто зауважити, що у 2013 р., тобто ще до анексії Криму та окупації 

частини Донбасу, вперше чисельність виїздів з України до Польщі перевищила 

кількість поїздок до Росії, яка традиційно найбільше відвідувалась громадянами 

України, і з якою на той час ще був безвізовий режим. Процес спростила Карта 

поляка, яку отримує велика кількість українців. Не заважає і мовний бар’єр, адже 

українцям легко розуміти та вивчити польську. Таким чином, тенденція до зміни 

вектору міграційних переміщень  (а отже – і до євроінтеграційного спрямування) 

стала помітною ще тоді.  

Якщо ж говорити про трудову міграцію, то все-таки лідерство з кількості 

українських емігрантів належить Російській Федерації – близько                      

204900 найманих працівників з України зареєстровано там у 2016 р. Польща 

посідає друге місце – 141000 осіб. Далі йдуть Чеська республіка (102900 осіб), 

Італія (76500 осіб) та Білорусь (22500 осіб) [69].    
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Зміну основного вектору еміграційних процесів підтверджують й інші 

дані. Зокрема, відповідно до опитування GFK-Україна на замовлення МОМ, 

серед потенційних трудових мігрантів з України частка тих, хто шукає роботу в 

Росії, знизилася з 18% у 2011 році до 12% в 2015 р. Водночас привабливість 

Польщі зросла з 7% у 2006 році, коли було здійснено перше аналогічне 

дослідження, до 30% на сьогодні [68].  

Разом з інтенсифікацією зовнішніх міграційних процесів помітним також 

стало зростання етнічного різноманіття в Україні. Наступною особливістю 

міграційної ситуації в державі  є тенденція до зростання кількості іммігрантів із 

віддалених країн, зокрема Азії та Африки. Україна з самого початку 

незалежності була багатонаціональною державою, що пов’язано із її історичним 

минулим. Перший всеукраїнський перепис населення 2001 р. продемонстрував 

помітні зміни в етнічній структурі населення України, що відбулися після 

останнього всесоюзного перепису 1989 р. Важливим чинником, який вливав на 

кількісні характеристики як титульної нації, так і національних меншин, була 

міграція. Особливо високими були показники зростання загалом нетипових для 

України етносів. Наприклад, у 9 разів зросла кількість курдів (2 тис.), у 8 разів 

— в’єтнамців (3,9 тис.), представників народів Індії та Пакистану (1,5 тис), у         

5 разів — арабів. На тлі такої динаміки рекордсменами виглядають турки: у       

2001 р. їх стало в Україні у 35 разів більше, ніж у 1989   (9,2 тис.) [2, 42]. 

З ініціативи Інституту Кенана та Міжнародного центру підтримки 

науковців ім. Вудро Вільсона у 2002 р. українськими та американськими 

дослідниками було проведено дослідження, присвячене урізноманітненню 

етнічного, расового, релігійного та мовно-культурного обличчя столиці України. 

По суті, це було першою спробою детального наукового аналізу процесу 

інтеграції іммігрантів з країн Азії та Африки в українське суспільство. Як вже 

було зазначено, якщо раніше до України спершу прибували переважно жителі 

колишнього СРСР, то пізніше значно зросла кількість іммігрантів з більш 

віддалених країн, тому це дослідження було досить актуальним. В результаті 

проведеного оцінювання, вдалось розвіяти чимало міфів, що породжують 
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мігрантофобію. Зокрема, одним із таких стереотипних уявлень є, що більшість 

мігрантів – вихідні із найбідніших категорій населення, і вони не мають високого 

рівня освіченості та професіоналізму. Під час дослідження було виявлено, що 

серед вихідців із Азії та Африки, які проживають у Києві, вищу освіту мали 

26,7%, середню спеціальну та військову – 5,6% та  4% відповідно, повну середню 

– 52,3 %  респондентів [13, 41]. Ці показники, як зазначили дослідники, є навіть 

вищими, ніж серед місцевого населення. 

У 2009 р. Інститут Кенана, залучивши вітчизняних аналітиків, вирішив 

провести повторне дослідження «Нетрадиційні іммігранти у Києві: сім років 

потому», щоб відслідкувати зміни і тенденції. Виявилось, що за цей час 

інтегральний показник освіченості іноземців з країн Африки та Азії, що нині 

проживають у Києві, став ще вищим. Так, було виявлено, що вже більше третини 

респондентів (35,6%) мали вищу освіту. Кілька іноземців, що увійшли до 

вибірки, мали дві вищі освіти і науковий ступінь. Середню школу, гімназію або 

ліцей закінчили близько 37% респондентів. Військову та середню спеціальну 

освіту вказали 11,3%,  початкову – майже 11%. Цікаво, що стовідсотково мали 

вищу освіту вихідці із Пакистану та 62,5% іммігрантів з Китаю [76, 95]. У 

порівнянні із дослідженням 2002 р., частка респондентів із вищою освітою 

зросла з 27,8% до 35,6%. Освітній рівень чоловіків цілком очікувано виявився 

вищим, ніж у жінок: вищу освіту отримали 38% респондентів-чоловіків та чверть 

– жінок. Цікавим також виявився результат дослідження, відповідно до якого, 

вихідці із сільської місцевості зустрічаються тільки серед іммігрантів з 

Афганістану, Бангладеш та африканських країн. Зовсім не було сільських 

жителів з-поміж респондентів із Китаю, В’єтнаму, Туреччини, Пакистану та 

Ірану. Отже, більшість респондентів опитування були міськими жителями в себе 

на батьківщині, при цьому майже половина з них жили у столиці – 49,7%, у 

великих містах – 26,8% осіб, у містечках – 18%. Жителями сільських місцевостей 

виявились лише 5,5% респондентів [76, 97]. 

Таким чином, проведене досліджує підтверджує, що освітній рівень та 

досвід попереднього проживання іноземців у великих містах сприяють успішній 
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адаптації іммігрантів у Києві. Окрім того, воно розвіює стереотип щодо того, що 

до України прибувають здебільшого низькокваліфіковані робітники із сільських 

місцевостей або маленьких міст.  

Деякі аспекти громадської думки щодо іммігрантів з Азії та Африки таки 

мають раціональне підґрунтя. Зокрема, це стосується питання про 

віросповідання. Справді, більшість респондентів опитування виявились 

мусульманами – 71,3%, проте це теж ще не є приводом загострювати 

ксенофобські настрої у суспільстві, що роблять  певні політики чи ЗМІ, оскільки 

далеко не всі течії ісламу є радикальними. Деякі респонденти повідомили, що за 

час перебування в Україні змінили віросповідання з ісламу на протестантизм. 

Передусім це стосується вихідців із Ірану. Найчастіше дружини-християнки 

змінювали віру при укладанні шлюбу із пакистанцями, однак таке рішення 

зазвичай є добровільним. У сім’ях афганців випадки зміни віри дружиною були 

поодинокими, у мусульман із африканських країн – взагалі не                   

зафіксовані [76, 98].  

Що ж стосується гендерної складової, у іммігрантській групі з 

африканських та азійських країн переважають чоловіки (60%). Найбільша 

питома вага жінок серед вихідців із Афганістану (49%) та В’єтнаму (40%). 

Приблизно однакова кількість чоловіків і жінок серед мігрантів з Китаю, Ірану. 

Водночас, повністю чоловічим виявився склад тих, які прибули з Пакистану, 

Бангладеш, Туреччини. Такий статевий склад мігрантів відображає як 

національно-культурні традиції, за якими утримання сім’ї та пошук заробітку (в 

тому числі й за кордоном) належать до обов’язків чоловіків, так і характер 

міграції з певних країн: вимушений, коли рятуються цілими сім’ями, та 

економічний, коли на заробітки їде передовсім молодий чоловік. Кожний п’ятий 

з одружених мігрантів, що увійшли до вибірки дослідженя, проживав у шлюбі із 

громадянкою України. Що цікаво  -  змішані шлюби укладали лише чоловіки. В 

рамках вказаного дослідження не було виявленого жодного випадку, коли б 

жінки, що емігрували з Азії та Африки до України, створили сім’ї з етнічними 

українцями після переїзду [76, 98].  
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Отже, приклад цих двох досліджень ілюструє, що, по-перше, формування 

державної міграційної політики повинне здійснюватись на підставі емпіричних 

даних, а не стереотипів. По-друге, щоб таких стереотипів та міфів було 

якнайменше, потрібно ґрунтовно вивчати проблематику інтеграції іммігрантів в 

Україні. Необхідність підтримки міжетнічної злагоди у суспільстві в умовах 

посилення розмаїття етнічного складу населення внаслідок імміграції робить 

особливо актуальними дослідження, що акцентують увагу на становищі 

іноземців у державі, поширеності випадків дискримінації та ксенофобії. Менше 

з тим, навіть на рівні провідних українських політичних діячів та партій 

прослідковується в кращому випадку відсутність акцентування уваги на правах 

національних менших взагалі, в гіршому – відверте вороже ставлення до 

представників інших етносів та національностей.  

Втім, ідеалізувати ситуацію навколо імміграції в Україні також не варто.  

Порівняно з розвинутими європейськими державами Україна не є вкрай 

привабливою для висококваліфікованих іммігрантів. Умови, які українська 

влада може надати таким іноземцям, є неконкурентоспроможними у порівнянні 

з тими, що пропонують США, Німеччина, Італія тощо. Та й навіть у цих країнах 

чималу кількість відображають трудові мігранти із середньою та низькою 

кваліфікацією. Селективна імміграція, де усі іноземці будуть успішними 

науковцями чи підприємцями, виглядає утопічною і навіть дещо 

нераціональною, оскільки одним із її завдань є заміщення вакантних посад,а не 

витіснення із трудового сектору корінного населення. Як відомо, однією із 

найменш популярних ніш є саме низькокваліфікована праця, яку досить часто 

заповнюють трудові іммігранти. Україна не є винятком. Найбільше іммігрантів 

цієї категорії працюють у великих промислових містах, насамперед у Києві, 

Харкові та Одесі. Переважно це торгівля на ринках, зокрема славнозвісних 

«Барабашово» у Харкові та «Сьомому кілометрі» в Одесі. Україна, хоч із 

певними модифікаціями, відповідає принципам працевлаштування 

низькокваліфікованих мігрантів, яких у світі прийнято позначати трьома 
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літерами «D» - Dirty, Dangerous&Dumb, тобто «брудна, небезпечна та рутинна» 

робота [15]. 

У 2013-2014 рр. МОМ було проведено дослідження з питань інтеграції, 

злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів, під час  

якого було опитано 300 іноземців (іммігрантів-резидентів, біженців та іноземних 

студентів) у шести містах України. Також було проведено експертні інтерв’ю, 

аналіз відповідної державної статистики та нормативно-правових актів. 

Результати реалізації проекту показують, що в Україні справді існує 

дискримінація іммігрантів, у той час як ефективність дій державної політики у 

сфері інтеграції іммігрантів залишається незадовільною. В Україні розроблені і 

впроваджені нормативні акти, що регламентують питання доступу іноземців до 

працевлаштування, послуг освіти, медичного обслуговування, забезпечення 

житлом, однак цей доступ залишається обмеженим як через необізнаність та 

низький рівень володіння мовою мігрантами, так і внаслідок дій інших сторін 

(роботодавців, працівників закладів охорони здоров’я тощо) та через об’єктивні 

причини (невідповідність якості послуг потребам мігрантів). З дев’яти 

розроблених в процесі дослідження показників оцінки ефективності державної 

політики у сфері інтеграції іммігрантів, які можуть бути оцінені виходячи із 

сучасної міграційної статистики, лише два досягають прийнятних значень [33]. 

Дослідження з інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті і дискримінації 

іммігрантів, по суті, стало першим аналітичним напрацюванням, в якому 

комплексно розглянуті законодавчі та соціально-економічні питання оцінювання 

ситуації з інтеграції іммігрантів та поширення випадків дискримінації. 

В цілому, ксенофобські настрої можна простежити фактично у всіх країнах 

Європи, в тому числі і колишніх постсоціалістичних (Україна, на жаль, не є 

винятком). Плекаючи ксенофобію, ультраправі сили у Великобританії, Франції 

та Німеччині влаштовують пікети під лозунгами «Іноземці – геть!», «Франція для 

французів» і т.п. Радикальна форма їх прояву – масові погроми, підпали, побиття 

іммігрантів тощо. Наприклад, у Швейцарії, за даними офіційної статистики, 
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щорічно здійснюється до 40 випадків підпалів та інших злочинних діянь у місцях 

компактного проживання іноземців [137, 18]. 

Важливо, що антиіммігрантські, зокрема і ксенофобські настрої, 

простежуються не лише у проявах масової свідомості, а й на найвищому рівні 

публічної політики. Наприклад, представники ультраправої Партії Свободи в 

Австрії, увійшовши до складу уряду, зайняли посади міністрів юстиції, оборони, 

фінансів і транспорту. Представники Норвезької ультравпраої партії прогресу 

виступають за обмеження доступу в Норвегію чиса іммігрантів до однієї тисячі 

осіб в рік, а також призупинення фінансування допомоги країнам «третього 

світу». Данська народна партія та «Життєздатні Нідерланди» також підтримують 

антиіммігрантську політику. У Польщі з досить радикальними заявами відносно 

іммігрантів неодноразово виступав лідер крайньо правої Самооборони Анджей 

Леппер. Досвід діяльності сучасних радикальних організацій засвідчує, що 

досить часто їхня політична активність супроводжується вуличними 

демонстраціями, протидією правоохоронним органам та навіть вчиненнями 

терористичних актів [11, 87]. 

Експерти наголошують, що в Україні ксенофобія також стає соціально-

політичною проблемою. Згідно з моніторингом уповноваженого з прав людини, 

тільки за 2008 рік в Україні було скоєно близько 200 злочинів проти іноземців. 

Із них — 15 убивств [77].  Ще у 2009 р. Верховна Рада України прийняла Закон 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості». Він 

передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном 

від 10 до 15 років за навмисне вбивство з мотивів расової, національної чи 

релігійної нетерпимості. Крім цього, передбачено покарання у вигляді штрафу 

від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи обмеження 

свободи на строк до п’яти років (з позбавленням права займати визначені посади 

або займатись певною діяльністю на строк до трьох років) за навмисні дії, 

спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі і 

ненависті, на приниження національної честі і гідності людей в зв’язку з їх 
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релігійними переконаннями, расовою, етнічною приналежністю, кольором 

шкіри, мовою [37]. Водночас, правозахисні організації стверджують, що в 

Україні майже всі злочини, скоєні на ґрунті расизму, називають хуліганством, 

тому їх тяжко виявити [44]. 

У всьому світі нині спостерігається певний парадокс – з одного боку, 

прагнення до глобалізаційних змін (а міграція є неминучим наслідком), а з 

іншого – інтенція до збереження національної, етнічної та культурної 

самобутності. Україна не є винятком, але якщо раніше переважна кількість 

іммігрантів так чи інакше належала до близьких до українців етносів (переважно 

це слов’янські народи), то протягом останніх років значно зріс рівень імміграції 

з країн Африки та Азії.  

Взагалі, з проблемою інтеграції іммігрантів можна пов’язати  цілу низку 

парадоксів. Наприклад, з одного боку саме інститут держави, а не суспільство 

визначає імміграційну політику, а значить – дозволяє в’їзд зазначеної категорії 

іноземців. З іншого боку, вона ж, держава (в образі різних політичних сил та 

окремих державних діячів), не завжди є толерантною по відношенню до 

іммігрантів (а це вже, як наслідок, зумовлено протестними настроями виборців). 

Ще однією проблемою є те, що важко визначити, хто, власне, винен у 

неспроможності інтеграції іммігрантів – місцеве населення чи самі іноземці? З 

одного боку, зумовлені расизмом та ксенофобією місцеві погроми викликають у 

іноземців вороже ставлення і відповідну реакцію (наприклад, масові 

заворушення арабів-іммігрантів у Франції в листопаді 2005 р.). З іншого ж боку, 

ксенофобія також навряд чи може виникнути безпідставно, тобто, вона зазвичай 

є результатом небажання іммігрантів асимілюватись у країні прийняття. Отже, 

виникає питання: що зумовлює складнощі інтеграції іноетнічних іммігрантів – 

те, що вони не хочуть, чи не можуть інтегруватись? 

Очевидним є лише те, що зусиллями тільки однієї сторони (держави-

реципієнта чи іммігрантів) цю проблему вирішити неможливо.  З боку країни 

прийняття доцільними виглядають наступні дії: 
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- введення селективної імміграційної політики з метою не дозволити 

масового в’їзду категорії іноземців, які, очевидно, сприятимуть 

загостренню міжетнічних конфліктів; 

- забезпечення на державному рівні прав іммігрантів, котрі законно 

проживають на території країни прийняття; 

- сприяння толерантному ставленню до іноетнічних іммігрантів 

(регулювання у нормативно-правовому полі; відповідні заяви та 

виступи з боку авторитетних політиків; вплив засобів масової 

інформації).  

З боку ж іноетнічних іммігрантів вимагається визнання цінностей та 

традицій держави прийняття, прагнення до асиміляції. Це не означає, що вони 

повинні зректись своєї культури та релігії, просто не намагатись нав’язати їх 

місцевому населенню. Релігія та культура мають бути складовими приватного 

життя особи, а не публічного. 

Враховуючи складність інтегрувати іноетнічних іноземців у своє 

суспільство, українська імміграційна політика здебільшого спрямована на 

залучення іммігрантів, що культурно є найбільш ближчими до українського 

народу. Наприклад, у Ефіопії більшість населення сповідує християнство, що, 

очевидно, не викликатиме суттєвого релігійного бар’єру з українцями. Водночас, 

вихідці із країн Південної Азії хоча атропологічно ближчі до українців, проте у 

них існують стійкі етноси, тож масове прибуття до України корінних мешканців 

Китаю або Індії призведе до створення ними концентрованої діаспори [78, 109]. 

3. Ключові напрямки державного регулювання міграційних процесів. Як 

уже наголошувалось, кожен уряд має своє уявлення, як саме має формуватись та 

розвиватись державна міграційна політика. Існують певні універсальні сектори, 

регулювання яких відіграє важливе значення у всіх державах, а також основні 

підходи, що є фундаментом такої політики. У першому розділі вже згадувались 

такі універсальні підходи. У загальному вигляді їх можна розподілити на два 

напрямки – селективна імміграція (визначення на рівні державних структур 

скільки і які категорії мігрантів отримують доступ на в’їзд), а також спрямування 
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державної політики на загальне зростання рівня життя і конкретні заходи, 

орієнтовані на скорочення еміграції.  

Репатріація, тобто повернення мігрантів на батьківщину, в класифікації 

універсальних моделей імміграції посідає перше місце і є найбільш бажаною для 

країн прийняття. Україна також зацікавлена у зростанні кількості населення 

передусім за рахунок повернення власних громадян. Хоча репатріація 

неформально і визнана найпріоритетнішою формою імміграції, на 

законодавчому рівні в Україні це питання протягом тривалого часу не 

обговорювалось. Натомість розроблялись норми, що стосуються переважно 

іноземців та біженців. Як і в більшості інших випадків, певний поштовх 

реформам у цій сфері надали вимоги ЄС відповідно до Плану з лібералізації 

візового режиму. Так, саме завдяки прагненню відповідати європейським 

стандартам Україна розпочала розробку програми з реінтеграції своїх громадян. 

Урядом був затверджений План заходів з інтеграції мігрантів в українське 

суспільство, а згодом з’явився Закон України «Про статус закордонного 

українця». Втім, згаданий план містить всього шість пунктів, а українці-

іммігранти згадуються там лише двічі (решта положень присвячені іноземним 

іммігрантам та біженцям). План передбачає розробку методичних рекомендацій 

з надання працівниками державної служби зайнятості допомоги у 

працевлаштуванні, професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні 

кваліфікації українських мігрантів, які повернулись в Україну. У ньому також 

вказується про забезпечення інформування українських репатріантів стосовно 

питань зайнятості, провадження підприємницької діяльності, соціального 

забезпечення та охорони здоров’я, надання їм психологічної допомоги [95]. 

Таким чином, відповідно до плану інтеграції мігрантів в українське суспільство, 

від держави вони можуть розраховувати переважно лише на консультації ї та 

інформування.  

Досліджуючи міжнародний досвід, О. Малиновська виокремила кілька 

особливостей процесу заохочення репатріації у світі [60]. По-перше, формування 

політики сприяння репатріації (і відповідно – реінтеграції) здебільшого 
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розпочалось внаслідок зовнішньополітичного тиску з боку країн, звідки мігранти 

повернулись. Це зумовлено їхньою зацікавленістю у запобіганні у майбутньому 

незаконному в’їзду таких мігрантів. Проте з часом формування цієї політики 

знайшло підтримку в урядах країн репатріантів, і реінтеграція почала 

сприйматись крізь призму суспільного розвитку. Мігранти, що повертаються із 

більш розвинутих країн, потенційно привносять з собою нові погляди на 

використання технологій, розвиток економіки, започатковують свій бізнес і т.п. 

Окрім економічних факторів на особливу увагу заслуговує те, що репатріанти є 

носіями культурного, національного або ж релігійного «коду» цієї держави, тож 

інтеграція для них є найменш травматичною у порівнянні з іншими групами 

мігрантів.  

По-друге, програми з реінтеграції відрізняються у багатьох країнах. В 

Україні наразі вони обмежуються консультаційними та інформаційними 

послугами. У той час, як в інших державах спектр програм підтримки значно 

ширший: підвищення кваліфікації та перекваліфікації, допомога відкритті 

власного бізнесу шляхом спрямування у виробництво накопичених мігрантами 

під час перебування за кордоном коштів, надання безповоротних грантів та 

пільгових кредитів тощо.  

Універсальною практикою є те, що відповідальність за виконання програм 

з реінтеграції покладається на органи виконавчої влади, до компетенції яких 

належить сфера праці та соціального захисту. Формуються механізми 

координації взаємодії з іншими урядовими структурами (консульськими 

установами за кордоном, прикордонними службами, освітніми та медичними 

закладами тощо), а також відповідними громадськими організаціями.  

Розробка та реалізація цих програм здебільшого відбувається у рамках 

тісного співробітництва з міжнародними організаціями і державами, звідки 

повертаються мігранти. Безумовно, міжнародна технічна і фінансова допомога 

підвищують спроможність органів влади щодо проведення заходів з реінтеграції, 

розробки дієвих програм. З позиції нещодавно прийнятого в Україні закону про 

зовнішню трудову міграцію та відповідних міжнародних зобов’язань у цій сфері 
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було б доцільним створити при Міністерстві соціальної політики України 

постійно діючу міжвідомчу робочу групу з розробки пропозицій щодо 

формування політики у сфері репатріації мігрантів, а також залучити до 

співпраці у цьому напрямку Міжнародну організацію з міграції (як це було 

зроблено у багатьох країнах). 

Серед представників західної діаспори є багато людей, що хотіли б жити 

та працювати в Україні, але при цьому не хочуть втрачати своє громадянство, 

яке дає можливість більш вільного пересування по світу. Таким представникам 

української діаспори потрібно надати статус «закордонного українця», що 

передбачатиме легшу процедуру отримання  дозволу в’їзд та на проживання в 

Україні. У 2004 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

правовий статус закордонних українців». Він визначає закордонного українця як 

«особу, що є громадянином іншої держави або особою без громадянства, має 

українське етнічне походження, що передбачає належність її або її предків до 

української нації та визнання нею України своєю етнічною батьківщиною» [41].  

Особа, що проживає за кордоном, має українське етнічне походження, 

українську самоідентифікацію, досягла 16-річного віку та не перебуває в 

громадянстві України, може подати заявку до Національної комісії з питань 

закордонних українців при Кабінетові Міністрів з метою отримання статусу 

закордонного українця. Це дасть їй право на безкоштовне оформлення 

багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення 

терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця та на в’їзд 

до Української держави поза імміграційними квотами. Закон також гарантує 

забезпечення певних національно-культурних та мовних потреб закордонного 

українця. 

Систематичні заходи, спрямовані на визначення становища українських 

іммігрантів в країнах Європейського Союзу, їхніх прав та свобод, доступу до 

ринку праці та отримання освіти, а також санкції проти незаконної міграції, 

безпосередньо торкаються інтересів державної міграційної політики України. 

Окреме питання – розробка законодавчих положень, які б заохочували 
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українських громадян повернутись на батьківщину, про що вже згадувалось 

раніше. Отож, хоча підтримка репатріації є одним із пріоритетів міграційної 

політики України, проте значних заохочень для повернення етнічних українців в 

нашій нормативно-правовій базі бракує. Наприклад, у програмах щодо 

української діаспори не вказується про гарантії їх облаштування в Україні. Окрім 

трудової міграції це помітно у контексті українських школярів та студентів, що 

виїхали на навчання за кордон. Досить часто після завершення навчання молодь 

вирішує залишитись на постійне проживання в іншій країні, а не повернутись в 

Україну. Це пов’язано, безперечно, із економічними та соціальними факторами - 

можливістю знайти роботу за спеціальністю (непоодинокі випадки, коли 

студенти ще за період навчання отримують запрошення на подальше 

працевлаштування), вищі стандарти якості життя, усталені соціальні зв’язки (в 

тому ж числі і створення власної сім’ї). Натомість, нестабільна економічна та 

політична ситуація в Україні, відсутність державних програм працевлаштування 

студентів із міжнародною освітою, а також низка бюрократичних процедур, 

пов’язаних із підтвердженням закордонного диплому, не сприяють їхньому 

поверненню на батьківщину.  

На даному етапі розвитку українського суспільства, коли демографічні 

проблеми набувають все більшого значення, не можна недооцінювати роль 

імміграційної політики. Від держави не вимагається надання прямої допомоги 

іммігрантам чи надання їм більш значної уваги, ніж власним громадянам. Вона 

принаймні зобов’язана  зробити кроки для створення рамочних умов їх прийому 

та інтеграції. До компетенції центральних органів влади належить розробка 

адекватного законодавства з прийому мігрантів — їх реєстрації, розвитку ринку 

житла, порядку трудового найму, встановлення партнерських відносин з 

країнами-донорами робочої сили, стимулювання формування інформаційних 

мереж, нагляд за дотриманням прав мігрантів тощо. 

З імміграційними процесами країни-реципієнти пов’язують як певні 

економічні та демографічні вигоди, так і низку соціальних, етнокультурних та 

політичних проблем. Безумовно, за рахунок трудових іммігрантів держави 
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мають можливість заповнити ті ніші в галузях економіки, де існує дефіцит 

робочої сили у зв’язку з непрестижними та малооплачуваними видами 

діяльності. Це здебільшого стосується сфери обслуговування, прибирання, 

обробної промисловості тощо. Податки, що сплачують легальні трудові 

іммігранти, також є важливим фактором економічної доцільності іноземної 

найманої робочої сили. Світовий досвід показує, що багато країн світу саме за 

рахунок іммігрантів побудували високорозвинену вітчизняну економіку: США, 

Австралія, Канада.  

Безперечно, імміграція є багатоплановим процесом, що по-різному 

впливає на окремі параметри економічної діяльності і має суперечливі наслідки. 

Аналітики Національного центру стратегічних досліджень запевняють, що, з 

одного боку, приплив робочої сили дозволяє в умовах скорочення чисельності 

працездатного населення підвищити рівень концентрації трудових ресурсів 

завдяки широкому спектру застосування праці мігрантів. Ймовірне також 

одержання науково-технічної ренти від залучення в країну імміграційних 

ресурсів [114]. У той же час, за збереження структурних диспропорцій 

національного ринку праці трудова імміграція може суттєво загострити наявні 

проблеми не лише в економічній, але і в соціокультурній сферах. Відтак коректна 

оцінка наслідків міграції є складною задачею, проте вона має лежати в основі 

комплексної та збалансованої міграційної політики держави.  

Зупинимось спершу на позитивних наслідках, які український соціум може 

отримати від іммігрантів. В першу чергу, залучення низькокваліфікованої 

іноземної робочої сили дасть змогу покращити структуру зайнятості. Значна 

економія на витратах у галузях і на підприємствах, де використовується дешева 

праця іммігрантів, веде до збільшення доходів підприємців (проте у той же час 

досвід України показує, що використання дешевої праці в умовах недостатньо 

високого конкурентного тиску сповільнює модернізацію виробництва та 

зростання продуктивності праці). Мігранти також виконують функцію 

підтримки пропорції населення працездатного віку по відношенню до населення 

пенсійного віку. В умовах депопуляції іммігранти збільшують внутрішній 
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сукупний попит, сплачують податки і соціальні внески, зберігають заощадження 

в українських фінансових установах тощо, що завдає загального позитивного 

впливу на  економічний розвиток країни [121]. 

Зазначені позитивні наслідки стосуються здебільшого іммігрантів, 

офіційно зайнятих в українській економіці. Що ж до незаконних мігрантів, то 

вони лише наносять шкоду українській економіці, сприяючи її тінізації.  

Проаналізувавши переваги від імміграційних потоків для України, не 

можна не зазначити і загрози, які вони можуть мати для країни. Аналітики 

соціально-економічного відділу НІСД виокремили наступні: 

- зниження життєвих стандартів та якості життя приймаючої країни; 

- посилення тиску на державну сферу соціальних послуг та 

комунальний сектор;  

-  зменшення питомої ваги власних громадян в структурі економічно 

й суспільно-політично активного населення, формування 

автономних співтовариств зі своїми субкультурою й звичаями; 

- поширення, насамперед – в середовищі незаконних мігрантів, 

кримінальних відносин, що, у свою чергу, може живити 

ксенофобські настрої серед українців; 

- відплив грошових коштів в країни походження мігрантів                 

тощо [114]. 

Отже, ставлення до імміграції в Україні є неоднозначним. З одного боку, 

іммігранти сприяють покращенню демографічної ситуації в державі, 

збалансованості працездатного населення. З іншого ж боку, імміграційні потоки  

несуть в собі низку загроз, які за умов неефективної міграційної політики можуть 

призвести до соціальної та економічної кризи. Суспільне сприйняття мігрантів 

проявляється у різних ступенях толерантності (або нетолерантності) до 

іноземців, що так чи інакше знаходить відображення у політичній сфері і 

приводить до формування відповідної міграційної політики щодо регулювання 

трудової та інших форм міграцій.  
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Зважаючи на демографічні проблеми України та усвідомлення 

необхідності залучення на її ринок праці значної кількості іноземної робочої 

сили, не можна обійти увагою проблему адаптації іноземців на новому місці. І 

основним аспектом інтеграції робітників-мігрантів є формування у суспільства 

усвідомлення необхідності та бажаності їхньої участі у суспільному житті, 

інформаційна робота у напрямі роз’яснення того, що іммігранти не споживають, 

а створюють національний продукт, є платниками податків до державної казни, 

не відбирають робочі місця, а лише заповнюють їх там, де у цьому є потреба. 

Проте, звичайно, така робота не може бути односторонньою, тобто, 

спрямованою лише на місцеве населення.  

У цьому контексті доречно звернутись до міжнародної міграційної 

політики. На початку ХХІ ст. Європейська Комісія розробила конкретні політики 

із інтеграції іммігрантів. В їх основу закладене усвідомлення того, що інтеграція 

є двостороннім зобов’язанням як іноземців, так і органів влади та суспільства 

країн прийняття. З одного боку, передбачається обов’язок мігранта інтегруватись 

до місцевої громади через такі дії:  

- вивчення мови держави, що приймає та дотримання основних життєвих 

принципів, що в ній поширені; 

- вивчення правової, політичної та соціальної системи країни прийняття; 

- шанобливе ставлення до звичаїв і традицій, а також системи соціальних 

зв’язків країни прийняття.  

З іншого боку, заохочуються участь органів влади до формування 

інклюзивного суспільства шляхом реалізації таких заходів: 

- надання доступу до ринку праці; 

- забезпечення недискримінаційного доступу до системи освіти; 

- надання доступу до системи охорони здоров’я; 

- надання доступу до товарів, послуг і житла; 

- забезпечення права на участь у демократичному процесі. 

Отже, при розробці політики інтеграції іммігрантів та подолання 

соціальної напруженості Європейська Комісія робить наголос на дотриманні в 
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цьому процесі двосторонніх формально та неформально визначених зобов’язань 

як мігрантами, так і урядами країн прийняття [121, 113]. 

Значним чинником впливу (як позитивного, так і негативного) є діяльність 

неформальних мереж та громадських організацій, які формують імідж 

іммігранта, інформаційно орієнтують суспільство на певні сценарії взаємодії з 

іммігрантами — толерантні чи сценарії протистояння. Необхідно зазначити, що 

держава у процесах формування іміджу іммігрантів та ставлення до них 

населення відіграє все ж меншу роль, оскільки традиційно довіра суспільства є 

більш високою до неформальних мереж та груп (особливо до тих, чиї погляди та 

інтереси підтримує певна верства населення), ніж до державних владних 

інституцій. А тому особливо важливим є питання розвитку та підтримки 

державних програм через мережу громадських організацій. 

На думку вітчизняної дослідниці А. Стащак, якщо у роботі з 

інформатизації громадян відносно умов та необхідності прибуття іноземної 

робочої сили основними учасниками є і громадські організації, і держава, то у 

роботі з іммігрантами держава-реципієнт практично не відіграє інформаційної 

ролі (окрім офіційного інформування з правових аспектів перебування). Тут 

основним учасником управління виступають неформальні мережі, що склалися 

чи складаються у середовищі іммігрантів. Ці мережі (їх керівники, лідери) 

формують стереотип поведінки іммігранта у країні прийому, його сприйняття 

місцевого населення, певні дії, спрямовані на соціально-культурну          

адаптацію [113, 65]. Тому дуже важливо побудувати державну імміграційну 

концепцію так, щоб уникнути соціально-культурного усунення прибулих 

іноземних працівників. Оскільки вирішальний авторитет у роботі з іноземними 

громадянами мають неформальні мережі та певні формальні організації, 

державний міграційний менеджмент повинен бути побудований так, щоб 

опосередковано (через згадані мережі та організації) доносити потрібну 

інформацію до іммігрантів, формувати у них поняття належної поведінки у 

приймаючому суспільстві. 
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Найбільш поширеним інструментом державного регулювання 

імміграційних процесів є використання квотної системи. Квоти визначають 

граничну кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати 

дозвіл на імміграцію протягом календарного року. Однак і цей показник 

державного регулювання імміграції в Україні є досить умовним. Так, відповідно 

до дослідження аналітичного центру CEDOS, засади формування квот описані 

досить загальними термінами та не містять чітких формул, за якими 

здійснюється розрахунок. Лише кілька факторів беруться до уваги:  

- регіональна специфіка, точніше врахування поточної демографічної ситуації 

(визначається відповідно до пропозицій центральних та місцевих органів 

виконавчої влади); 

- результати аналізу імміграційного процесу у попередньому календарному 

році; 

- необхідність максимального обмеження квоти імміграції в України іноземців 

та осіб без громадянства з країн походження значної кількості незаконних 

мігрантів (перелік таких країн визначає МЗС) [32].   

Чинне законодавство передбачає встановлення імміграційних квот для таких 

категорій осіб:  

1) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи 

онукою громадян України; 

2) особи, які раніше перебували в громадянстві України; 

3) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти [93].  

Без обмежень дозвіл на в’їзд надається діячам науки та культури, 

імміграція яких відповідає інтересам України, а також  особам, які здійснили 

іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на 

суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, зареєстровану в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.  

За останні кілька років спостерігається тенденція до скорочення 

імміграційних квот в Україні, але це зовсім не свідчить про встановлення більш 
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жорстких рамок імміграції. Насправді, за всі роки існування квоти жодного разу 

не були використані на всі 100%, подекуди – лише на 15%. Зокрема, це 

стосується квот «Діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам 

України» та «Особи, які раніше перебували в громадянстві України».  «Щорічно 

іноземцям та особам без громадянства видається близько 20-25 тис. дозволів на 

імміграцію. Зокрема, у 2010 році було видано 22,7 тис. дозволів на імміграцію в 

Україну, за 2011 – 22,9 тис., за 2012 – 22,1 тис., за 2013 – 16 698 дозволів на 

імміграцію в Україну. Що стосується підстав імміграції, то найбільше в Україні 

проживає іммігрантів, які отримали дозвіл на підставі своїх родинних зв’язків із 

громадянами України (більше 155 тис. осіб, що становить 60% від усіх 

іммігрантів)» [32].  

Цілком природньо, що найбільшу частку іммігрантів становлять особи, що 

не підпадають під квотні категорії, а іммігрують через прямі родинні зв’язки. 

Відсоток виданих дозволів для підквотних категорій, які пов’язані з сімейними 

стосунками, також є на порядок вищим в порівнянні з іншими квотами. Для 

решти квот на імміграцію доцільно встановити чіткі вимоги для отримання 

дозволів та не визначати граничну межу для імміграції. Враховуючи останні 

європейські міграційні тенденції, проблему внутрішньої вимушеної міграції в 

Україні та лібералізацію візового режиму з ЄС, ці питання змушують більш 

детально оцінити імміграційні процеси в Україні та реформування цієї сфери. 

Хоча кількість іммігрантів в Україні зростає, на урядовому рівні 

заохочення імміграції не відбувається, а ставлення до іммігрантів з боку 

суспільства є амбівалентним, що підтверджують соціологічні опитування та 

дослідження, зокрема, вже згадані два цикли опитувань Інституту Кенана 

«Нетрадиційні іммігранти в Києві», а також ініційована цим же інститутом 

публікація збірника наукових статей «Міграція і толерантність в Україні».   

На державному рівні також складно говорити про сприятливе чи 

несприятливе ставлення до масової імміграції. З одного боку, норми 

українського законодавства відповідають ліберальним європейським цінностям 

і декларують рівні права та свободи незалежно від раси, гендеру та 
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віросповідання. З іншого боку, у ключових програмних документах, що 

стосуються міграції, основний акцент зроблено на дотриманні прав мігрантів. 

Ще однією універсальною складовою державної міграційної політики є 

боротьба із незаконною або неврегульованою міграцією.  Як уже було зазначено 

у першому розділі, вживання терміну «нелегальна міграція», який часто 

використовують вітчизняні політики, урядовці, представники мас-медіа і навіть 

науковці, з позицій міжнародних експертів вважається некоректним.  

Незаконна міграція є одним із глобальних феноменів сучасного світу. 

Практично всі регіони та більшість країн різною мірою втягнуті у цей процес в 

якості країн в’їзду чи виїзду мігрантів. Завдяки своїм масштабам, впливу на 

суспільно-політичні процеси, зростанню негативних наслідків та загроз, 

поширенню злочинності незаконна міграція потребує адекватного державного 

реагування та ефективної протидії. Вирішальним фактором у проведенні 

стратегії контролю та запобіганні незаконному переправленню мігрантів є 

наявність системи збирання та обміну інформацією між країнами. Особливу 

увагу необхідно приділити міжнародним механізмам координації та 

імплементації такої інформаційної системи.  

У Концепції державної міграційної політики України зазначається, що 

протидія незаконній міграції є одним із її основних стратегічних напрямків. 

Реалізація положень концепції у цій сфері передбачає підвищення ефективності 

прикордонного контролю, посилення відповідальності за правопорушення, 

пов'язані з незаконною міграцією, та внесення в установленому порядку 

відповідних законодавчих пропозицій; активізацію переговорного процесу з 

питань укладення міжнародних договорів з державами міграційного ризику про 

реадмісію осіб; розробку і виконання плану заходів щодо протидії різним 

формам торгівлі людьми та надання допомоги особам, зокрема жінкам і дітям, 

які стали її жертвами. На сьогоднішній день регулювання незаконних 

міграційних процесів на державному рівні в межах своєї компетенції здійснюють 

Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба, Міністерство 

внутрішніх справ, Служба безпеки України, Міністерство зовнішніх справ, 
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Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я, Державний 

комітет статистики та Міністерство юстиції. 

Існує низка факторів, які роблять Україну привабливою для незаконних 

мігрантів. Це, передусім, географічне положення (межування з 4 країнами 

Євросоюзу), лояльність державної візової політики, правова неврегульованість 

питань міграції, функціонування мережі посередників незаконної міграції, 

недостатній контроль на кордонах України. Окрім того, мінливий характер 

міграційних переміщень та гнучкість контрабандистів й торгівців людьми, які 

можуть швидко змінювати свої маршрути, вимагають тісного міждержавного 

співробітництва між Україною та сусідніми країнами. 

Характер та основні форми незаконного перетину кордонів, з одного боку, 

та відсутність ефективної системи державного управління й обліку міграційних 

процесів, з іншого, фактично не дають змоги достовірно оцінити кількісні  

параметри та масштаби незаконної міграції в Україні. Так, щорічний 

протиправний транзит мігрантів через Україну лише приблизно оцінюється в 

500-600 тис. осіб [116].  

Для подолання проблеми незаконної міграції необхідна реалізація 

державної програми з питань міграції та національної безпеки, спрямованої на 

мінімізацію проникнення на територію держави осіб, які незаконно прибувають 

в Україну і не заявляють у встановленому порядку про свій намір набути статусу 

біженця або отримати притулок, втратили законні підстави для подальшого 

перебування на території нашої країни і ухиляються від виїзду з неї, 

переховуються та уникають контактів з компетентними органами державної 

влади.  Найважливішим в питанні регулювання незаконної міграції є чітке 

нормативно-правове регулювання питання незаконної міграції, прикордонний 

контроль та міждержавна співпраця.  

Узагальнення факторів зростання масштабів нерегульованої та незаконної 

міграції дає підстави виділити кілька категорій її негативних наслідків для країни 

прийняття. Л. Хомич виокремив три основні групи небезпек та ризиків, які 

загрожують суспільній безпеці Україні – економічну, соціально-демографічну та 
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політико-адміністративну. Серед негативних економічних наслідків можна 

виділити такі: 

- прямі витрати додаткових бюджетних коштів на утримання, 

обслуговування, ідентифікацію, депортацію незаконних мігрантів, у тому числі 

й повернутих з країн ЄС; 

- витрати, пов’язані з функціонуванням центрів тимчасового 

перебування незаконних мігрантів та біженців та витрати, які виникатимуть у 

зв’язку з необхідністю реформування органів державного управління та 

розширення структур, які займатимуться  управлінням міграційними процесами; 

- втрати, які зумовлені незаконним характером перебуванням 

іноземців в Україні та зайнятістю їх у тіньовому секторі економіки; 

- споживання незаконними мігрантами суспільних благ, товарів та 

послуг, створених в Україні. 

Наслідки соціально-демографічного характеру: 

- ускладнення етнічного та конфесійного складу населення;  

- проблеми інтеграції біженців та іноземних іммігрантів в українське 

суспільство, існування проблеми етнокультурної асиміляції окремих 

національних груп; 

- ріст етнічної злочинності та соціального напруження в регіонах 

зосередження значної кількості іноземців-іммігрантів, особливо незаконних; 

- поширення нетипових інфекційних захворювань. 

        Наслідки політико-адміністративного характеру: 

- проблеми для організації державного управління, які створюються 

впливовими злочинними групами торгівців людьми та контрабандистів, масовим 

перебуванням у країні значної кількості негромадян країни;  

- вірогідність переховування серед цих незаконних мігрантів 

небажаних осіб, терористичних груп, які загрожують національній/міжнародній 

безпеці;  

- формування негативного міжнародного іміджу України як держави, 

нездатної ефективно протидіяти незаконній міграції та торгівлі людьми [116]. 
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Безперечно, глобальна інтенсифікація незаконної міграції, зокрема 

переміщення мігрантів у напрямку до поточних та майбутніх кордонів ЄС, 

суттєво впливає на Україну та сусідні держави. Україна ще у 90-их роках ХХ ст. 

перетворилась у транзитну країну для мігрантів (особливо для незаконних). Ця 

обставина додає нові проблеми для і без того перевантажених систем державного 

управління.  

Держаною міграційною службою в 2015 р. на території України виявлено 

понад 5,1 тис. неврегульованих мігрантів, для порівняння - 3,1 тис. в 2014 р. 

Найчисельнішу групу склали громадяни Росії – 29%. Вихідці з Азербайджану 

становили 12%, Узбекистану – 9%, Грузії – 6%, Молдови – 5%, Вірменії – 5%, 

Афганістану та Китаю – по 3%. У 2015 р. найчисельнішу групу серед затриманих 

на кордоні становили вихідці з Афганістану – 37%, Сирії – 11%. Громадян 

Молдови було 7%, Грузії – 6%, Іраку – 5%, Сомалі – 5% [68]. 

Упродовж 2015 року органами Держприкордонслужби за Угодою між 

Україною та ЄС про реадмісію осіб від держав – членів ЄС прийнято 499 осіб, з 

них громадян: України – 258 осіб (52%), СНД – 49 (10%), інших країн –                

192 (38%), зокрема на кордоні з: Польщею – 267 осіб (53%), Румунією –               

112 (23%), Словаччиною – 96 (19%), Угорщиною – 24 (5%) [68]. 

Найскладнішими проблемами фінансового характеру, пов’язаними із 

неврегульованою міграцією, є тимчасове утримання та депортація іммігрантів, 

що перебувають в державі на незаконних підставах.  До Міністерства внутрішніх 

справ у 2006 р. було передано два пункти тимчасового перебування іноземців та 

осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні - в с. Розсудів 

Ріпкинського району Чернігівської області та в с. Журавичі Ківерцівського 

району Волинської області.    

Безперечно, зростання масштабів незаконної міграції в Україні в умовах 

відсутності ефективної системи протидії та запобігання становить пряму загрозу 

національній безпеці країни, створює додаткове навантаження на державний 

бюджет, сприяє зростанню криміналізації та тінізації економіки [11]. Для 

належного управління міграційними процесами необхідні не тільки ефективний 
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візовий та прикордонний контроль, але також і відповідні установи та процедури 

для поводження з мігрантами, затриманими на території країни. З метою 

вдосконалення управління міграційними потоками, у тому числі, шляхом оцінки 

статистичних даних та заходів, спрямованих на боротьбу проти незаконної 

міграції, уповноважені державні структури повинні активно взаємодіяти із 

провідними неурядовими організаціями та аналітичними центрами, що 

займаються дослідженням імміграційної проблематики.  
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Висновки до другого розділу 

 

Проголошення незалежності Української держави збіглося в часі з 

активізацією процесів глобалізації і, відповідно, інтенсивного міжнародного 

переміщення населення. Через особливості географічного розташування, 

Україна традиційно сприймалась як транзитна держава, через кордони якої 

мігранти намагаються потрапити до Європейського Союзу, а також як держава 

постачання трудових мігрантів. Менше з тим, за останні десять років помітною 

стала тенденція до зростання імміграційних процесів.  

У Звіті ООН з міжнародної міграції за 2015 р. вказано, що українська 

діаспора є однією з найбільших – близько 6 мільйонів осіб, і займає шосте місце 

у глобальному рейтингу. Так, з моменту проголошення України кількість 

населення у державі зменшилась майже на десять мільйонів осіб, і без належного 

державного регулювання у цій сфері, тенденція буде посилюватись. 

В Україні провідну роль в регулюванні міграційних процесів відіграє 

Державна міграційна служба (ДМСУ), а нормативно-правові аспекти 

корелюються із Концепцією державної міграційної політики України. В цілому 

ж, рівень розвитку українського законодавства у сфері міграції недостатньо 

врегульовує зовнішні міграційні процеси. Зокрема, фрагментарно вирішується 

питання забезпечення прав іммігрантів, механізмів співпраці із іншими 

державами, запобігання незаконній міграції і т.п.  

З-поміж особливостей сучасної міграційної ситуації в Україні найбільшої 

уваги заслуговують: 

- надзвичайно активні процеси внутрішньої міграції (близько                       

1,7 мільйонів вимушено переміщених осіб); 

- стрімка депопуляція, спричинена швидким зростанням рівня еміграції; 

- зміна векторів спрямування еміграції; 

- зростання кількості іммігрантів з віддалених країн. 

Більшість закордонних і вітчизняних фахівців, говорячи про державне 

регулювання міграційних процесів, мають на увазі саме зовнішню міграцію. 
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Внутрішні міграційні переміщення здебільшого відносять до сфери регулювання 

соціальної політики та моніторингу демографічної ситуації. Менше з тим, в 

Україні у контексті анексії Криму та воєнних дій на сході сформувався окремий 

вектор державної міграційної політики, спрямований на врегулювання проблеми 

вимушеної міграції.  

Зважаючи на стрімку депопуляцію в Україні, держава зацікавлена у 

інтенсифікації імміграційних процесів для вирівнювання демографічної ситуації 

та забезпечення дефіциту на ринку праці. У той же час, досвід багатьох країн ЄС 

свідчить, що масове прибуття іммігрантів без належної державної програми 

інтеграції та адаптації може призвести до зростання мігрантофобії у суспільстві.  

Особливо це стосується мігрантів, які суттєво відрізняються культурними та 

релігійними переконаннями від місцевого населення. В Україні помітно зростає 

кількість іммігрантів із віддалених країн Азії та Африки, тож забезпечення їхньої 

інтеграції у суспільстві є ще однією причиною перегляду пріоритетів державної 

міграційної політики.  

Незважаючи на те, що при висвітленні міграції у політичному контексті 

здійснюється штучне акцентування уваги на її негативних сторонах, в науковій 

літературі існує розуміння того, що міграція за своєю природою і об’єктивним 

значенням не є загрозою. Такою вона стає крізь призму стереотипного 

сприйняття. 
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РОЗДІЛ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

Формування ефективної міграційної політики є стратегічним і одночасно 

надзвичайно складним завданням будь-якої держави. Це завдання слід відрізняти 

від безпосереднього процесу розробки цієї політики і, зокрема, наповнення 

конкретним змістом поняття її ефективності. Складність аналітики полягає в 

тому, що міграційна ситуація постійно змінюється, адаптуючись до швидких 

глобальних перетворень. З іншого боку, держави в своїй міграційній політиці 

обмежені не тільки матеріальними ресурсами, а й певними політичними, 

ідеологічними чи культурними стереотипами. Тому дехто з дослідників зазначає, 

що державне регулювання міграції містить у собі створення ілюзії про повний 

контроль над міграційними процесами та спроможність зупинити їх. 

Будь-яка політика — це вибір певних рішень та засобів їх реалізації в 

конкретній сфері життєдіяльності суспільства. Це інструмент впливу на різні 

соціальні процеси, в число яких входить і міграція населення. Завдання 

міграційної політики формуються в руслі міграційної концепції країни та 

ситуації, яка склалася у міграційній сфері. Гострота міграційних проблем 

визначає вибір пріоритетів, черговість розв’язання тих чи інших завдань. Серед 

зовнішніх чинників, які визначають потребу та мотивацію України здійснити 

кардинальні перетворення у сфері міграційної політики є необхідність 

виконувати свої  міжнародні зобов’язання із запобігання незаконної міграції, 

виконання угоди про реадмісію з ЄС, а також підтримувати імідж держави, яка 

здатна контролювати власну територію та забезпечувати національні інтереси в 

міграційній сфері. 

На думку Т. Бєльської, модернізація держави в цілому передбачає 

оновлення або створення умов для зміни політичних, правових, економічних, 

суспільних відносин на сучасних засадах, визнання принципів демократії, 

верховенства права, ринкової економіки, соціальної держави, усталених 

міжнародних норм співіснування країн у всьому світі. Модернізація є й певною 
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ідеологією, навколо якої будуються конкретні реформи, що ведуть до 

масштабних якісних змін [10]. Характерною особливістю політичної 

модернізації є диференціація політичної структури (інституціоналізація), яка 

передбачає формування розгалуженої мережі соціально-економічних, 

політичних та інших інститутів суспільства, спрямованих на забезпечення 

стабільності й соціального порядку. Розвивається вона через удосконалення 

традиційних інститутів, які в процесі модернізації суттєво змінюють свої функції 

та характер діяльності, а також через формування нових [17]. 

В даному контексті під поняттям модернізації державної міграційної 

політики України варто розуміти удосконалення механізмів політико-правового 

та інституційного регулювання міграційних процесів. Вона зумовлена 

адаптацією як до внутрішніх викликів, зокрема великої кількості вимушено 

переміщених осіб через воєнні дії на Донбасі та окупацію Криму, так і до 

тенденції посилення міграційного контролю в країнах ЄС. 

На думку Л. Червінської, сучасна державна міграційна політика повинна 

будуватись на принципі балансування між захистом прав мігрантів та захистом 

суспільств, що їх приймають. Відповідно до цього, вона виокремлює три основні 

помилки, пов’язані із міграційним менеджментом: 

- переконаність в тому, що міграція є «загрозою», і їй потрібно 

протистояти; 

-  надмірна «сек’юритизація» міграції, що призводить лише до 

драматизації процесу перетину кордонів і підвищує рівень 

небезпечності та протизаконності дій мігрантів; 

- Використання політики обмеження у сфері міграції, яка практично не 

досягає ніякого результату і лише перешкоджає інтеграції мігрантів у 

суспільстві прийому [118]. 

В цілому, можна відстежити загальносвітову тенденцію переорієнтації 

чинників сприйняття міграційних процесів з економічних на соціальних, в основі 

яких лежить захист прав і потреб мігранта. На практиці віднайти баланс між 
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захистом національної безпеки та забезпечення ліберальних свобод мігрантів 

практично неможливо. У різні періоди розвитку тієї ж держави може 

спостерігатись зсув з однієї сторони в іншу. Це залежить від багатьох факторів, 

зокрема, внутрішніх: 

- приходу до влади нових політичних сил та еліт;  

- загострення соціально-економічної ситуації в країні; 

- зростання показників расизму та інших проявів нетерпимості.  

До зовнішніх факторів доречно віднести: 

- посилення взаємодії у міграційній сфері з іншими державами; 

- «диктування» правил спільною міграційною політикою ЄС; 

- воєнні конфлікти у сусідніх країнах (масовий потік шукачів притулку). 

Я. Петрова виокремлює чотири групи факторів, що впливають на 

стратегічний курс державної міграційної політики та її модернізацію. Перша (і 

найбільш важлива) група – це внутрішні потреби держави, що охоплюють 

демографічну, соціально-економічну, національну сфери, які прямо пов'язані з 

питаннями територіальної цілісності й політичної безпеки держави. Друга група 

пов’язана з конкретними установками правлячої еліти на подальший розвиток 

країни, які одержують своє практичне втілення у формуванні політико-

правового режиму відносно міграції населення. Третя група факторів відображає 

міжнародну міграційну ситуацію в цілому, а також політичний, соціально-

економічний та воєнний стан в прикордонних регіонах сусідніх держав зокрема. 

До четвертої групи факторів дослідниця відносить катаклізми природного й 

техногенного характеру, що викликають потоки змушених мігрантів [87, 170].  

У зв’язку з інтенсифікацією зовнішніх міграційних процесів, а також 

складної політичної ситуації та тривалого воєнного конфлікту на сході держави, 

Україна  потребує збалансованої міграційної політики, яка б відповідала 

сучасним викликам – інтенсифікації внутрішніх і зовнішніх переміщень 

населення та невпинному скороченню його чисельності, гармонізації з 

міжнародними стандартами.  Оскільки у всіх нормативно-правових актах у сфері 

зовнішньополітичної стратегії України зазначається, що євроінтеграція є 
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основним вектором зовнішньої політики нашої країни, то саме ЄС і задає тон 

модернізації вітчизняної міграційної політики [21, 47]. Безсумнівно,  державне 

регулювання міграції також суттєво залежить від європейських принципів та 

стандартів у цій сфері. Так, значна частина змін в українському міграційному 

законодавстві спричинена впливом спільної політики ЄС по відношенню до 

країн Східного партнерства. Менше з тим, ця політика не є сталою, оскільки 

країни Європи також постійно зіштовхуються із новими викликами та загрозами 

у міграційній сфері. З-поміж найбільш значимих та актуальних тенденцій 

міграційних процесів в Європейському Союзі варто виокремити дві, які тісно 

між собою пов’язані: 1) зростання кількості біженців з країн Азії та Африки;        

2) неспроможність урядів вирішити питання їхньої суспільної інтеграції через 

низку об’єктивних факторів. Розглянемо ці аспекти більш детально, а також 

потенційний вплив, які вони можуть мати на модернізацію міграційної політики 

України.  

Появу «спільної міграційної політики» більшість науковців датують    

1999 р., а саме – проведенням Тамперського Саміту. До цього часу управління 

міграцією належало переважно до компетенції національних урядів. Саме у   

1999 р. були визначені три основні напрямки інтегрованого міграційного 

менеджменту: надання притулку біженцям, протидія неврегульованій міграції та 

відкриття нових каналів для трудової міграції. У 2002 р. під час Севільського 

Саміту було доданий ще один пункт до цього переліку – поширення спільної 

міграційної політики Євпропейського Союзу й на інші країни, у тому числі 

країни походження мігрантів [134]. 

Спільна міграційна політика ЄС була спрямована передусім на розв’язання 

внутрішніх проблем, таких як «старішання націй», нестача кваліфікованих 

спеціалістів, незначна внутрішня трудова мобільність, спад економіки. У той же 

час, вона мала протидіяти низці загроз, породжених активізацією міжнародної 

міграції – торгівлі людьми, незаконній міграцій і т.п. виникнення спільної 

міграційної політики ЄС у сфері міграції було унікальним для світу явищем, 

адже до цього часу міграція сприймалась виключно як предмет зовнішньої та 
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внутрішньої політики держави. Перші спроби міграційного менеджменту на 

міжнародному рівні були удосконалені наступними регуляторами – 

Шенгенською угодою та Дублінською конвенцією; гармонізацією національного 

законодавства у сфері гуманітарного права (політичний притулок для біженців), 

а також Амстердамським договором, що зумовив створення єдиної безпекової та 

вільної зони [134]. 

Важливим кроком на шляху подальшого регулювання міграційної 

політики ЄС стало прийняття Директиви Ради Європи 2003/109 від  25 листопада 

2003 р. про статус громадян третіх країн, які проживають на теренах 

Європейського Союзу. Саме у цій директиві і були закріплені принципи гарантії 

надання притулку, правового захисту для встановлення статусу громадянина 

третіх країн та принципу невисилання [9, 8]. 

Таким чином, з кінця 90-их років ХХ ст. і до 2013-2014 рр. – активізації 

воєнного конфлікту у Сирії, Лівії, Іраку та створення Ісламської держави Іраку 

та Леванту (ІДІЛ) – спільна міграційна політика ЄС була досить послідовною та 

спрямованою на відновлення соціально-економічного балансу, сприянню 

конкурентності між державами за кращих кваліфікованих робітників. Однак 

після «Арабської весни» зросли масштаби неконтрольованої міграції в ЄС. Так, 

європейські держави за цей період прийняли загалом майже 5 мільйонів 

вимушених мігрантів, з подібними масштабами вимушеного переселення 

зазначені країни не зіштовхувались з часів Другої світової війни [26, 29]. 

Нова хвиля мігрантів у своїй більшості є біженцями, а не обраними 

спеціалістами, і досить часто їхні культурні звичаї, релігія та світогляд 

відрізняються від поширених у Європі. На думку вітчизняного науковця                

С. Якубовського, значна кількість нових іммігрантів з країн Азії та Північної 

Африки не лише вимагають допомоги, а й при цьому ворожо ставляться до 

держав ЄС, оскільки вважають, що саме втручання Європи та США у внутрішні 

справи їхніх батьківщині і призвело до громадянської війни, руйнації та 

вимушеної міграції. За таких обставин, одним із найголовніших пріоритетів 

спільної міграційної політики ЄС наразі має стати розробка програм асиміляції 
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мігрантів з віддалених країн. Це, передусім, вивчення мови, основ культури 

країни прийняття, отримання професій, на які є попит. Науковець переконаний, 

що, якщо така асиміляція не відбудеться найближчим часом, соціальна напруга 

як у відносинах між мігрантами та європейцями, так і між країнами ЄС під час 

розподілу міграційних квот буде зростати. Це спершу призведе до руйнації 

Шенгенської зони, а потім – і самого Європейського Союзу [127, 15]. Зважаючи 

на те, що більшість нових мігрантів ЄС є мусульманами,  і подекуди саме через 

релігійні погляди їм складно інтегруватись у країнах ЄС, це й справді є великою 

загрозою для збереження єдності Євпройського Союзу як такого.  

У відповідь на міграційну кризу був розроблений «Європейський порядок 

денний з питань міграції», підписаний Європейською Комісією у 2015 р. Він 

складається із трьох частин:1) оперативні цілі; 2) фінансова підтримка;                    

3) законодавство. Серед операційних цілей пріоритетною була названа допомога 

населенню Сирії та прикордонним державам, що приймають найбільшу кількість 

міжнародних біженців [91]. Цікавим є той факт, що у 2015 р. близько 100 тис. 

сирійців вперше отримали дозвіл на проживання в ЄС, у той час, як українцям 

було надано в 5 разів більше таких дозволів [34]. 

Врахування актуальних міграційних викликів та стратегічних пріоритетів 

для країн ЄС має важливе значення для України з кількох причин. По-перше, 

встановлення більш жорстких рамок міграційного контролю в країнах ЄС 

матиме безпосередні наслідки і для України – зменшення кількості дозволів для 

проживання, скорочення соціальних програм для підтримки імміграції в окремих 

країнах ЄС, зокрема в Німеччині, на яку спрямовано близько 40% усіх клопотань 

про надання статусу біженців [106]. По-друге, у європейських країнах, особливо 

тих, що вже зазнали низки спалахів терактів та протестів на ґрунті мігрантофобії 

та ксенофобії, простежується зростання ультраправих настроїв з-поміж 

політичних еліт та скептичне ставлення до лібералізації міграційної політики з 

третіми країнами. Оскільки Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, 

сучасна міграційна криза в Європі та скептичне ставлення європейців до 

«розширення кордонів» може суттєво сповільнити процес її реалізації. По-третє, 
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оскільки Україна безпосередньо межує з країнами ЄС, чимало мігрантів 

сприймають її як «транзит». До того ж, в довгостроковій перспективі через 

обмежувальні імміграційні заходи в більш розвинутих європейських державах 

Україна також може стати пунктом призначення для вимушених мігрантів з 

арабських країн. На думку О. Малиновської, Україна наразі неприваблива для 

мігрантів внаслідок неспритної економічної ситуації та війни, однак за умов 

значного посилення прикордонного контролю на середземноморських кордонах 

ЄС існує ризик переорієнтації частини неврегульованого міграційного потоку на 

східноєвропейський маршрут, який проходить через Україну [61, 18]. На думку 

дослідниці, враховуючи складне державне економічне становище, доволі 

скромні можливості для прийому біженців, практичну відсутність заходів з 

інтеграції мігрантів, навіть незначне збільшення кількості шукачів притулку 

може перетворитись для України на серйозну проблему.  

Окрім того, виникає питання про масову трудову та освітню еміграцію 

українців до країн Європи, що спостерігається протягом останніх років. 

Лібералізація візового режиму, надання можливостей безкоштовного навчання 

та сприяння у подальшому працевлаштуванні – ось ті зовнішні фактори, що 

зумовлють стрімкі потоки еміграції молоді та кваліфікованих спеціалістів з 

України.  

Отже, з одного боку, тісна співпраця з ЄС сприяє модернізації нормативно-

правових та адміністративних механізмів управління міграцією в Україні, що, 

безперечно, є позитивом для вітчизняної політичної системи. З іншого ж боку – 

це призводить до сприяння еміграції українських громадян до європейських 

країн, адже уніфікація стандартів призводить до спрощення бюрократичних 

процедур з отриманням дозволів на в’їзд та проживання. Варто також додати 

зростання кількості програм для освітнього та професійного стажування для 

української молоді за кордоном з можливістю подальшого працевлаштування. 

Саме тому державна міграційна політика України має бути збалансованою і 

орієнтуватись не лише захист прав іноземних громадян, а й на реінтеграцію 

власних. До того ж, лише технічне виконання вимог ЄС без переосмислення всієї 
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структурно-функціональної складової міграційної політики та врахування 

всесвітніх трендів розвитку міграції буде неефективним. 

О. Малиновська виокремлює три основні напрямки розвитку співпраці між 

Україною та ЄС у сфері міграції. По-перше, як країна походження чималої 

кількості трудових мігрантів, Україна спромоглася досягти домовленостей щодо 

працевлаштування і соціального захисту працівників-мігрантів у багатьох 

країнах ЄС. Зокрема, це двосторонні угоди з Польщею, Чехією, Словаччиною, 

що були укладені з 1993 по 1996 рр; у 2003 р. – з Португалією та Лівією, у 2009 

р. – з Іспанією. Угоди про соціальне та пенсійне забезпечення підписані з такими 

державами, що входять до складу ЄС, як Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, 

Литва, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина  [63, 36].  По-

друге, прагнення ЄС забезпечити надійний міграційний контроль та гарантії 

внутрішньої безпеки сприяло підтримці з його боку розбудові в Україні 

інфраструктури охорони кордону та запобігання нерегульованій міграції. По-

третє, толерантне ставлення Європейського Союзу до інтенсифікації міграційної 

взаємодії з Україною відбувалось за умови постійного підвищення спроможності 

держави ефективно регулювати міграційні процеси; тобто співпраця з ЄС у 

міграційній сфері є не лише важливим вектором державної міграційної політики, 

а й стимулюючим фактором для її модернізації.  

Як зазначалося, значну роль у регулюванні міграційних процесів та 

формуванні державної міграційної політики відіграють міжнародні механізми 

співробітництва. Механізмом часткового врегулювання проблем депортації 

неврегульованих імміграційних потоків є укладення двосторонніх угод про 

реадмісію, в першу чергу, – з  країнами походження незаконної міграції та 

країнами транзиту. Реалізація угод про реадмісію сприятиме створенню 

належних правових умов ефективного співробітництва між договірними 

сторонами, служитиме практичним цілям боротьби з незаконною міграцією, 

зекономить бюджетні кошти, які виділяються на заходи, спрямовані на 

примусове видворення іноземців.  
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Угода про редмісію осіб між Україною та ЄС була ратифікована у 2008 р. 

Підписання цієї угоди неодноразово блокувалось громадськими активістами і 

навіть політичними силами. Зокрема, вже був згаданий рух партії «Свобода», 

спрямований на її денонсацію.  Основним аргументом таких протестів були 

побоювання, що до України почнуть повертати десятки тисяч незаконних 

транзитних мігрантів, і це створить суттєве навантаження на бюджет країни. 

Натомість ці страхи виявились дещо перебільшеними. Чисельність випадків 

депортації й справді зросла, але у допустимих межах.  

Одним із ключових документів, що визначають взаємодію України з ЄС у 

міграційній сфері,  є План дій з лібералізації візового режиму 2010р. (далі – План 

дій), що є дорожньою картою з модернізації вітчизняної міграційної політики у 

відповідності до європейських стандартів. На реалізацію Плану дій Україні 

знадобилось близько 7 років. З метою сприяння стійким та комплексним 

реформам План дій містив два рівні критеріїв та відповідно дві фази здійснення: 

попередні критерії стосовно політичних засад (законодавство і планування) та 

критерії з реалізації зазначених завдань (ефективне та стійке виконання 

відповідних заходів). В червні 2014 р. Рада ЄС ухвалила рішення про перехід до 

другої (фінальної) фази Плану дій, а у грудні 2015 р.  – Єврокомісія своїм 

рішенням підтвердила її завершення. Загалом, зазначені в Плані дій вимоги 

полягають у наступному: суттєве покращення рівня безпеки документів, 

включаючи біометрику; зміцнення потенціалу у сфері управління кордонами та 

міграцією, політики притулку; реформ і співпраці у сфері громадського порядку 

та безпеки; вирішення питань у сфері зовнішніх зносин (у тому числі щодо прав 

людини та основоположних свобод), пов’язаних з рухом [89]. 

6 квітня 2017 р. Парламент  Європи проголосував за надання Україні 

безвізового режиму, що стало важливою подією для України у контексті 

подальшої модернізації міграційної політики. Громадяни України зможуть 

в’їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком Великобританії та 

Ірландії), а також до 4 держав – асоційованих учасниць Шенгенської угоди: 

Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. 
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Таким чином, для українців відкриваються кордони тридцяти країн, в 

число яких входять: Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, 

Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, 

Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, 

Швейцарія, Швеція [6].  

Втім, подорожувати без віз можуть лише громадяни України, що мають 

біометричні закордонні паспорти. Загальні правила про можливість перебування 

в Шенгенській зоні не більше 90 днів протягом шести місяців залишаються 

такими ж [128, 27].  

Тож не варто думати, що факт ліквідації візового режиму суттєво вплине 

на скорочення населення України. Загалом, Шенгенський прикордонний кодекс 

(Schengen Border Code) містить однакові вимоги для іноземців, незалежно від 

того, мають вони візу чи ні. Усі вони зводяться до наступного:  

- наявність документу для перетину кордону (закордонний паспорт, 

у випадку безвізового перетину кордону – виключно закордонний 

біометричний паспорт); 

- обґрунтування мети поїздки та мети перебування за кордоном; 

- наявність достатніх фінансових засобів як для перебування на 

території ЄС, так і для повернення в Україну; 

- не перебувати у списку осіб, яким заборонено в’їзд до ЄС; 

- не становити загрозу для громадського порядку, безпеки, 

громадського здоров’я та міжнародних відносин [108].  

Отже, очевидну користь від лібералізації безвізового режиму отримають 

громадяни, що подорожують до країн Європи з туристичною метою або для 

здійснення коротких робочих візитів. Для отримання дозволу на 

працевлаштування або отримання освіти спрощені процедури не передбачено.  

Беручи до уваги актуальні виклики щодо стану біженців, багато країн 

Європейського Союзу не бажають лібералізації візового режиму з новими 

державами, щоб не похитнути й так вразливий статус єдності [158]. Варто також 
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додати негативний досвід лібералізації візового режиму із країнами Західних 

Балкан, зокрема так званий «сербський сценарій», коли після отримання 

безвізового режиму значно зросла кількість клопотань про надання притулку для 

сербських біженців у провідних країнах Європи [8]. Саме тому питання про 

розширення безвізового режиму для країн Східного партнерства довгий час було 

дискусійним. Враховуючи негативні наслідки лібералізації візового режиму із 

Сербією, Європейський Cоюз замінив «дорожні карти», що використовувалися 

для західнобалканських країн на Плани дій з візової лібералізації, що були 

спрямовані на країни Східного партнерства. Оновлені документи були більш 

деталізованими та охоплювали близько 40 системних реформ, які стосувались не 

лише міграційних процесів, а й демократизації держави в цілому. Зокрема, мова 

йшла про ефективні заходи боротьби із корупцією та забезпечення рівності для 

усіх груп населення. Загалом, План дій охоплює чотири блоки реформ: 

1. Безпека документів ( в тому числі і біометричних паспортів); 

2. Незаконна міграція 

3. Охорона порядку та безпеки 

4. Міжнародні відносини та захист прав людини і громадянина [89].  

Відповідно до Плану дій, спільний комітет з представників Європейської 

Комісії та адміністративних органів відповідної третьої країни систематично 

оцінюють прогрес у впроваджені необхідного законодавства, а пізніше — у його 

реалізації. Молдова стала першою із країн Східного партнерства, що отримала 

безвізовий режим (28 квітня 2014). Близько трьох років знадобилось Грузії та 

Україні, щоб також здійснити цю реформу у відносинах з ЄС.  

Експерти Інституту світової політики зазначили, що польське МЗС, яке 

вважається одним із найактивніших в плані сприяння наближенню країн 

Східного партнерства до європейської інтеграції, вважає лібералізацію візового 

режиму з Молдовою прикладом своєрідного «порушення табу». Адже після 

незадовільних результатів подібних процесів у західнобалканських країнах саме 

Молдова стала першою, що невдовзі отримала безвізовий режим з ЄС.   
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Важливим спостереженням експертів є те, що за перший рік існування 

безвізового режиму між Молдовою та ЄС не зафіксовано значного зростання 

грошових переказів громадянами з країн Європейського Союзу до Молдови; 

показники незаконної міграції та реадмісії також суттєво не зросли [75]. 

Безумовно, спостерігається підвищення мобільності населення, але в її основі 

лежить фінансова можливість виїзду чи подорожування країнами ЄС. Показники 

рівня життя у Молдові значно нижчі, ніж у балканських країнах і не дозволяють 

громадянам часто виїжджати до країн Європейського Союзу. Низький рівень 

доходів у порівнянні із розвинутими державами Європи є також механізмом 

стримування надмірної маятникової міграції для України та Грузії.  

Досвід Молдови свідчить, що у разі дотримання усіх вимог ЄС, 

лібералізація візового режиму не становить небезпеки для економічно 

розвинутих держав. Окрім того, впровадження реформ у Молдові, Україні, Грузії 

та інших країнах Східного партнерства сприяє політичному та економічному 

наближенню цих країн до загальноприйнятих європейських стандартів і робить 

їх більш надійними партнерами для ЄС.  

Приклад Молдови також демонструє, що заморожені конфлікти не є 

нездоланною перешкодою для  лібералізації візового режиму з ЄС. З одного 

боку, уряд Молдови посилив міграційний контроль між основною територією 

країни та Придністров’ям, з іншого боку – лібералізація візового режиму може 

сприяти процесу реінтеграції. Безперешкодний доступ до Європейського Союзу 

може стати тим фактором, що спонукатиме відокремлені регіони до перегляду 

своєї політики. Це питання, безумовно, актуальне і для Грузії, і особливо – для 

України, оскільки конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі.  

Незважаючи на успішний досвід Молдови, в Раді Європи далеко не всі 

схвалюють політику лібералізації візового режиму з третіми країнами. Особливо 

це стосується представників держав, в яких вже неодноразово відбувались 

спалахи протестів на ґрунті мігрантофобії та расизму. Так, серед країн-членів 

Європейського Союзу проти надання безвізового режиму для українців 

виступили переважно парламентарі із Франції, Великої Британії, Італії, Австрії 
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та Греції. За результатами голосування 521 депутат проголосував «за», 75 

депутатів віддали свої голоси «проти», ще 36  утрималися. Найбільший супротив 

лібералізації візового режиму для України з ЄС висловили політичні сили 

націоналістичного спрямування «Європа націй і свобод» та «Європа свободи і 

прямої демократії» [155].  

Слід наголосити, що у Плані дій було чимало чітко регламентованих 

завдань для модернізації міграційної політики України, які послідовно були 

впроваджені, починаючи з 2010 р. Менш з тим, цей процес складно назвати 

злагодженим, і як наслідок – державна міграційна політика формувалась 

здебільшого під зовнішнім тиском, а не відповідно до вимог внутрішньої 

політики України. Найбільш важливою реформою стало створення державної 

міграційної служби як центрального органу влади у сфері міграції.  

Незважаючи на помітний прогрес у сфері розвитку міграційної політики 

України, який спостерігається протягом останніх кількох років, в нашій державі 

й досі бракує чіткого, комплексного управління міграційними процесами. 

Зокрема, досі не створено єдиного електронного демографічного реєстру, що 

спричинено значним громадським ажіотажем навколо закону «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», що набув 

чинності у січні 2013 року. Колізії навколо цього закону були проаналізовані у 

другому розділі дисертаційного дослідження.  

Варто усвідомити, що визнання Європейською Комісією завершення обох 

фаз виконання Плану дій з лібералізації безвізового режиму в Україні було 

певним «авансом» нашій державі, зумовленим важким внутрішньополітичним 

становищем. Декларативний характер концепції державної міграційної політики 

та відповідні законодавчі прогалини – усі ці недоліки неодмінно мають бути 

усунені. Окрім того, дуже важливо забезпечити безперешкодне функціонування 

Державної міграційної служби України, щоб вона змогла ефективно виконувати 

покладені на неї завдання та плідно співпрацювати із міжнародними 
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організаціями. Лише за таких умов Україна зможе дати належну відповідь 

сучасним міграційним та євроінтеграційним викликам. 

Так, євроінтеграція «диктує» правила модернізації державної міграційної 

політики України, але найважливішу роль у цьому процесі все ж таки мають 

відігравати внутрішні потреби та загрози. Лише за 2015 р.українці отримали    

500 тисяч дозволів на проживання в ЄС. Ця статистика охоплює людей, які 

отримали такі дозволи вперше. Для прикладу, біженці із Сирії отримали у п’ять 

разів менше таких посвідчень, білоруси – лише 82 тисячі, росіяни –                                    

73,5 тисячі [34].  Діаспора українців є однією з найбільших у світі, що вже було 

зазначено у попередньому розділі. А це означає, що без ефективних державних 

управлінських рішень, спрямованих на скорочення рівня еміграції та заохочення 

до повернення українських трудових та освітніх мігрантів, невдовзі Україні 

зіштовхнеться із серйозною демографічною кризою. Додати до цього також 

лібералізацію візового режиму з країнами ЄС, відсутність належних програм 

інтеграції іммігрантів – усі ці фактори спонукають до негайного реагування на 

міграційні проблеми в Україні.  

У той же час, якщо законодавча база у сфері міграції в Україні наближена 

до міжнародних стандартів, то в інституційній системі помітні серйозні 

прогалини. Зокрема, питанням інтеграції мігрантів лише частково опікуються 

Державна міграційна служба (здебільшого це суто адміністративно-технічна 

підтримка з видання документів та реєстрації місця проживання) і Міністерство 

соціальної політики (оформлення та надання соціальної допомоги окремим 

групам мігрантів). Спеціальних державних програм із соціальної інтеграції, 

допомоги при працевлаштуванні зовнішніх мігрантів поки що немає. Цим 

здебільшого опікуються або міжнародні організації, або ж місцеві інститути 

громадянського суспільства. Окремої уваги заслуговує питання реінтеграції 

українських емігрантів. У цьому контексті знову доречно звернутись до досвіду 

Молдови.  

За даними Міжнародної організації праці, близько 2,6% населення 

Молдови віком 15-64 роки є репатріантами. Що важливо – лише 40% з них мають 
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постійне місце роботи, понад третина репатріантів є безробітними або зайнятими 

лише на тимчасових сезонних роботах [158]. У зв’язку з цим, реінтеграцію 

мігрантів включно до національної стратегії розвитку. Особлива увага надається 

підтримці працевлаштування молоді, що висвітлено у Національній стратегії 

політики зайнятості робочої сили 2007-2015 рр., Національній стратегічній 

програмі демографічної безпеки Республіки Молдова 2011-2025 рр., а також у 

Національній стратегії в області міграції та притулку 2011-2020 рр. [158]. 

Остання програма найбільше відображає проблематику репатріації та 

реінтеграції і срямована на поліпшення економічного і соціального становища 

репатріантів, створення бази даних про потреби і здібності репатріантів; 

вдосконалення існуючого законодавства у сфері добровільного та примусового 

повернення мігрантів до Молдови.  

Цікаво, що уряд Молдови впроваджує політику реінтеграції не лише по 

відношенню до тих мігрантів, що вже повернулись, а й стосовно тих, що 

проживають за кордоном. Так, існує спеціальна програма інформування 

мігрантів про можливості повернення, доступу до освіти, працевлаштування, 

кредитування у Молдові за умов репатріації. Також на міждержавному рівні 

реалізовуються спільні ініціативи  з країнами, де є велика кількість молдавської 

діаспори, які сприяють поверненню та працевлаштуванню громадян Молдови на 

батьківщині. Урядова програма спрямована на розвиток державно-приватного 

партнерства, залучення репатріантів до агропромислових інвестиційних 

проектів, спрощення доступу до соціальних, медичних та освітніх послуг. Також 

окрема увага надається захисту найбільш вразливої категорії репатріантів – 

неповнолітніх,осіб з обмеженими можливостями, одиноких матерів.  

Значна частина фінансування програм з репатріації у Молдові 

здійснюється міжнародними організаціями. Цікавим прикладом є урядова 

програма PARE 1+1, що реалізується у співпраці з Європейською Комісією та 

МОМ з 2010 р. Основна її мета – стимулювати розвиток малого і середнього 

бізнесу в республіці за рахунок залучення репатрінтів. Принцип «1+1» означає, 

що за кожен 1 лей, що був зароблений за кордоном і вкладений у бізнес в 
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Молдові, бюджет програми додає ще 1 лей грантових коштів, але загальна сума 

такого гранту не може перевищувати 200 тис. леїв [150]. Програма існуватиме до 

2018 р., тобто вже знаходиться на завершальній  стадії, що дає змогу підвести 

підсумки про рівень успішності її впровадження. За перші шість  років її 

існування вдалось залучити в економіку молдови близько 340 мільйонів леїв     

(23 мільйони доларів США), реалізувати 717 проектів, половина з яких була 

спрямована на створення нового бізнесу, а інша половина – на підтримку вже 

існуючого. Саме завдяки програмі PARE1+1 вдалось повернути до Молдови 

близько 400 мігрантів [45].  

Досвід Молдови підтверджує, що репатріація трудових мігрантів 

можлива і доціальна, але велику роль тут відіграє державна політика і механізми 

заохочення переведення бізнесу на батьківщину.  

Корисним для України також є перейняття певних аспектів міграційної 

політики Грузії, яка також протягом тривалого проміжку часу розвивалась в 

умовах воєнного конфлікту в межах її території, внаслідок якого активізувались 

внутрішні та зовнішні міграційні процеси і помітно зменшилась кількість 

населення. Відповідно до результатів перепису населення, який відбувся у  2014 

р., чисельність жителів Грузії зменшилась на 600 тис. осіб з моменту 

попереднього перепису 2002 р., і зараз вона становить 3,7 мільйонів  осіб [60, 15]. 

Окрім того, Грузія, як і Україна, має євроінтеграційний вектор розвитку, і обидві 

країни майже одночасно отримали схвалення Радою Європи впровадження 

безвізового режиму.  

Враховуючи стрімкі темпи депопуляції в Грузії, одним із пріоритетом 

державного розвитку є заохочення повернення на батьківщину своїх громадян та 

їхня інтеграція, що прописано у Стратегії державної міграційної  політики [152]. 

Окрім того, в Грузії існує окрема програма з реінтеграції грузинських мігрантів, 

тобто таких, що були депортовані відповідно до угоди про реадмісію або 

окремих рішень, що забороняють їм перебувати в країнах ЄС.  

На відміну від України, де подібна підтримка на законодавчому рівні 

забезпечена лише у формі інформаційних та психологічних консультацій, у 
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Грузії на базі Міністерства внутрішньо переміщених осіб діє окрема програма, 

спрямована на ефективну реінтеграцію репатріантів. Ця програма передачає 

надання таких послуг:  зустріч в аеропорту осіб із особливими потребами, 

підтримка соціальних малих бізнес-проектів, забезпечення тимчасовим житлом, 

окремі медичні послуги, юридичні консультації, оплата короткотермінового 

стажування чи професійного навчання.  

Ця програма поширюється на громадян Грузії та осіб без громадянства, 

які були примусово повернуті до Грузії, і від того моменту пройшло не більше  

року. Наразі програма не поширюються на мігрантів, що законно працювали чи 

навчались за кордоном, а потім повернулись. Втім, відповідно до Стратегії 

державної міграційної політики 2016-2020, надалі перелік адресатів, які можуть 

отримувати допомогу у рамках цієї програми, буде розширено. В першу чергу – 

за рахунок висококваліфікованих спеціалістів [60, 17]. Відповідно, будуть 

проаналізовані кількість показники репатраціації та основні потреби таких 

мігрантів, щоб спланувати державний кошторис на реалізацію цієї програми в 

майбутньому. Активну роль у підтримці репатріації в Грузії відіграють і 

громадські та міжнародні організації.  

На думку Олени Малиновської, досвід Грузії доводить, що навіть за 

обмеженого фінансування зацікавленість уряду у поверненні співгромадян на 

батьківщину має бути представлена у вигляді конкретних соціальних     програм 

[60, 17]. Оскільки в Україні, як і в Грузії, значний обсяг роботи з реінтеграції 

внутрішньо переміщених осіб виконують міжнародні організації, зокрема МОМ, 

їхня діяльність може бути поширеною і на процеси зовнішньої міграції, зокрема 

репатріації. Подібний до грузинського досвід з реінтеграції співгромадян, що 

тривалий час проживали за кордоном, може бути впроваджений і в Україні.  

Отже, в Молдові та Грузії реінтеграція мігрантів розпочалась із внесення 

змін та формування нового законодавства у цій сфері. В Україні ж поки акцент 

зроблено на інтеграції іноземних громадян та біженців. Натомість мають бути 

окремі норми, що регулюватимуть умови реінтеграції саме цієї категорії 

іммігрантів. Також потрібно розробити державні програми з практичними 
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аспектами стимулювання репатріації, як це було зроблено в Молдові; і залучити 

до цього процесу міжнародні організації, зокрема МОМ.  

Окрім аспектів євроінтеграції та репатріації, детермінованість політичних 

процесів міграцією в Україні проявляється також у потребі коректувати 

соціально-економічну та демографічну політику з метою адаптації іммігрантів 

для забезпечення цілісності суспільства й подальшого еволюційного розвитку 

держави.  Розвинуті держави намагаються вирішити соціально-економічні 

проблеми за рахунок міграції, використовуючи при цьому концепцію 

«міграційного заміщення» (migration replacement). Детально ця концепція була 

представлена в однойменному звіті Департаменту ООН з народонаселення у 

2000 р. [161]. Міграцію заміщення розглядають у двох контекстах, в залежності 

від того, яку саме проблему потрібно вирішити: 1) заміщення корінного 

населення в цілому внаслідок стрімкої депопуляції; 2) заміщення корінного 

населення працездатного віку. У співпраці з урядами та компетентними 

структурами країн-членів ЄС фахівці ООН розробляють щорічні підрахунки 

кількості мігрантів, яких потребує кожна окремо взята держава. Звісно, ці 

підрахунки є умовними, а міграція заміщення – досить утопічною концепцією. 

На практиці неможливо отримати стовідсоткові заплановані показники через 

низку обставин, які не залежать від самих держав – зокрема, питання біженців, 

прогнозування еміграційних потоків. Тому подібні дослідження є радше 

рекомендаційними для національних урядів стосовно розробки імміграційних 

квот.  

На думку Ю. Сафонова, використання концепції «міграції заміщення» 

сприятиме вирішенню наступних питань: 

- захист національного ринку праці від небажаної конкуренції внаслідок 

неконтрольованого притоку заробітчан із-за кордону;  

- посилення національної безпеки в умовах активізації транснаціональної 

організованої злочинності, світового тероризму тощо;  

- збереження або модифікація етнокультурної структури населення;  
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- задоволення потреб національної економіки в робочій силі певної 

спеціалізації; 

 - забезпечення раціонального (ефективного) використання іноземних 

трудових ресурсів;  

- вирішення нагальних проблем, пов’язаних із загостренням демографічної 

кризи; 

 - реалізація відповідних заходів щодо належного облаштування, адаптації 

та інтеграції іммігрантів в країні прийняття [107, 11]. 

Формування показників для міграції заміщення та можливість її реалізації 

здійснюється кількома способами. Найбільш поширений з них, який вже було 

зазначено вище, - це щорічні підрахунки «нестачі» трудових ресурсів та 

населення в цілому. Ще один із варіантів – оцінювання потенційних міграційних 

мереж, коли певні категорії мігрантів заохочують до переїзду своїх рідних та 

близьких, що залишились на батьківщині.  

Одним із підходів до визначення обсягів міграції заміщення і виявлення 

міграційних тенденцій є метод формування сценаріїв. Його ефективно 

використовують як на рівні впровадження державного міграційного 

менеджменту, так і на рівні його науково-аналітичної інтерпретації. Як для 

України, так і для більшості європейських країн, де помітне зростання 

депопуляції та «старішання» населення, базовими такими сценаріями є два:         

1) оптимізація соціально-економічного та демографічного становища за рахунок 

власного населення хоч і за умови його подальшого скорочення (тобто зведення 

«міграції заміщення» до мінімуму); 2) відтворення кількості населення та 

подолання дефіциту на ринку праці за рахунок іммігрантів. Безумовно, може 

бути безліч варіацій цих сценаріїв, адаптованих під потреби кожної держави 

безпосередньо.  

Розглянемо сценарії розвитку міграційної політики України у 

довгостроковій перспективі у контексті заохочення/стримування імміграції. 

Отже, перший сценарій, орієнтований на умовне збереження національної 

самобутності передбачає певну закритість по відношенню до імміграційних 
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потоків – жорстке законодавство, зменшення імміграційних квот та скорочення 

або взагалі відсутність окремих соціальних програм для зовнішніх мігрантів. Цей 

шлях передбачає функціонування в умовах зменшення кількості населення і 

трудових ресурсів.  

Прибічники першого сценарію (крайні праві політичні сили) обстоюють 

пріоритет підвищення народжуваності перед залученням іноземних трудових 

інвестицій. Але фактично ця точка зору не відповідає українським реаліям, 

оскільки одномоментно неможливо підвищити народжуваність у країні з 

достатньо нестабільною політичною та економічною ситуацією. За оцінками 

аналітиків Відділу дослідження проблем людського розвитку Ради з вивчення 

виробничих сил НАН України для того, щоб народжуваність в Україні 

перевищувала смертність потрібно, щоб на кожних 10 жінок припадало 

щонайменше 25 дітей [51, 63]. За умов активного військового конфлікту на сході 

держави, загальнодержавного економічного спаду, мільйонів внутрішньо 

переміщених такий прогноз є малоймовірним. 

За умов депопуляції економічний спад призведе до падіння рівня життя, 

скорочення доходів та заробітної плати, соціальних програм та пенсійного 

забезпечення. Країна буде змушена піти на непопулярні заходи — збільшення 

пенсійного віку, подовження тривалості робочого дня, введення квот на здобуття 

вищої освіти. При зменшенні людських ресурсів неминучим стане скорочення 

інститутів, які гарантують державну безпеку — поліції та систем державного 

управління. Єдиним імовірним позитивним результатом такого сценарію є 

можливість збереження етнокультурної своєрідності українського народу 

(достатньо сумнівний результат, зважаючи на різнорідність українського 

суспільства, етнічну насиченість українських територій). 

Важливу роль задля реалізації цього сценарію відіграють механізми 

«стримування» еміграції. За умов інтенсифікації процесів міжнародної 

інтелектуальної міграції провіднім у цьому процесі видається розвиток системи 

освіти та програм працевлаштування для молоді.  Науковець Д. Гьокхан з цього 

приводу зазначає: «Становлення й розвиток інформаційного типу суспільства та 
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глобалізація актуалізують нову роль капіталу знань у формуванні людського 

потенціалу. Тому протидією загрозі економічній безпеці повинно стати 

збереження "капіталу знань", персоніфікованого в людях, управління ним, 

мотивування, розвиток, оцінювання відповідно до глобальних тенденцій… У 

цьому плані на чільне місце виходить розвиток національної системи           

освіти» [26, 26]. Оскільки в Україні наразі відбувається масштабна освітня 

реформа усіх рівнів навчальних закладів, ефективність її впровадження у 

контексті стримування еміграції можна буде оцінити лише у довгостроковій 

перспективі. Все ж таки процес навчання безпосередньо має бути пов'язаний із 

потенційним працевлаштуванням у майбутньому, а тому розвиток цих двох сфер 

має відбуватись комплексно і одночасно.  

При розгляді цього сценарію варто також взяти до уваги євроінтеграційний 

вектор модернізації державної міграційної політики, який де-юре і де-факто 

забороняє обмеження у свободі пересування та створення умовної «завіси» для 

мігрантів, особливо якщо це базується на дискримінації за расовою, релігійною 

чи гендерною ознаками.  

За другим сценарієм Україна вирішує демографічні проблеми за 

допомогою «міграції заміщення», яка дає змогу досягти основних показників 

поліпшення демографічної ситуації — стабілізації загальної кількості населення 

та стабілізації кількості працездатного населення. Приріст робочої сили дасть 

змогу забезпечити подальше економічне зростання, і, як наслідок, — підвищення 

рівня життя, збільшення пенсій та соціальних виплат, збереження системи освіти 

тощо. Однак цей сценарій може мати багато варіацій, залежно від поставлених 

пріоритетів. Якщо ключовим фактором буде виключно економічний, це може 

призвести до зростання суспільної напруги у суспільстві на ґрунті расової чи 

релігійної нетерпимості, що чітко простежується у провідних європейських 

країнах. В Україні такі негативні наслідки імміграції поки що не простежуються, 

оскільки традиційно держава є здебільшого транзитною для потоків 

міжнародних мігрантів, аніж пунктом призначення. Тож і говорити про масові 
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потоки іммігрантів та їхню асиміляцію в українськогому суспільстві поки що не 

доводиться.  

З іншого ж боку, державні програми, спрямовані на превенцію подібних 

процесів (наприклад, пропорційне розселення іммігрантів в межах держави задля 

уникнення формувань «гетто»), також відсутні. Окрім того, інтеграцією 

мігрантів не займається державна міграційна служба, а Міністерство соціальної 

політики також має обмежені повноваження у цьому напрямку. У зв’язку з 

великою кількістю вимушено переміщених осіб в Україні, міністерство 

спрямовує свої зусилля переважно на вирішення потреб внутрішніх мігрантів. 

ДМСУ виконує головну роль у реалізації безвізового режиму України з ЄС, а 

тому зараз її діяльність зводиться переважно до організаційно-технічних 

аспектів – оснащення усіх регіональних відділів спеціальною технікою, видання 

закордонних біометричних паспортів та внутрішніх паспортів у формі ІД-картки 

і т.п. Отже, можна стверджувати, що уряд України хоч і неофіційно, але не 

зацікавлений у інтенсифікації імміграції.  У той же час, потенційними 

іммігрантами можуть бути і колишні українці або іноземці, що мають тісні 

родинні зв’язки з Україною. Окрему увагу варто надати питанню зворотної 

інтеграції українців, особливо молоді, які протягом тривалого часу жили в інших 

країнах. Оскільки дуже багато українців виїхали за кордон на навчання чи за 

трудовим контрактом у період з 2014 р. (після початку Революції Гідності), це 

питання є вкрай актуальним. На державному рівні не передбачені пільги чи 

спрощені процедури для українських студентів із закордонною освітою. Окрім 

того, за словами самих же студентів, вони відчувають на собі скептичне 

суспільне ставлення, наче їхнє повернення зумовлене невдалою професійною 

самореалізацією у тій країні, де вони проживали [108]. Відповідно до реалізації 

Плану дій з лібералізації візового режиму, у Концепції державної міграційної 

політики мали б бути прописані умови реінтеграції українців, що певний час 

проживали за кордоном. Натомість у документі мова йде лише про сприяння 

репатріації депортованих за національною ознакою громадян України, тобто 

кримських татар, а також етнічних українців, що мають громадянство інших 
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країн. Відсутність програм з реінтеграції трудових та освітніх мігрантів 

ускладнює їхнє повернення і, власне, є одним із факторів стримування до 

повернення на батьківщину.  

Отже, питання залучення іноземної робочої сили є об’єктивною 

необхідністю. До того ж, необхідно усвідомлювати, що орієнтація на сценарій 

«міграції заміщення» та збільшення притоку мігрантів зовсім не суперечить 

політиці заохочення підвищення рівня народжуваності. Хоча і такий сценарій 

містить у собі ризики: найбільші з них — зростання напруження на 

етнокультурному ґрунті, активізація націоналістичних рухів, спекулювання 

міграційною тематикою у політичній боротьбі. Також існують ризики посиленої 

маргіналізації великих міст, конкуренції «своїх» та «чужих» за робочі місця, 

посилення етно- та мігрантофобії, поглиблення соціальної та матеріальної 

стратифікації у суспільстві. 

Звичайно, обидва сценарії є крайніми і суто теоретичними, але необхідно 

все ж чітко визначити пріоритети при формуванні національної міграційної 

політики. В Україні нині переважає здебільшого негативне ставлення до 

зовнішніх міграційних потоків. Це зумовлене, насамперед, недосконалістю 

міграційної політики, внаслідок чого імміграційні процеси є стихійними, а рівень 

незаконного проникнення в державу досить високий. Негативне сприйняття 

іммігрантів в Україні посилюється занепокоєнням через потенційну соціально-

економічну дестабілізацію. Окрім аргументів економічного характеру, варто 

зазначити також чинник культурної та етнічної відмінності, притаманний 

сьогоднішнім українським, так званим «нетрадиційним» мігрантам з країн Азії 

та Африки, чисельність яких, відповідно до дослідження Інституту Кенана, за 

останні кілька років помітно збільшилась. 

Нині необхідно розробити цілісну міграційну політику та створити 

механізми її реалізації. В умовах демографічної кризи й міграційного відпливу 

населення, які можуть стати факторами, що гальмують державний розвиток, 

Україні необхідна оновлена міграційна стратегія, спрямована на збереження й 

поповнення людських ресурсів. Основні цілі програми повинні полягати в 
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скороченні еміграції, стимулюванні повернення емігрантів на батьківщину, 

насамперед тих, хто виїхав тимчасово із цілями працевлаштування, а також у 

сприянні поверненню вихідців з України і їхніх нащадків.  

Отже, беручи за основну сценарій «міграції заміщення» потрібно 

розробити збалансовану міграційну політику, яка б також враховувати 

необхідність збереження національної самобутності (гібридна модель обох 

сценаріїв). Етапами її реалізації є: 

1. Визначення стратегічних пріоритетів. Диференціація потоків мігрантів 

за критерієм «бажаності» та потенційною здатністю до інтеграції. Безумовно, 

цей етап формування стратегії регулювання міграційних процесів проходять усі 

держави. Ключову роль відіграють фактори економічної доцільності. Як 

правило, країни заохочують в’їзд висококваліфікованих спеціалістів, діячів 

науки та культури, інвесторів. Однак більшу частину, відповідно до 

статистичних даних ООН, все одно становлять мігранти, що представляють 

середній клас. Навіть найрозвинутіші держави світу зацікавлені у сприянні 

міграції низькокваліфікованих робітників, щоб заповнити локальні ніші на ринку 

праці. Ця модель відбору стосується лише законних мігрантів. Якщо раніше таку 

категорію мігрантів із неврегульованим статусом розглядали як потенційну 

дешеву робочу силу, наразі у всьому світі спостерігається тенденція до різкого 

негативного ставлення до незаконної міграції. 

Для ефективного визначення стратегічних пріоритетів органи влади, що 

регулюють соціальну політику, мають попередньо провести аналіз наповненості 

ринку праці, визначити найбільш прогалини, які доречно заповнити за рахунок 

трудового найму мігрантів. Для українських реалій це переважно 

низькокваліфікована робота на заводах та фабриках, сільське господарство, 

будівництво та дрібна торгівля. Надалі формується порядок квот і активізується 

процес взаємодії із країнами – потенційними донорами мігрантів. 

Якщо з економічним критерієм відбору все більш-менш зрозуміло, то з 

критерієм відбору стосовно культурних, етнічних та релігійних особливостей 

ситуація значно складніша. Ліберальні принципи дотримання свобод і прав 
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людини забороняють будь-яке дискримінаційне ставлення до особи, спричинене 

цими відмінностями. Проте на досвіді європейських країн чітко 

прослідковується неспроможність національних урядів інтегрувати велику 

кількість іноетнічних громадян. Деякі релігійні течії є радикальними і 

спрямовані на поширення власних цінностей, а не сприйняття особливостей 

віросповідання інших.   

Для України у цьому контексті доречно звернути увагу на досвід 

західноєвропейських країн, зокрема Франції, Великобританії та Німеччини. 

Певний парадокс спостерігається у тому, що нащадки кожного нового покоління 

мігрантів у Європі із відмінним культурним та релігійним «кодом», на противагу 

очікувань, ще більше підкреслюють свою ідентичність.  Діти колишніх мігрантів 

не поспішають змінювати своє віросповідання чи відмовлятись від звичаїв своїх 

родин. Замість того, щоб інтегруватись у європейське суспільство та перейняти 

його традиції і культуру, нащадки іноетнічних мігрантів творять своє власне 

суспільство. Якщо мігранти із колишніх європейських колоній готові були 

миритись із дискримінацією, то їхні діти, народжені вже у ЄС, протестують та 

будуть протестувати проти будь-яких форм нерівності [57]. 

Те, що очікування другого і третього покоління мігрантів помітно 

відрізняються від очікувань мігрантів першої хвилі, підтверджено і 

дослідженням аналітичного центру Populus на прикладі інтеграції 

мусульманських громад у Великобританії. Незважаючи на зусилля таких 

інститутів соціалізації як навчальні заклади різного рівня, ЗМІ, культурний код 

у представників західного суспільства та мусульманських громад все ж таки 

залишається різним. Зростання радикалізації прибічників ісламу у віці                  

16-24 років було виявлено під час дослідження. Із 320 тисяч молодих  мусульман, 

що були опитані у Великій Британії, майже третина вважають необхідним 

введенням на території об’єднаного королівства законів шаріату. Подібних 

поглядів із вікової групи респондентів «55+» дотримуються лише 17%. При 

цьому, 36% молодих респондентів цього опитування вважають, що 

мусульманин, який змінив віросповідання, має каратись смертю. Для порівняння 
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– зі старшої групи цю думку підтримують лише 19% опитаних. Найбільше 

погляди двох вікових груп респондентів розійшлись стосовно ставлення до 

хиджабів. На думку 74% молодших учасників опитування, хиджаб є найбільш 

доречним одягом для жінки, у той час як лише 28% респондентів старшого віку 

дотримуються такої ж думки. Таким чином, результати дослідження засвідчили, 

що на зміну поміркованому старшому поколінню мігрантів приходить значно 

більш радикально налаштована молода зміна [90, 71]. 

В Україні кількість іноетнічного населення досить велика, що 

підтверджено і державним переписом населення, і дослідженнями аналітичних 

центрів. У випадку державного регулювання програм імміграції та інтеграції 

найбільш дієвими є превентивні засоби. Відповідно до одного із законів міграції, 

люди намагаються змінити країну проживання із біднішої та більш розвинуту. 

Таким чином, до України й надалі у великій кількості приїжджатимуть мігранти 

із віддалених країн Азії та Африки. На державному рівні варто заохочувати 

співпрацю у міграційній сфері із країнами, населення яких за релігійним і 

культурним «кодом» найбільш наближене до Україні. До уваги повинні братись 

навіть не стільки аспекти раси, скільки релігії. Зокрема, християни Ефіопії хоч 

зовні і більше відрізняються від місцевого населення Україні, проте потенційно 

їх простіше інтегрувати, ніж корінних мешканців азітських країн, де важливу 

роль відіграє культ традицій.  

Безперечно, стратегічне планування відбору мігрантів має досить умовний 

характер. На практиці, як зазначають міжнародні експерти, це лише створює 

ілюзію регулювання імміграційних процесів. Насправді міграція через задіяність 

чималої кількості суб’єктивних та об’єктивних мотиваційних факторів завжди 

залишатиметься певним хаотичним рухом. У той же час, міграційна криза в ЄС 

доводить, що без належного менеджменту проблеми міжнародної міграції самі 

по собі не врегулюються.  

Досвід України у цьому напрямку дещо насторожує. Зокрема, це 

стосується імміграційних квот, розміри яких не відповідають реальній картині 

клопотань про в’їзд.  На деякі квоти взагалі запиту не було – наприклад, це 
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стосується осіб, які стали жертвами торгівлі людьми і щонайменше останні роки 

проживають в Україні або категорії діячів науки та мистецтва [32]. У той же час 

витрачаються державні ресурси на щорічний перегляд та обґрунтування цих 

квот, що, звісно, нераціонально. Певні зрушення в цьому напрямку вже помітні. 

Зокрема, у минулому році перелік категорій мігрантів, дозвіл на проживання 

яким надається відповідно до квотної системи, був скорочений з восьми до п’яти. 

В цілому ж, окрім формування квот доречно подумати про інші способи 

регулюваня імміграції  задля отримання максимального ефекту. За умов сучасної 

демографічної ситуації для України вкрай важливою є активна імміграційна 

політика. Безперечно, щорічне зниження імміграційних квот (особливо для 

категорії колишніх громадян України) пояснюється не пріоритетами 

імміграційної політики, а низьким попитом на в’їзд. Лише інструментом 

квотування цю проблему вирішити неможливо. Мають бути дієві програми із 

заохочення репатріації, що передбачають соціальну та економічну підтримку 

українських мігрантів, допомогу у працевлаштуванні на батьківщині зокрема.  

На думку Ч. Качурець, посиленої уваги потребує найбільш численний 

міграційний потік, а саме – тимчасова трудова міграція, оскільки за масштабами 

й соціально-економічним та політичним значенням вона поступово 

перетворилася на найважливіший сегмент міграційних процесів. Поряд із 

заходами, спрямованими на досягнення кінцевої мети (скорочення трудової 

еміграції та повернення працівників-мігрантів на батьківщину), мають 

докладатися зусилля для мінімізації негативних наслідків заробітчанства та 

водночас максимального використання пов’язаних з ним вигод [47]. 

Не дивлячись на те, що стратегічні пріоритети державної міграційної 

політики визначаються і затверджуються на найвищому державному рівні, в 

процесі їхньої розробки беруть участь чимало виконавців, з-поміж яких – 

зацікавлені органи державної та місцевої влади, політичні партії, громадські 

організації, профспілки, релігійні установи, комерційні організації (приватні 

агентства з питань зайнятості, перевізники, посередники), а також асоціації 

мігрантів. Певний вплив на формування міграційних пріоритетів і квот 
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здійснюють уряди інших країн, зокрема – потенційних країн виїзду мігрантів,  

міжнародні урядові та неурядові організації.  

2. Взаємодія з іншими державами. Вона спрямована на те, щоб вплинути 

на обсяги та склад міграційних потоків. Ця політика передбачає співробітництво 

з міграційних питань з органами влади та неурядовими організаціями в країнах 

виїзду мігрантів. До механізмів реалізації такої політики варто віднести, по-

перше, створення міжурядових договорів про реадмісію, а також договори, 

предметом яких є питання порядку перетину кордонів, отримання громадянства 

і статусу мігранта в цілому; по-друге, створення на міжурядовому рівні 

консультативних структур з питань спільного регулювання питань, які пов’язані 

зі статусом і правами мігрантів; по-третє, відкриття в країнах-донорах 

спеціалізованих державних (або тих, що діють за державною ліцензією) закладів, 

що займаються відбором різних категорій мігрантів у відповідності з 

можливостями і потребами країни прийому. 

Найбільш динамічною є міжнародна співпраця у сфері трудової міграції, 

що регулюється здебільшого двосторонніми угодами. Якщо раніше лідером із 

міграційного впливу на Україну була Росія, то зараз спостерігається тенденція 

до зміни основного еміграційного вектору на користь країн ЄС. Враховуючи 

внутрішньополітичну ситуацію на сході України, така тенденція 

спостерігатиметься і надалі.  

Що ж стосується трудової міграції, то сучасні підходи до її врегулювання 

полягають насамперед у більш широкому запровадженні практики міжурядових 

угод, ліквідації правового нігілізму в питанні працевлаштування за кордоном, 

проведенні попередньої інформаційно-роз’яснювальної роботи. Важливо також  

надавати правову допомогу громадянам України, які працюють за кордоном з 

використанням усіх можливих форм захисту їхніх прав та інтересів перед 

роботодавцями країни працевлаштування, які випливають з національного 

законодавства держав перебування та міжнародно-правових актів. 

На думку Н. Качурець, адекватне вирішення проблем, пов’язаних з 

трудовими міграціями до європейських країн, необхідне для надання 
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позитивного спрямування міграційним переміщенням, мінімізації їх негативних 

наслідків для зовнішньої політики держави, покращення демографічної ситуації, 

динамізації економіки, а завдяки цьому – поліпшення іміджу України в очах 

європейських політиків [47]. 

Врахування сучасних підходів, що відпрацьовуються країнами Європи,  

сприятиме уникненню багатьох помилок, полегшить розвиток міжнародного 

співробітництва, стане складовою адаптації українського законодавства та 

адміністративної практики до стандартів Європи. Цінним є також досвід 

центральноєвропейських держав, подібних за історичними традиціями, 

соціально-економічними показниками до України. Його практичне 

використання сприятиме успішному просуванню на шляху до подальшої 

євроінтеграції. 

Д. Гьокхан переконаний, що тимчасовий виїзд спеціалістів і вчених за 

кордон на термін до 2–3 років є важливим фактором розвитку сучасної науки та 

міжнародного ринку наукової праці загалом, невід'ємний компонент системи 

підвищення кваліфікації й збагачення досвідом. Цей процес приносить користь 

як країнам-імпортерам, так і країнам-експортерам, сприяє їхній інтеграції у 

світове науково-технічне співтовариство. За допомогою закордонних відряджень 

і стажування вчених і фахівців країна-експортер та її науково-технічна спільнота 

не тільки знайомить закордонних учених із підсумками своїх досліджень і 

розробок, а й отримує доступ до знань і технологій інших країн і наукових 

колективів, у яких мають потребу. У цьому ракурсі зрозуміло, що для України 

корисні практично всі види короткострокових контрактів учених при виїзді за 

кордон (конференції, наукові симпозіуми, колоквіуми тощо), а також здійснення 

спільних розробок у наукових центрах і лабораторіях інших країн. Вони 

дозволяють ученим підвищити свій фах, зіставити наміри й методи проведення 

досліджень, сприяють зростанню авторитету національних наукових шкіл, 

підтвердженню напряму досліджень, входженню у світове наукове 

співтовариство. Тому імміграційні хвилі тих, хто повертається з тимчасової 

роботи за контрактами фахівців, відіграють позитивну роль. Інший підхід 
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потрібен для оцінки наслідків еміграції чи виїзду в країну- реципієнта на 

тривалий термін. Масовий виїзд наукових кадрів (а в деяких важливих галузях 

науки – навіть кількох видатних учених) є очевидною втратою для країни-

донора.  Орієнтовні дані й оцінки втрат від відпливу інтелекту, що наводяться в 

західній і вітчизняній літературі, дуже різняться, утім усі вони сходяться в тому, 

що ці втрати досить великі. Необхідно враховувати, що серед емігрантів 

переважають молоді люди віком від 30 до 40 років, які, з одного боку, виявили 

себе як талановиті й неординарні дослідники, а з другого, мають віковий резерв 

для реалізації творчих можливостей [26, 28]. 

3. Нормативно-правове та інституційне забезпечення регулювання 

міграційних процесів. Окрім розробки нормативно-правового поля, сюди 

доречно також віднести стратегічну, аналітико-прогностичну діяльність у сфері 

міграції. Для адекватної оцінки стратегічних пріоритетів у сфері міграційного 

менеджменту та його нормативно-правового вираження доречним також є 

опрацювання політичних програм українських політичних сил. Власне, 

політичні еліти мають вплив на формування суспільного ставлення до 

міграційних процесів не менше, ніж засоби масової інформації. Як вже було 

зазначено, міграція часто є предметом політичних спекуляцій, основною метою 

яких є завоювання прихильності електорату. З точки зору стратегічного 

планування вдосконалення законодавства у сфері міграції аналіз політичних 

гасел, зазначених у програмах українських партій та фракцій, в яких 

висвітлюються міграційні питання, є досить важливим. 

 Найбільше проблематиці міграції у контексті збереження національної 

самобутності присвячені стратегічні напрямки діяльності партії «Свобода». 

Зокрема, було сформовано вісім розділів Програми захисту українців, три з яких 

безпосередньо стосуються міграції: «Громадянство і міграція. Право на 

Батьківщину та захист життєвого простору», «Збереження ідентичності та 

розвиток культури», «Зовнішня політика і оборона. Європейський 

україноцентризм та сильна держава». Червоною стрічкою крізь усі програмні 

гасла проходить ідея підтримки націоналізму, зокрема надання українського 
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громадянства тільки тим особам, що народились в Україні або є етнічними 

українцями, що повернулись з-за кордону. Відповідно до програми, 

представники партії «Свобода» пропонують дозволити набувати громадянство 

України у виняткових випадках особам, «які легально проживають в Україні не 

менше ніж 15 років, вільно володіють українською мовою, знають українську 

історію та зміст Конституції України, склали присягу на вірність Україні та 

відмовилися від всіх громадянств, до яких належали» [99]. 

 Є також у цій програмі і деклараційні положення, наприклад: «сприяти 

масовому поверненню в Україну етнічних українців;…здійснювати державний 

захист українців за кордоном усіма можливими заходами; …посилити охорону 

державного кордону» [99]. Окрім того, деякі пункти програми підкреслюють 

радикальну націоналістичну ідеологію партії, зокрема йдеться про 

«встановлення заборони усиновлення українських дітей чужинцями», 

«забезпечення місця в гуртожитках ВНЗ першочергово українським, а не 

іноземним студентам».   

З листопада 2009 року по січень 2010 р. в рамках президентської кампанії 

«Свобода» провела загальнонаціональну акцію проти незаконної міграції, 

вимагаючи скасувати Угоду про реадмісію з ЄС і натомість підписати аналогічні 

угоди з кожною окремою державою на більш вигідних для України умовах. 

Марші проти незаконної міграції були ініційовані представниками партії по всій 

Україні, особливо у центральних та східних регіонах. Менше з тим, ані під час 

президентської кампанії, ані під час парламентських виборів 2012 р. партії 

«Свобода» не вдалось завоювати масову прихильність виборців. Судячи з цього, 

можна стверджувати, що серед громадян України крайні праві погляди 

принаймні станом на 2012 р. не були значно поширені.  

Якщо ж розглядати програми нинішніх політичних фракцій на предмет 

ставлення до міграційної політики, то в них дуже мало такої інформації. Загалом, 

це загальні постулати щодо дотримання ліберальних цінностей про права та 

свободи людини, а також уникнення будь-яких форм дискримінації. Для 

прикладу, у програмі Блоку Петра Порошенка «Солідарність» йдеться про «не 
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допущення в суспільстві чвар і провокацій на ґрунті мови, ідеології, релігії… 

Партія окремо наголошує на неухильному дотриманні прав усіх національних 

меншин» [100]. Однак, особлива увага надається захисту українців Криму та 

кримських татар як корінного народу півострова (програма була написана ще до 

анексії Кримського півострова Російською Федерацією).   

Сприяння розвитку української мови як єдиної державної, і у той же час – 

визнання мов усіх інших національних меншин, вказується у програмних 

документах більшості українських фракцій, зокрема Блоку Петра Порошенка 

«Солідарність»,  «Народного Фронту» та Блоку Юлії Тимошенко. Відмінною у 

цьому напрямку виглядає програма Опозиційного блоку, в якій, з одного боку, 

вказується прагнення забезпечити всебічний розвиток української мови як 

державної, а з іншого боку – намір визначити статус російської та інших мов як 

регіональних у місцях компактного проживання національних меншин. У 

програмі також йдеться про «законодавчі гарантії розвитку регіональних мов у 

сферах судочинства, культури, освіти, надання адміністративних послуг» [85]. 

Також Опозиційний блок одним із пунктів своєї програми вказує         

необхідність заборонити діяльність усіх організацій, що пропагують 

міжнаціональну та міжрегіональну ворожнечу. Натомість очільники партії 

пропонують розробити та затвердити Концепцію гуманітарного розвитку 

«Єдність у різноманітті». 

Протилежної думки дотримуються прихильники фракції «Народний 

фронт», які наголошують на формуванні концепції єдиної національної 

ідентичності. Зокрема, у програмі знаходимо: «Останні події в України свідчать, 

що без цілеспрямованої роботи держави з патріотичного виховання громадян, 

без політики формування спільної загальнонаціональної ідентичності, без 

захисту національного інформаційного простору наше суспільство є неабияк 

вразливим до руйнівних ворожих впливів. Відтак, вважаємо ці завдання 

пріоритетними в діяльності влади в гуманітарній  сфері» [98]. 

У програмах БПП «Солідарність» та Блоку Юлії Тимошенко окремо 

наголошується на євроінтеграційному спрямуванні зовнішньої політики. Певна 
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контраверсійність спостерігається у програмі Радикальної партії Олега Ляшка. З 

одного боку, вказується гасло: «Заборонимо іноземцям розпоряджатися нашими 

чорноземами», що можна розглядати як певний мораторій як для іноземців, що 

проживають в Україні, так і для закордонних інвесторів. З іншого боку, у 

програмі зустрічається й інше гасло: «Створимо умови для легалізації 

українських заробітчан», що, очевидно, передбачає активну співпрацю з урядами 

країн масового перебування українських емігрантів [102]. Найменше питання 

міграції та національної ідентичності висвітлені у програмі фракції 

«Самопоміч». Дотичним до тематики дослідження є лише одне програмне 

положення: «Ми, українці, незалежно від нашого етнічного походження, є 

єдиним національним тілом, маємо живу душу та невмирущий дух» [101]. 

Отже, деякі політичні партії в Україні, особливо «Свобода», відверто 

пропагують дискримінаційне ставлення до іноземців та возвеличення 

української національної ідентичності.  Такий підхід є не лише несприятливим 

для держави у контексті євроінтеграції та формування адекватних механізмів 

державного регулювання міграційних процесів, а й відверто загострюють 

міжетнічну ворожнечу та ксенофобські суспільні настрої.  

Що ж стосується  інституційного забезпечення державної міграційної 

політики, то воно враховує функціонування усієї системи органів влади, до 

компетенції яких належить управління процесами міграції та соціальної 

інтеграції населення, здійснення міграційного контролю, а також безпосередня 

робота з мігрантами. Провідну роль у цьому процесі відіграє функціонування 

Державна міграційна служба. Її створення було зумовлене необхідністю 

забезпечити підвищення рівня безпеки документів, міграційного контролю, 

гармонізації українського законодавства із міграційною політикою ЄС. В 

результаті, було внесено чимало змін до чинного законодавства та прийняті нові 

нормативно-правові акти, що уможливили впровадження нових підходів і  

технологій у державний міграційний менеджмент. Зокрема, були розроблені 

біометричні закордонні паспорти та внутрішні паспорти у формі 
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ідентифікаційних карток. Спеціальним обладнанням були оснащені регіональні 

відділення міграційних служб та контрольно-пропускні прикордонні пункти.  

Практично у всіх звітах та дослідженнях Міжнародної організації з міграції 

зазначається, що першочерговим завданням для міграційної політики будь-якої 

демократичної держави є максимізація позитивних та мінімізація негативних 

наслідків міграційних процесів. Це зовсім не так просто, як може здатись на 

перший погляд. Інституційне забезпечення відіграє дуже важливу роль у 

проведенні ефективного та комплексного управління міграційними процесами. 

Тож, на нашу думку, саме від стабільної роботи ДМСУ залежатиме подальший 

розвиток міграційної політики України в цілому. 

4. Створення умов для інтеграції мігрантів. Це один із найскладніших 

етапів реалізації державної міграційної політики, який передбачає взаємне 

політичне, культурне та соціально-економічне пристосування мігрантів, органів 

влади і структур громадянського суспільства в мігрантів (або її відсутності)  

статус мігранта може варіюватися від ізольованого та безправного, з одного 

боку, до  цілковитої адаптації із дотриманням рівних із корінним населенням 

прав і свобод. Починаючи з 2010 р. Україна зробила суттєвий прорив у розвитку 

системи державного регулювання міграційних процесів, що помітно і у 

законодавчій, і у адміністративно-функціональній площині міграційного 

менеджменту. Проте саме політика  інтеграції мігрантів та реінтеграції українців, 

що повернулись з-за кордону потребує суттєвого доопрацювання. За основу 

формування базових принципів цієї політики варто взяти до уваги міжнародні 

стандарти та досвід інших країн, у яких спостерігається подібна до України 

міграційна ситуація. Доречним також буде поширення політики інтеграції на 

вимушено переміщених осіб, яких наразі в Україні нараховуються близько         

1,7 мільйонів осіб.  

Враховуючи особливості міграційної ситуації в Україні, зокрема у сфері 

інтенсифікації внутрішнього переміщення населення та імміграції, доцільним 

виглядає часткове реформування інституційної системи державного 
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регулювання міграції. Зокрема, можна створити урядову міжвідомчу групу з 

питань міграції та залучити до її діяльності експертів з міжнародним досвідом. 

Діяльність такої групи сприятиме напрацюванню спільних пропозицій для 

удосконалення міграційної політики та законодавства, а також для 

систематичного моніторингу міграційної ситуації в Україні, обміну інформації 

та посилення міжвідомчої взаємодії. Експерти аналітичного центру СЕDOS та 

організації «Європа без бар’єрів» наполягають на тому, що для ефективного 

подальшого розвитку міграційного менеджменту уряду потрібно передусім 

залучити до роботи консультантів-фахівців у цій сфері. Особливо це стосується 

експертів з політики інтеграції суспільства [159].  Безперечно, інтеграція у 

даному контексті має стосуватись не лише окремої групи мігрантів або ВПО 

(хоча вони і є цільовою аудиторією, в першу чергу), а й суспільства в цілому. 

Значне акцентування уваги безпосередньо на мігрантах спричинить ще більшу 

сегрегацію населення,  а отже матиме негативні наслідки всупереч очікуванням. 

Оскільки для України масове переміщення осіб (близько 2 млн. ВПО) та 

інтенсифікації імміграції є явищем новим, доречно орієнтуватись на 

міжнародний досвід, зокрема близьких Україні Молдови та Грузії.  

Ще одним нововведенням може стати розробка програми національного 

моніторингу з питань репатріації та інтеграції мігрантів. Частково ця ініціатива 

в Україні вже впроваджена, зокрема на рівні створення Національної системи 

моніторингу інтеграції ВПО. Вона реалізується спільно двома міністерствами 

(Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо 

переміщених осіб та Міністерством соціальної політики) з МОМ за підтримки 

Європейської Комісії. Цей інструмент корисний, оскільки дозволяє 

відслідковувати тенденції з розвитку інтеграції мігрантів у різних ракурсах та в 

різних регіонах. Це також хороший ресурс для інтерпретації статистичних даних 

науковцями та аналітиками і розробки певних стратегічних і операційних планів 

з державного реагування на міграційну проблематику. Окрім того, з позиції 

реінтеграції корисним було б запровадити дослідження із мотиваційних 
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факторів, що сприяють репатріації та реінтеграції мігрантів. Принаймні ті, що 

може запропонувати держава (на кшталт, програми PARE 1+1 у Молдові).  

Однак, поруч із цим є має бути активна підтримка діяльності політично 

незаангажованих аналітичних центрів, щоб уникнути «перекручування» фактів 

та  загострення соціальних конфліктів.  Звідси слідує наступна рекомендація – 

забезпечити державну підтримку (принаймні експертну) проведення досліджень, 

спрямованих на гармонізацію міграційної ситуації в країні. 

З’ясовано, що найбільш дієві програми з інтеграції суспільства в Україні 

мають місцевий характер та ініціюються громадськими організаціями [147]. 

Саме такий локалізований підхід до вирішення державної проблеми дає 

можливість краще зрозуміти потреби мігрантів, особливості їхнього проживання 

у кожному окремому регіоні. Безперечно, є певні універсальні потреби і 

труднощі у всіх мігрантів та ВПО. Це передусім питання економічного та 

соціального характеру – місце проживання, працевлаштування, доступ до 

медичних, освітніх та адміністративних послуг. Як підтверджують дослідження, 

ці орієнтири є спільними не лише для мігрантів, а й для місцевого населення 

також. У той же час, є окремі особливості інтеграції мігрантів у кожному регіоні, 

які  залежать від їхньої загальної чисельності та пропорційного коефіцієнту 

кожної із представлених груп по відношенню одна до одної та до місцевих 

жителів. Відповідно до статистики, більшість мігрантів оселяються у великих 

містах або приміських зонах мегаполісів. Такі регіони компактного розселення 

мігрантів заслуговують окремої уваги, і лише моніторингу державними 

соціальними службами тут замало. В будь якому випадку,  дослідження 

аналітичних центрів (особливо за підтримки міжнародних грантів) зазвичай 

мають більше ресурсів для провадження ефективного та всестороннього 

моніторингу, що включає опрацювання первинних і вторинних джерел 

інформації, проведення фокус-груп та соціологічних опитувань, залучення 

міжнародних експертів та врахування міжнародного досвіду. Звісно, це зовсім не 

означає, що дані досліджень громадських організацій є більш валідними за ті, що 

надаються органами влади.  Проте, за спостереженнями автора, рівень довіри до 
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моніторингів, ініційованих інститутами громадянського суспільства, в Україні є 

більш високим, ніж до даних, оприлюднених органами влади. Саме тому 

активізація співробітництва між центральними органами влади та аналітичними 

центрами у напрямку формування політики інтеграції суспільства буде напрочуд 

корисною.  

Наступна рекомендація стосується міждержавного співробітництва. 

Доречно переглянути кращі практики регулювання міграційних процесів в 

державах ЄС на різних рівнях управління, відібрати ті, що можуть бути 

адаптовані в Україні. Згодом – впровадити пілотні проекти. Окрім того, цей вид 

діяльності матиме ще низку позитивних наслідків. По-перше, це зміцнення 

партнерства із міграційними та соціальними службами,  установами,що 

регулюють питання працевлаштування населення у тих країнах, чиї практики 

будуть згодом використані в Україні. Це, в свою чергу, може ініціювати появу 

нових програм циркулярної міграції між країнами. По-друге, це інвестування у 

людський капітал України, зокрема тих місцевих фахівців, які 

впроваджуватимуть цей досвід.  

Важливе значення також відіграє урядова підтримка інтеграції українців 

закордоном. Прикладів, що підтверджують таку необхідність, можна описати 

чимало. Зокрема, М. Обушний наводить наступні дані: у Росії, що традиційно є 

одним із найбільших імпортерів українських трудових мігрантів, досі немає 

жодного україномовного федерального друкованого видання. Окрім того, у 2009 

р.(ще до початку конфлікту) у Москві заборонили діяльність Українського 

освітного центру, де навчалось близько сотні дітей етнічних українців. 

Офіційною версією заборони було недотримання російського законодавства, 

насправді ж рішення лежало у політичній площині, а саме – небажанні надавати 

українським емігрантам можливості для культурної автономії [80, 8].  

Натомість у країнах ЄС, зокрема в Італії та Португалії, для дітей 

українських емігрантів функціонують недільні школи, де є можливість вивчати 

українську мову, літературу, історію тощо.  
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Підсумовуючи усе вищезазначене, українському політикуму потрібно 

усвідомити масштабність невирішених питань у міграційній сфері. 

Комплексність цієї проблематики поки що не знаходить ефективного вираження 

у системі державного міграційного менеджменту. Це проявляється у: 1) 

невідповідності положень Концепції державної міграційної політики України та 

Плану заходів з її реалізації сучасним викликам у міграційній сфері (зокрема – 

концепція абсолютно не враховую внутрішні міграційні потоки); 

2) відсутності узагальненої статистичної інформації щодо усіх видів міграційних 

процесів, а отже – і її належної аналітичної інтерпретації та виявлення окремих 

закономірностей і тенденцій. Загалом, модернізація державної міграційної 

політики України повинна орієнтуватись на використання системного підходу. 

Імміграційний контроль і прийом мігрантів узгоджуються із забезпеченням 

їхньої облаштованості, адаптації або інтеграції, а також із вживанням зовнішніх 

заходів з обмеження та попередженню потоків небажаних мігрантів. 

Особливості впливу на темпи еміграції, зокрема освітньої і трудової, повинні 

вибудовуватись на принципах захисту економічних та політичних інтересів 

країни у довгостроковій перспективі. Особливу увагу варто надати розробці 

державних програм з репатріації та реінтеграції українських громадян. Також 

суттєвого доопрацювання потребує такий напрямок державної політики як 

соціальна адаптація мігрантів. Міграційний менеджмент неодмінно має 

формуватись в рамках дотримання прав людини на вільне пересування та 

міжнародного партнерства, але також необхідно дбати про національні інтереси 

та національну безпеку.  
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Висновки до третього розділу 

 

Модернізація держави в цілому передбачє оновлення або створення уов 

для зміни політичних, правових, економічних, суспільних відносин на сучасних 

засадах, визнання принципів демократії, верховенства права, ринкової 

економіки, соціальної держави, усталених міжнародних норм співіснування 

країн у всьому світі. Поняття модернізації державної міграційної політики 

України у дисертаціній роботі пояснюється як удосконалення механізмів 

політико-правового та інституційного регулювання міграційних процесів. Вона 

зумовлена адаптапцією як до внутрішніх викликів, зокрема великої кількості 

вимушено переміщених осіб в межах держави, так і до тенденції посилення 

міграційного контролю в країнах ЄС.  

В Україні управління міграційними процесами відбувається не стільки із 

врахуванням внутрішньополітичних, соціальних та демографічних тенденцій, 

скільки під тиском зовнішніх факторів, зокрема заходів та зобов’язань, 

спрямованих на євроінтеграцію. Саме План лібералізації візового режиму, а 

згодом і Угода про Асоціацію України з ЄС стали каталізаторами реформування 

сфери державного регулювання міграцією. Менше з тим, лише технічна 

адаптація міжнародних стандартів та принципів без наукового осмислення та 

врахування глобальних тенденцій і закономірностей буде неефективною.  

З одного боку, тісна співпраця з ЄС сприяє модернізації нормативно-

правових та адміністративних механізмів управління міграцією в Україні, що, 

безперечно, є позитивом для вітчизняної політичної системи. З іншого ж боку – 

це призводить до зростання показників еміграції українських громадян до 

європейських країн, адже уніфікація стандартів призводить до спрощення 

бюрократичних процедур з отриманням дозволів на в’їзд та проживання. Варто 

також додати збільшення кількості програм для освітнього та професійного 

стажування для української молоді за кордоном з можливістю подальшого 

працевлаштування. Саме тому державна міграційна політика України має бути 
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збалансованою і орієнтуватись не лише на захист прав іноземних громадян, а й 

на реінтеграцію власних.  

Окрім євроінтеграційних процесів, розглянуті й інші важливі зовнішні 

чинники формування державної міграційної політики України. Зокрема, 

зазначається посилення взаємодії у міграційній сфері з окремими країнами та 

воєнні конфлікти на теренах інших держав. До основних внутрішніх чинників 

віднесено загострення соціально-економічної ситуації в Україні внаслідок 

анексії Криму та окупації частини Донбасу, зміну політичних еліт наприкінці 

2014 р., зростання показників расизму та інших проявів нетерпимості.  

У рамках дисертаційного дослідження було проаналізовано програми 

політичних партій України у контексті ставлення до імміграції та іммігрантів 

зокрема, національних меншин та захисту прав українських громадян за 

кордоном. Встановлено, що переважна більшість провідних політичних партій 

України намагаються уникати питання міграції у своїх програмах, висвітлюючи 

його у загальних рисах. Винятком є лише партії «Свобода» та Радикальна партія 

Олега Ляшка, в політичних гаслах яких простежується категоричне 

несприйнятття інтенсифікації імміграційних процесів.  

При формуванні довгострокової стратегії міграційної політики України 

варто виходити з того, що євроінтеграція й надалі буде ключовим фактором 

впливу у цій сфері. Наразі, коли Україна виконала усі вимоги ЄС з лібералізації 

візового режиму, країні потрібно продовжувати реформи у цій сфері, особливо 

це стосується державної політики з інтеграції біженців та реінтеграції вимушено 

переміщених осіб.  Саме цей напрямок найбільше потребує уваги, оскільки 

містить в собі безліч ризиків для суспільно-політичної стабільності. Корисним 

для України є досвід Грузії та Молдови, де існують спеціальні державні 

програми з інтеграції мігрантів та заохочення репатріації.  

Шляхом формування політичних сценаріїв подальшого розвитку 

державної міграційної політики України у контексті регулювання 

(стимулювання або стримування) імміграції, доведено, що для запобігання 

соціально-демографічній кризі доцільно заохочувати імміграцію за принципом 



164 
 

 
 

«міграції заміщення». Відповідно, були сформульовані конкретні рекомендації 

для вдосконалення інституційної та законодавчої складової державної 

міграційної політики сучасної України, зокрема – необхідність вдосконалення 

політики із сприяння репатріації та реінтеграції українських емігрантів; потреба 

у формуванні урядової міжвідомчої групи з питань міграції із залученням 

експертів з міжнародним досвідом; доцільність створення національної системи 

моніторингу соціальної інтеграції мігрантів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 
 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота комплексно розкриває особливості формування, 

реалізації та модернізації державної міграційної політики сучасної України.  

Висновки дисертації підтверджують реалізацію мети та завдань 

дослідження: 

1. Швидкі темпи розвитку технологій, транспортно-комунікаційних 

систем, поглиблення економічних та політичних зв’язків між державами, а також 

наявність одночасних активних воєнних конфліктів в окремих регіонах світу 

сприяли інтенсифікації та трансформації міжнародних міграційних процесів. 

Якщо раніше основними факторами міжнародного переміщення населення 

вважались соціально-економічні, то на початку ХХІ ст. помітною стала 

тенденція до розширення мотивації міграції, що виражена у сучасних наукових 

теоріях космополітизму та глобалміграції. Разом з тим, у дослідженні 

наголошується на зміні підходів держав до регулювання міграційних процесів. 

Політика мультикультуралізму, якої тривалий час дотримувались провідні 

європейські країни та США, наразі замінена концепцією селективної міграції. У 

другій половині ХХ ст. за рахунок заохочення імміграції розвинуті країни 

прагнули відновити державну економіку, не беручи до уваги етнічні, культурні 

та політичні аспекти інтеграції мігрантів. Стверджується, що обмеження 

державного регулювання міграційних процесів переважно економічною 

доцільністю, неврахування факторів соціальної інтеграції призвело до того, що 

міжнародна міграція почала сприйматись як загроза суспільній та національній 

небезпеці. У дослідженні акцентовано увагу на зростанні ролі концепції 

«сек’юритизації» міграційної політики та балансуванні між забезпеченням 

ліберальних принципів свободи пересування людини, зазначених у Загальній 

декларації прав людини, та захистом суспільної й національної єдності. 

Проаналізувавши сучасні диференційовані тенденції розвитку міжнародної 

міграції, було виявлено, що міграційні процеси трансформуються швидше, ніж 

національні уряди та міжнародна спільнота в цілому здатні на них реагувати.  
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2. Критичний розгляд вітчизняних та зарубіжних концептуальних підходів  

до вивчення державної міграційної політики дозволив зробити висновок щодо 

зміни сприйняття управління міграцією у світовому науковому дискурсі. 

Зокрема, зростає роль його вивчення саме у політологічному контексті крізь 

призму захисту національних інтересів, державних програм адаптації мігрантів 

та репатріації, впливу мігрантів на політичні процеси у державі прийняття 

(здобуття громадянства, участь у виборах, створення політичних та громадських 

рухів, лобіювання інтересів мігрантів та національних меншин в органах влади 

тощо). 

Незважаючи на численні напрацювання з дослідження державної 

міграційної політики, у закордонній та вітчизняній науковій літературі бракує 

системного підходу до розуміння управління міграцією та його складових. 

Натомість акцентується увага на  використанні структурно-функціонального 

методу для визначення інституційної складової цієї системи. В рамках 

дисертаційного дослідження була встановлена кореляція термінів «державне 

управління міграцією», «державний міграційний менеджмент», «державне 

регулювання міграційних процесів», «державна міграційна політика» та 

«державний міграційний контроль». Важливість розуміння співвідношення цих 

понять та, відповідно, їхнього належного використання зумовлює доцільність 

подальшого напрацювання з розвитку та деталізації теорії міграційної політики 

іншими дослідниками.  

У вітчизняній політичній думці найбільше уваги акцентується на 

проблематиці регулювання трудової та незаконної міграції, захисту прав 

біженців та спільній міграційній політиці ЄС. Недостатньо розкриті питання, 

пов’язані з імміграцією, зокрема забезпечення умов соціальної адаптації 

мігрантів та сприянню репатріації, та внутрішньою вимушеною міграцією. 

У дисертації вперше масові внутрішні переміщення населення в Україні 

проаналізовані саме в рамках міграційної політики, а не лише як складової 

демографічної та соціальної політик. На основі результатів дослідження ООН з 

внутрішнього примусового переміщення населення, державних міграційних 
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стратегій Грузії та Молдови, діяльності Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та вимушено переміщених осіб, а також міжнародних 

організацій та інститутів громадянського суспільства у напрямі захисту прав 

вимушених мігрантів та їхньої соціальної інтеграції,  вперше доведено, що не 

лише зовнішня, а й внутрішня міграція в Україні є предметом державної 

міграційної політики. З огляду на це, було запропоноване визначення державної 

міграційної політики як  «комплексу адміністративно-правових, фінансових та 

організаційних заходів цілеспрямованого державного впливу на регулювання 

внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів з метою забезпечення 

соціокультурної інтеграції населення та з урахуванням економічних й соціально-

демографічних інтересів держави».   

3. З’ясовано, що формування міграційної політики України частково було 

здійснено ще на початку державотворення. Наразі в Україні провідну роль в 

регулюванні міграційних процесів відіграє Державна міграційна служба, а 

нормативно-правові аспекти корелюються із Концепцією державної міграційної 

політики України та планом заходів з її реалізації. 

Враховуючи особливості географічного розташування, Україна 

традиційно сприймалась як транзитна держава, через кордони якої мігранти 

намагались потрапити до Європейського Союзу, а також як держава постачання 

трудових мігрантів. Менше з тим, у дослідженні наголошується на тенденції до 

зростання імміграційних процесів протягом останніх десяти років.  

Стверджується, що ключовою особливістю міграційної ситуації в Україні 

є інтенсифікація внутрішньої міграції, спричинена анексією Криму та воєнними 

діями на Донбасі. До уваги було взято не лише значну чисельність вимушено 

переміщених осіб, а й їхню взаємодію із місцевими та державними органами 

влади, забезпечення міжвідомчої координації для захисту їхніх прав на 

недискримінаційний доступ до освітніх, медичних, адміністративних та інших 

державних публічних послуг.  

Як характерна ознака міграційної ситуації в Україні була окреслена 

стрімка депопуляція за рахунок масової еміграції працездатного населення, що 



168 
 

 
 

проаналізовано на основі даних Державної служби статистики України, 

Державної міграційної служби та досліджень вітчизняних аналітичних центрів. 

Окрім того, наголошується на зміні вектору трудової міграції: якщо раніше 

українські мігранти вирушали на працевлаштування переважно до Російської 

Федерації, то наразі – до Польщі та інших країн ЄС.  

Наступною особливістю міграційної ситуації в Україні було визначено 

зростання протягом останніх кількох років чисельності іноетнічних іммігрантів, 

зокрема із країн Азії та Африки. На основі проаналізованих емпіричних даних та 

праць вітчизняних науковців з’ясовано, що ця тенденція спостерігатиметься й 

надалі. Створення умов для їхньої соціальної адаптації, зокрема, доступу до 

освіти та працевлаштування, було визначено як одне із важливих завдань 

державної міграційної політики України. У  дослідженні підкреслено 

необхідність формування державних програм соціальної інтеграції для 

суспільства в цілому, а не лише для окремих груп іммігрантів чи вимушено 

переміщених осіб. 

4. Критичний розгляд викликів та шляхів врегулювання міграційних 

процесів в Україні дозволив з’ясувати, що ключову роль при формуванні 

державної міграційної політики мають відігравати не механізми міжнародної 

взаємодії, а саме внутрішні потреби та особливості держави у міграційній сфері. 

Оскільки українська державна міграційна політика формувалась 

переважно під впливом євроінтеграції (зокрема, необхідності виконання Плану 

дій з лібералізації візового режиму), її стратегічні пріоритети були визначені 

умовно, і вони відповідають універсальним підходам до регулювання міграції та 

європейським стандартам – протидії незаконній міграції, торгівлі людьми, 

захисту прав мігрантів, набуття громадянства тощо. 

 Враховуючи стрімке зменшення кількості населення України, основним 

викликом у цій сфері було зазначено збереження демографічного балансу, і 

найбільш ймовірним шляхом його досягнення з врахуванням сучасної соціально-

економічної та політичної ситуації в Україні – використання концепції 

«міграційного заміщення».  
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У науковому контексті подальшого дослідження потребують питання 

мотиваційних чинників української еміграції, особливостей цього процесу. 

Зокрема, виявлення довгострокового впливу на еміграційні процеси скасування 

візового режиму для  України з країнами ЄС та варіацій розвитку подій на 

Донбасі.   

5. У дослідженні надано характеристику основним зовнішнім та 

внутрішнім чинникам, що впливають на розвиток державної міграційної 

політики України. До ключових внутрішніх чинників віднесено історичні умови 

формування  державного міграційного менеджменту (зокрема у нормативно-

правовому та інституційному вимірі), погляди політичних сил та еліт на 

проблематику регулювання міграції, особливості міграційної та соціально-

політичної ситуації. З-поміж основних зовнішніх чинників зазначено міжнародні 

зобов’язання, політичну та економічну стабільність в регіоні та світі. 

Виявлено, що в Україні управління міграційними процесами відбувається 

не стільки із врахуванням внутрішньополітичних, соціальних та демографічних 

тенденцій, скільки під тиском зовнішніх чинників, зокрема заходів та 

зобов’язань, спрямованих на євроінтеграцію. 

6. У дослідженні модернізацію державної міграційної політики України 

інтерпретовано як удосконалення механізмів політико-правового та 

інституційного регулювання міграційних процесів. Враховуючи особливості 

міграційних процесів в Україні та їхній вплив на процеси політичні, важливу 

роль для модернізації державної міграційної політики відведено розробці дієвих 

політико-управлінських рішень та інституційній трансформації. Доведено, що 

чинники євроінтеграції й надалі відіграватимуть ключову роль у цьому процесі. 

На основі аналізу успішних державних програм у країнах із подібною 

міграційною ситуацією, було підтверджено, що збалансована міграційна 

політика повинна орієнтуватись не лише на захист прав іноземних громадян, а й 

на реінтеграцію власних.  

Пріоритетними напрямами розвитку державної міграційної політики в 

Україні визначено формування державних програм зі сприяння репатріації та 
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реінтеграції українських емігрантів; формування урядової міжвідомчої групи з 

питань міграції із залученням експертів з міжнародним досвідом; створення 

національної системи моніторингу соціальної інтеграції мігрантів за прототипом 

нещодавно впровадженої національної системи моніторингу інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб. 
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