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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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 
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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; 

-  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).   
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Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження розкриває 

системну сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, що формують 

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 

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 
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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 

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, 
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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 

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.           

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» розкрито сутність наукового завдання, що вирішується; 

обґрунтовано вибір і актуальність теми дисертації; показано її зв’язок з тематикою 

наукових досліджень кафедри політології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; визначено мету й завдання дослідження, об’єкт, предмет, 

методи дослідження, а також наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів; наведено дані щодо їх упровадження, апробації та опублікування. 

 У першому розділі «Теоретико-концептуальні засади дослідження 

державної міграційної політики» проаналізовані наукові підходи та концепції 

вивчення державної міграційної політики у сучасній політичній науці, здійснено 

огляд вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з проблем її формування та 

розвитку. Висвітлені основні принципи, функції та напрямки державного 

регулювання міграційних процесів. 

Зазначається, що вивчення міжнародної міграції на науковому рівні було 

розпочато наприкінці ХІХ ст., і з того часу сформовано основний понятійно-

категіальний апарат у цій сфері, виокремлено чимало типологій міграції та 

мігрантів зокрема. На основі детального аналізу наукових праць, а також 

аналітичних звітів та глосаріїв міжнародних організацій виявлено, що, чим 

більше додається термінології до міграційної тематики, тим більш розмитим стає 

поняття міграції як такої. Зроблено висновок, згідно з яким відсутність 

уніфікованого глосарію ускладнює взаємодію міжнародних організацій (зокрема 

– Статистичного відділу ООН, Комітету з народонаселення ООН, Міжнародної 

організації з міграції) та проведення якісного міграційного менеджменту, 
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особливо з точки зору статистичного аналізу кількості мігрантів та стратегічного 

планування (міграційної політики).  

Стверджується, що ключову роль у вивченні міжнародної міграції 

традиційно відігравали економічні та соціально-демографічні чинники. Втім, за 

останні кілька десятків років внаслідок масових спалахів ксенофобії, 

міжнародного тероризму, значної кількості біженців, міграційні процеси 

перетворились на предмет державної та міжнародної політики. Підтверджено 

тезу про те, що, 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. 

Враховуючи комплексність чинників формування та реалізації державної 

міграційної політики, у дисертаційній роботі 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».  

У першому розділі узагальнено завдання державної міграційної політики, 

основні з яких -  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. Наголошується, що міграція є універсальним явищем, а її 

комплексне дослідження можливе тільки у рамках міждисциплінарного підходу. 

Відповідно, державна міграційна політика повинна корелювати із іншими 

політиками, передусім – економічною, соціальною та демографічною. 

Для теоретико-методологічного виміру міграційної політики важливу роль 

відведено коректному трактуванню ключових термінів. Визначено, що система 

«державного управління міграцією» (national migration management) включає в 

себе такі складові як «державне регулювання міграції» (national migration 

regulation), до складу якого також входить «державний міграційний контроль» 

(national migration control), а також «державну міграційну політику» (national 

migration policy). Умовно державна міграційна політика та державне 

регулювання міграційних процесів співвіднесені як «планування» та 

«виконання» заходів та дій у загальній системі державного 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.  

Дослідження актуальних теоретичних засад регулювання міграційних 

процесів прослідковуються 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 

виокремлено праці Г. Вітковської, І. Горшкольопової, А. Демидова,  М. Єжової, 
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Ю. Єфимова, Ж. Зайончовської, В. Мукомеля, О. Одарик, Е. Паніна,                          

Н. Преображенської,    А. Топіліна, В. Трубіна, О. Чеснокова, К. Шереметьєвої 

та ін. Ці автори досліджували міграційні процеси здебільшого у контексті 

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 

акцентували увагу на важливості співпраці державних органів влади та 

міжнародних мігрантських організацій для провадження більш дієвої 

міграційної політики.  

Міграційні питання висвітлені і у працях вітчизняних вчених. Особливу 

увагу звернуто на численні  праці О. Малиновської, присвячені комплексному 

аналізу державного регулювання міграційних 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 написали О. Бабенко,                     

Д. Баланюк, К. Бондаренко, М. Головатий, Ч. Качурець, М. Обушний,                           

Ю. Сафонов, Л. Червінська, О. Шевченко, М. Ярмистий. Акцент на впливові 

євроінтеграції на формування державної міграційної політики в Україні зробили 

М. Відякіна, Т. Гнатюк, О. Малиновська. Українські науковці П. Карташов і         

М. Толстанов проаналізували глобальні тенденції міграційних процесів на 

прикладі Європейського Союзу.  

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

процеси у рамках етнополітології та геополітики. Багато наукових праць 

присвячено проблематиці трудової міграції. Зокрема, відзначені 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 висвітлили І. Василенко, І. Ковалишин, А. Платонов. Про трудову 

міграцію та правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в 

Україні написали 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 надано імміграційним 

процесам як окремій складовій міжнародної міграції. Так, комплексне 

дослідження механізмів державного регулювання саме імміграції в Україні 

здійснив В. Новік ще наприкінці ХХ ст.  

Також недостатньо досліджені питання інтеграції іммігрантів та 

забезпечення їхніх прав в Україні. Цю тематику розкрили лише кілька авторів, 

зокрема В. Кузенко та С. Слабінська.  
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Особливої уваги, зокрема, потребує осмислення проблеми включення до 

об’єкту міграційного управління внутрішнього вимушеного переміщення 

населення, масштаби якого становлять виклик для держави. Більшість 

дослідників міграційної політики (не лише в Україні) здебільшого акцентували 

увагу на регулюванні саме зовнішніх міграційних процесів. Таким чином, 

переміщення осіб всередині країни залишились осторонь державного 

міграційного менеджменту. Внутрішня міграція найчастіше розглядається у 

контексті демографічної або економічної політики, але не міграційної. 

Стверджується, що 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. Взаємозалежність між державною міграційною політикою 

та масовими внутрішніми міграціями внаслідок анексії Криму та окупації 

Донбасу у своїх дослідженнях репрезентували вітчизняні науковці О. Капінус  та 

Т. Нагорняк. О. Малиновська зазначила, 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 розробці стратегії розвитку і на загальнонаціональному, і на локальному 

рівнях. 

Виявлено, що 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 та 

медіа-публікацій, але саме наукових досліджень, присвячених проблематиці 

визначення статусу та забезпечення прав вимушених внутрішніх мігрантів, поки 

що бракує.  

У другому розділі «Особливості формування та реалізації державної 

міграційної політики сучасної України» досліджено характерні риси 

впровадження державної міграційної політики, а також особливості міграційної 

ситуації в Україні, які необхідно враховувати задля ефективного державного 

міграційного менеджменту. У рамках дослідження були висвітлені нормативно-

правові та інституційні засади формування державної міграційної політики 

України; визначені особливості сучасної міграційної ситуації та ключові 

напрямки державного регулювання міграційних процесів.  

З’ясовано, що в Україні провідну роль в регулюванні міграційних процесів 

відіграє Державна міграційна служба (ДМСУ), а нормативно-правові аспекти 

корелюються із Концепцією державної міграційної політики України. Виявлено, 

що рівень розвитку українського законодавства та інституційного забезпечення 

у сфері міграції недостатньо врегульовує міграційні процеси. Зокрема, 

фрагментарно вирішується питання захисту прав іммігрантів, механізмів 

співпраці із іншими державами, запобігання незаконній міграції і т. п. 
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Проаналізувавши діяльність державних установ України у сфері міграції, було 

зроблено висновок, що орієнтація на використання міграції з точки зору 

соціально-економічних переваг вирішується непослідовно. Передусім це 

стосується сфери адаптації мігрантів, заохочення репатріації, підтримки програм 

цільового призначення у цих сферах.  

У розділі стверджується, що Україна через особливості 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. З-поміж 

особливостей сучасної міграційної ситуації в Україні були виокремлені: 

- 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. 

Зазначається, що відповідно до Звіту ООН з міжнародної міграції 2015 

року, українська діаспора є однією з найбільших – близько 6 мільйонів осіб, і 

займає шосте місце у глобальному рейтингу. Згідно з даними Державної служби 

статистики, з моменту проголошення України кількість населення у державі 

зменшилась майже на десять мільйонів осіб. Відтак, без належного державного 

регулювання рівень депопуляції зростатиме. У цьому контексті питання захисту 

прав українців за кордоном, заохочення репатріації та підтримка програм із 

працевлаштування молоді в Україні були визнані вкрай актуальними. 

Як важливий чинник, що вплинув на інтенсивність міграційних процесів в 

Україні, а також призвів до анексії Криму та окупації значної частини Донбасу, 

було охарактеризовано конфлікт з Російською Федерацією.  Стверджується, що 

найбільш актуальні виклики для державного регулювання міграційних процесів 

та ключова особливість міграційної ситуації у державі пов’язані із масовим 

вимушеним переміщенням населення.   

Традиційно найбільше виїздів з України були спрямовані до Російської 

Федерації, проте з 2013 р. (тобто ще до початку конфлікту) ця тенденція почала 

змінюватись на користь Польщі та інших країн ЄС. На основі детального аналізу 

міграційної ситуації в країні, було зроблено висновок, що без ефективних 

державних управлінських рішень, спрямованих на скорочення рівня еміграції та 

заохочення до повернення українських трудових та освітніх мігрантів, невдовзі 

Україна зіштовхнеться із серйозною демографічною кризою. 

Досвід багатьох країн ЄС засвідчив, що масове прибуття іммігрантів без 

належної державної програми інтеграції та адаптації призвів до зростання 

мігрантофобії у суспільстві.  Особливо це стосується мігрантів, які суттєво 

відрізняються культурними та релігійними переконаннями від місцевого 

населення. На підставі аналізу різних концептуальних підходів до регулювання 

міграційних процесів, було встановлено, що у багатьох країнах нині 

спостерігається певний парадокс – з одного боку, прагнення до глобалізаційних 

змін (а міграція є неминучим наслідком), а з іншого – інтенція до збереження 
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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. Забезпечення 

їхньої інтеграції у суспільстві є ще однією причиною перегляду пріоритетів 

державної міграційної політики.  

До чинників, що спонукають до негайного реагування на міграційні 

проблеми в Україні, були також віднесені лібералізація візового режиму з 

країнами ЄС та відсутність належних програм інтеграції іммігрантів. 

У третьому розділі «Модернізація державного регулювання 

міграційних процесів в Україні» висвітлено особливості процесу 

трансформації державної міграційної політики України. 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. 

Поняття модернізації державної міграційної політики України у дисертаційній 

роботі пояснюється як 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. 

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.  

 Критичний розгляд сутності процесу модернізації державної міграційної 

політики України дозволив зробити висновок, 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. Саме План лібералізації візового режиму, а згодом і Угода про 

Асоціацію України з ЄС стали каталізаторами реформування сфери державного 

регулювання міграцією. Втім, було висунуто тезу про те, що винятково технічна 

адаптація міжнародних стандартів та принципів без наукового осмислення та 

врахування глобальних тенденцій і закономірностей буде неефективною. Тісна 

співпраця з ЄС сприяє модернізації нормативно-правових та адміністративних 

механізмів управління міграцією в Україні для вітчизняної політичної системи. 

Однак, результати дисертаційного дослідження підтверджують, що це також 

призводить до зростання показників еміграції українських громадян до 

європейських країн. Особливо це помітно на прикладі збільшення кількості 

програм для освітнього та професійного стажування для української молоді за 

кордоном з можливістю подальшого працевлаштування. Стверджується, що 
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державна міграційна політика України має бути збалансованою і орієнтуватись 

не лише на захист прав іноземних громадян, а й на реінтеграцію власних.  

Ще одним важливим чинником впливу на модернізацію державної 

міграційної політики України, пов’язаним із Європейським Союзом, вказана так 

звана Європейська міграційна криза 2015 року, спричинена масовим прийняттям 

біженців із охоплених воєнними конфліктами країн Азії та Африки країнами ЄС. 

Дослідники називають цей період гуманітарною катастрофою, оскільки такої 

кількості вимушених мігрантів в ЄС не було з часів Другої світової війни. 

Особливістю Європейської міграційної кризи стало те, що значна кількість 

шукачів притулку не просто мігрували до найближчих країн, де могли відчувати 

себе у безпеці, а цілеспрямовано обирали країну для міграції та подальшого 

облаштування. Як результат, значні потоки шукачів притулку були спрямовані 

до найбільш розвинутих країн Європейського Союзу, викликавши таким чином 

необхідність перегляду міграційної та соціальної політики окремих держав та ЄС 

в цілому. Виявлено, що консолідація державної міграційної політики України 

відповідно до міграційного законодавства ЄС у цей період призвела до 

посилення в Україні державного міграційного контролю, потреби вдосконалення 

адміністративних механізмів регулювання внутрішньої та зовнішньої міграції 

населення, системи збору та обробки статистичних даних, міжвідомчої взаємодії.   

Окрім євроінтеграційних процесів,  розглянтуті 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 

несприйняття 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 ЄС підтримав лібералізацію візового режиму 

для України, 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.  
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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 

«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. 

 

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.  

2. Критичний розгляд вітчизняних та зарубіжних концептуальних підходів  

до вивчення державної міграційної політики дозволив зробити висновок щодо 
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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 

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. 
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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 

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 

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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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.  

http://www.donnuet.edu.ua/


18 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Гречко О. Ю. Особенности государственной миграционной политики 

современной Украины. – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию особенностей формирования, 

реализации и модернизации государственной миграционной политики Украины. 

В исследовании определены концептуальные основы и задачи государственной 

миграционной политики современной Украины (с момента провозглашения 

независимости), ее основоположные принципы и направления; предложены 

конкретные управленческие решения и дополнения в нормативно-правовой сфере 

регулирования миграции; определены направления совершенствования научной и 

практической интерпретации государственной миграционной политики. 

Установлено, что внутренние миграционные процессы в Украине (в 

частности вынужденые перемещения населения) имеют не менее внушительное 

влияние на социальные и политические процессы в украинском обществе, чем 

внешняя миграция. Это вызывает необходимость их учета при корректировке 

государственной стратегии регулирования миграционных процессов. 

В связи с рядом внешних и внутренних факторов Украина нуждается в 

активной иммиграционной политике, где приоритетными направлениями будут 

репатриации и реинтеграции украинских граждан. В этом контексте следует 

учитывать представленый потенциальный политический сценарий поощрения 

миграции на государственном уровне («миграция замещения»), а также лучшие 

соответствующие практики в странах с похожей миграционной ситуацией. 

 Ключевые слова: миграция, государственная миграционная политика, 

государственный миграционный менеджмент, управление миграцией, 

государственное регулирование миграционных процессов, внутренне 

перемещенные лица, репатриация, интеграция мигрантов. 
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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.  
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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; 

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.  


