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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Європейський Союз є унікальним 

об’єднанням на міжнародній арені, оскільки він зумів успішно консолідувати 

зусилля багатьох держав у напрямі їх спільного політичного, економічного та 

соціального розвитку. Інтеграційні процеси сприяли зближенню європейських 

народів, формуванню спільних ринків товарів, послуг та капіталу, вільному руху 

осіб в межах угрупування, що дає підстави розглядати Євросоюз як ефективний 

приклад взаємодії країн в межах глобального об’єднання. 

Проте події, які відбуваються в сучасному світі, є небезпечними для 

європейського суспільства, оскільки несприятливі політичні та економічні умови, 

збройні конфлікти і переслідування людей в країнах Близького Сходу та 

Середземномор’я, а також в країнах пострадянського простору є причиною 

неконтрольованих міграційних потоків біженців, що прямують до Європи. 

Відповідно, керівництво Європейського Союзу перебуває в постійному пошуку 

шляхів врегулювання міграційної кризи та мінімізації негативних наслідків, які 

спостерігають внаслідок нелегального перетину кордонів громадянами країн 

Сходу та Північної Африки. 

Міграційна криза не дає можливості країнам ЄС і надалі впевнено 

розвиватися на засадах гуманізму, демократії і поваги до людини як до 

особистості, оскільки ці проблеми можуть спричинити гуманітарні, економічні та 

політичні проблеми, що призведуть до колосальних втрат матеріальних, трудових, 

фінансових та інтелектуальних ресурсів. Виходячи з цього, дослідження 

міграційної складової відносин Європейського Союзу з країнами Близького 

Сходу, Середземноморського та Східного партнерства є гострим та актуальним, 

зважаючи на те, що нелегальні мігранти становлять пряму загрозу стабільності 

європейського суспільства. 

Питання особливостей співробітництва Європейського Союзу із сусідніми 

державами у сфері міграції та вирішення міграційних проблем в сучасному світі 

перебуває в зоні уваги багатьох науковців. Зокрема, мова йде про таких 

дослідників як О. Білик, В. Бондарчук, М. Відякіна, В. Волес, Г. Волес, А. Геддес, 

І. Грицяк, О. Грішнова, Х. Злотник, В. Іваненко, К. Іглічка,  С. Каслс, 

Т. Клінченко, В. Коваленко, Р. Козловський, І. Коллет, В. Кривенко, В. Муравйов, 

Ю. Пенке, І. Піляєв, О. Піскун, О. Пошедін, П. Стакер, О. Сушко, С. Тімур, 

О. Трофімова, П. Фонтен, Б. Хасуна, П. Циганков, О. Чалий, В. Шамраєва та інші. 

У них науковці досліджують суть міграційних процесів, які відбуваються у 

сучасному світі, аналізують причини виникнення міграційних явищ, оцінюють 

сьогоденні реалії, які спостерігаються на території різних держав. 

Разом з тим, міграційна складова відносин Європейського Союзу з країнами 

Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства потребує 

проведення всебічного наукового аналізу, що й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

Мета і завдання дослідження визначені з урахуванням актуальності обраної 

теми та стану її вивчення. Мета дослідження полягає в проведенні комплексного 
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аналізу відносин Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, 

Середземноморського і Східного партнерства в міграційній сфері. 

Відповідно до мети дослідження сформульовані наступні завдання: 

– визначити теоретичні параметри і методологічний інструментарій 

дослідження впливу міграційних проблем на міжнародні відносини; 

- охарактеризувати основні засади спільної міграційної політики ЄС та 

етапи її формування; 

– дослідити міграційну політику ЄС щодо країн Близького Сходу, 

визначити особливості та основні чинники впливу проблем міграції на 

відносини ЄС з країнами близькосхідного регіону; 

– проаналізувати співробітництво ЄС з країнами Середземноморського 

партнерства у сфері міграції та окреслити основні напрями подальшої взаємодії 

сторін в питанні захисту південних кордонів ЄС; 

– з’ясувати ступінь взаємодії ЄС з країнами Східного партнерства у сфері 

міграції; 

– проаналізувати співпрацю України та ЄС в міграційній сфері і визначити 

основні напрями взаємодії сторін в контексті реалізації Україною 

євроінтеграційної політики.  

Об’єктом дослідження є відносини Європейського Союзу з країнами 

Близького Сходу, Середземноморського і Східного партнерства. 

Предметом дослідження є міграційна сфера відносин Європейського 

Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського і Східного партнерства. 

Методи дослідження визначені специфікою об’єкта й предмета дослідження, 

метою й завданнями дисертації. В основі дисертації лежить системний підхід, який 

полягає у вивченні складної системи взаємозв’язків, що виникають в процесі 

міграційних переміщень населення, як єдиного цілого з узгодженням 

функціонування усіх складових міграційного процесу. У процесі написання 

дисертації було використано такі наукові методи як історичний – при оцінці 

розвитку міграційних тенденцій протягом історичного визначеного періоду 

часу; логічний – при роз’ясненні історичних фактів в певній послідовності; 

монографічний – при оцінці окремих явищ, що відбувалися в сфері міграції 

протягом визначеного періоду часу, дослідженні їх особливостей та 

узагальненні досвіду європейських держав стосовно вирішення проблемних 

питань, які виникали в процесі неконтрольованих міграційних потоків; аналізу 

та синтезу – при оцінці заходів, які застосовувалися керівництвом європейських 

держав для врегулювання міграційних проблем та аналізі процесів, які 

відбувалися і відбуваються в країнах, що межують з ЄС, з метою розробки 

пропозицій для покращення міграційної політики Євросоюзу та врегулювання 

міграційних потоків; індукції та дедукції – при дослідженні основних чинників, 

що впливають на формування міграційних потоків на території Європи та 

реалізацію міграційної політики в Європейському Союзі; подібності – при 

вивченні досвіду європейських країн у сфері розробки та реалізації міграційної 

політики; наукової абстракції – при дослідженні можливостей вирішення 

проблем, які існують у сфері міграції 
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Джерельною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти Верховної Ради України, Європейського Союзу, міжнародні угоди, 

публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях, статистичні дані, а також 

результати досліджень, виконаних автором. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

проведено дослідження міграційної складової відносин Європейського Союзу з 

країнами Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства, що 

дозволило одержати теоретичні і практичні результати, які мають наукову 

новизну та характеризують особистий внесок автора, зокрема:  

вперше 

– проведено комплексне дослідження відносин Європейського Союзу з 

країнами Близького Сходу, Середземноморського і Східного партнерства в 

міграційній сфері, на основі чого здійснено оцінку впливу міграційних проблем 

на міжнародні відносини та визначено подальші напрями спільної міграційної 

політики ЄС та країн Близького Сходу, Середземноморського і Східного 

партнерства; 

 сформульовано пропозиції щодо вдосконалення державної 

міграційної політики в Україні, реалізація яких дасть змогу підвищити 

добробут населення і мінімізувати відтік українських громадян за кордон, а 

також покращити співпрацю Української держави з ЄС в рамках Східного 

партнерства та забезпечити ефективне виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

удосконалено  

 визначення міграційної політики як складової державної політики, 

спрямованої на те, щоб планувати та контролювати рух населення на основі 

комплексу рішень, які приймаються компетентними органами державної влади 

задля регулювання міграційних процесів, а також на основі впровадження в 

життя інституційних механізмів, покликаних регулювати внутрішню міграцію 

за умов переміщення громадян в межах країни чи зовнішню міграцію – за умов 

перетину особами кордону; 

 підходи до вирішення міграційних проблем країнами Євросоюзу, що 

виникають внаслідок неконтрольованих потоків мігрантів з країн Близького 

Сходу, на основі впровадження в життя спільної політики асиміляції мігрантів 

в європейське середовище, прийняття та затвердження загального бюджету, з 

якого слід виділяти кошти на вирішення міграційних питань, створення умов 

для повернення біженців на батьківщину та пошуку можливостей для 

припинення воєнних дій в країнах походження мігрантів; 

 пропозиції щодо покращення захисту кордонів Європейського Союзу 

з країнами Середземноморського партнерства у напрямі запобігання їх 

нелегальному перетину, які обґрунтують напрями єдиної зовнішньої політики 

безпеки ЄС шляхом посилення заходів проти міжнародних злочинних груп; 

посилення дипломатичного тиску на країни, які не співпрацюють з Євросоюзом 

в міграційній сфері; активізації примусового висилання нелегальних мігрантів 

на батьківщину; посилення бюрократичних процедур щодо легалізації 
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біженцями свого статусу на території Європи та впровадження в життя заходів, 

які сприятимуть добровільному поверненню біженців додому. 

дістали подальший розвиток 

 трактування поняття «міграція» в контексті міжнародних відносин, яке 

розглядається як переміщення осіб, що змушені добровільно чи примусово 

покинути своє постійне місце проживання внаслідок політичних, економічних, 

соціальних чи інших причин і здійснити зовнішнє переміщення в іншу країну або 

внутрішнє переміщення в межах країни з метою забезпечення власної безпеки, 

задоволення чи збереження матеріальних, культурних, особистісних потреб; 

 оцінка міграційних тенденцій біженців з країн Близького Сходу до 

ЄС, на основі чого визначено, що за масовим прибуттям мігрантів з Близького 

Сходу до Європи міцно закріпилася назва «міграційна криза», що має 

комплексний характер і розглядається у гуманітарному, управлінському та 

солідарному контексті; 

 аналіз особливостей розвитку співробітництва між країнами 

Середземноморського партнерства та Європейським Союзом, відповідно до 

чого розглянуто основні напрями подальшої взаємодії у сфері вирішення 

міграційних проблем шляхом виконання програм цивілізованого зближення 

країн-партнерів; спільного підходу до вирішення міграційних проблем; 

демократизації сучасного суспільства та реалізації принципів чотирьох свобод: 

вільного переміщення товарів, послуг, людей і капіталу. 

 пропозиції щодо врегулювання міграційних переміщень громадян до 

країн Європейського Союзу в межах Східного партнерства, які передбачають 

посилення процесів демократизації пострадянського суспільства, 

вдосконалення нормативно-правової бази, яка стосується міграційної політики, 

покращення соціально-економічного розвитку в країнах-учасницях Східного 

партнерства та продовження прогресивних реформ, зважаючи на досвід 

розвинутих країн Європи.  

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

визначаються його актуальністю та науковою новизною. У ході дослідження було 

проаналізовано відносини Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, 

Середземноморського і Східного партнерства в міграційній сфері. Практичне 

значення полягає у тому, що фактологічний матеріал і висновки, які містяться в 

дисертаційній роботі, можуть бути використані у діяльності державних та 

недержавних установ України, інституцій та відомств, залучених до процесу 

формування та реалізації зовнішньої політики України, а також при розробці 

практичних завдань сучасних процесів регіонального й глобального масштабів.  

Матеріали дисертації можуть використовуватися в рамках навчального 

процесу у вищих навчальних закладах України при підготовці підручників, 

навчальних посібників та науково-методичних рекомендацій, а також при 

підготовці лекційних курсів і спецкурсів з актуальних проблем міжнародних 

відносин у вищих навчальних закладах України, зокрема, з таких навчальних 

дисциплін як «Міжнародні відносини та світова політика», «Європейський Союз 

в міжнародних відносинах», «Міжнародні організації», «Багатостороння 

дипломатія» тощо.  
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Апробація результатів дисертації. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного регіонознавства Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

також були викладені автором у доповідях та виступах на міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема:: Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» 

(м. Київ, 2 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (м. Київ, 25 жовтня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» 

(м. Київ, 7 квітня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" 

(м. Київ, 29 березня 2018р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладені автором у 8 наукових працях, усі – одноосібні; 4 – опубліковані у 

вітчизняних фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, 1 – у 

закордонному фаховому науковому виданні, 3 – опубліковані праці 

апробаційного характеру.  

Структура роботи обумовлена визначеними метою, об’єктом та предметом 

дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 

198 сторінок з них обсяг основного тексту – 164 сторінок. Робота містить 

5 таблиць, 4 рисунки, 1 додаток. Список використаних джерел містить 

194 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено його 

предмет та об’єкт, сформульовано мету та завдання, розкрито методи дослідження, 

його наукову новизну та практичне значення, зв’язок із науковими програмами, 

планами й темами, висвітлено методологічні засади та структуру дисертації, наведено 

інформацію щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади і документально-

джерельна база дослідження» – представлені теоретичні аспекти і 

методологічний інструментарій дослідження впливу проблеми міграції на 

міжнародні відносини, розглянуто особливості формування спільної 

міграційної політики ЄС, охарактеризовано стан дослідження теми і джерельну 

базу дисертації. 

Питання міграції сьогодні виходить за рамки вузького розуміння і 

вимагає міждисциплінарного підходу. Адже міграційні тенденції є предметом 

вивчення економіки, статистики, правових дисциплін, соціології, політології, 

філософії та демографії. Методологічний інструментарій дослідження теми 

міграції в зовнішній політиці держави полягає у використанні методів 

наукового дослідження (історичного, логічного, монографічного, методів 
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аналізу і синтезу, індукції та дедукції), які в сукупності являють собою 

методологію, на основі якої досліджується проблематика дисертаційної роботи 

та обґрунтовуються пропозиції щодо врегулювання міграційних потоків у 

Європи. Виходячи з цього, в основі методологічного інструментарію лежить 

синергетичний підхід, який передбачає дослідження особливостей 

самоорганізації міграційних процесів та їх виникнення.  

В основу дисертаційного дослідження покладено системний підхід, який 

полягає у вивченні складної системи взаємозв’язків, що виникають в процесі 

міграційних переміщень населення як єдиного цілого з узгодженням 

функціонування усіх складових міграційного процесу. Відповідно, визначення 

особливостей міграції, причин її виникнення та поширення, виявлення впливу 

тих чи інших чинників на переміщення міграційних потоків і є основою 

системного підходу, який реалізується в дисертації.  

Міграційні тенденції, які спостерігаються сьогодні, вимагають 

особливого аналізу та уваги, адже вони є наслідком тих трансформаційних змін, 

які відбуваються в сучасному світі. Важливо розглядати їх через призму 

безпеки та стабільності, що повинна гарантувати виважена міграційна політика 

тих країн, які є осередком мігрантів. Тому для забезпечення безпеки на більш 

регіональному чи глобальному рівні важливою видається співпраця країн 

Євросоюзу, що мають успішну міграційну політику у напрямку оптимізації 

міґраційних потоків та задоволення інтересів імміґрантів, приймаючих 

суспільств та міжнародного співтовариства.  

У своєму розвитку протягом ХХ століття Європа пережила такі основні 

етапи міграції, які визначили міграційну політику її країн: 1) перший етап 

спостерігався після закінчення Другої світової війни і характеризувався 

масовим переселенням осіб, які постраждали від війни, до країн Західної 

Європи; 2) друга хвиля міграції розпочалася в 60-х рр. ХХ ст. і була пов’язана з 

тим, що в Європі спостерігалося економічне зростання, внаслідок чого зріс 

попит на робочу силу; 3) протягом третьої хвилі міграції (середина 70-х – 

кінець 80-х рр. ХХ ст.) спостерігалося зниження попиту на працівників низької 

кваліфікації внаслідок технологічної  революції, яка відбувалася в цей період; 

4) четверта хвиля міграції була пов’язана із розпадом Радянського Союзу та 

збройними конфліктами в колишній Югославії.  

В сучасних умовах спостерігається п’ята хвиля міграції до ЄС, яка є 

наймасштабнішою порівняно з попередніми етапами. Зростання масштабів та 

інтенсивності міграційних процесів спонукали керівні установи ЄС визнати 

міграцію глобальним феноменом, який суттєво впливає на безпеку та 

зовнішньополітичну стабільність спільноти. Це знайшло віддзеркалення в 

ухваленні таких орієнтирів, як зміцнення співробітництва та взаємодії між 

державами-членами ЄС, активізація діалогу з ключовими країнами походження 

мігрантів та співпраця з транзитними країнами в межах Європейської політики 

сусідства, включаючи Україну. 

В роботі здійснено аналіз джерельної бази, на основі якої проводиться 

дослідження. Особливості співробітництва ЄС із сусідніми державами вивчають 

такі українські та закордонні дослідники як В. Бондарчук, М. Відякіна, В. Волес, 
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Г. Волес, А. Геддес, І. Грицяк, Р. Козловський, О. Малиновська, І. Мінгазутдінов, 

В. Муравйов, Ч. Намонюк, Ю. Пенке, І. Піляєв, О. Пошедін, О. Сушко, 

О. Трофімова, П. Фонтен, Б. Хасуна, П. Циганков, О. Чалий, В. Шамраєва та 

інші. Сутність міграційних процесів і причини, які спонукають осіб міняти місце 

проживання, досліджуються у працях О. Білика, О. Грішнової, Х. Злотника, 

В. Іваненка, К. Іглічки, С. Каслса, Т. Клінченка, В. Коваленка, І. Коллета, 

В. Кривенка, О. Малиновської, О. Піскуна, П. Стакера, С. Тімура та інших. В них 

піднімаються питання міграційних тенденцій, які відбуваються в сучасному 

світі, та оцінки тих реалій, які супроводжують ці явища. 

Питання міжнародного співробітництва європейських країн у контексті 

трудової міграції, є предметом значної уваги науковців, що здійснюють 

об’єктивну комплексну оцінку процесів, які стосуються трудових мігрантів. 

Зокрема, мова йде про праці таких науковців як І. Абрамова, А. Аллахвердієва, 

Т. Гнатюк, Ф. Док’є, І. Іонцев, О. Кириченко, Є. Левчук, С. Лейсней, Д. Массей, 

В. Новицький, В. Переведенцев, М. Піоре, Н. Преображенська, І. Прибиткова, 

О. Резнікова, Л. Руденко, О. Старк, Я. Столярчук, Я. Стрельцова, М. Тодаро, 

Б. Томас, О. Хомра, І. Цапенко, О. Шампура тощо.  

Визначено, що у науковій літературі недостатньо висвітлено процес 

формування спільної міграційної політики ЄС. Це зумовлено тим, що процес 

гармонізації міграційного законодавства та менеджменту в рамках Євросоюзу 

розпочався відносно недавно. Тому наукові дослідження у цьому напрямі є 

надзвичайно актуальними з огляду на нові виклики, які існують в сучасному 

суспільстві в контексті виникнення та поширення міграційних хвиль.  

На основі аналізу наукових підходів до розуміння сутності міграції в 

дисертаційній роботі представлено авторське трактування терміну міграції, яке 

слід розуміти як явище, яке характеризується переміщенням осіб, які змушені 

добровільно чи примусово покинути своє постійне місце проживання внаслідок 

політичних, економічних, соціальних чи інших причин і здійснити зовнішнє 

переміщення в іншу країну або внутрішнє переміщення в межах країни з метою 

забезпечення власної безпеки, задоволення чи збереження матеріальних, 

культурних, особистісних потреб.  

В роботі запропоновано авторське розуміння поняття міграційної 

політики, яке зводиться до того, що її можна розцінювати як комплекс рішень у 

сфері державної політики, спрямованих на планування руху населення, що 

приймаються компетентними владними органами з метою врегулювання 

міграційних процесів шляхом впровадження в життя інституційних механізмів, 

які визначають можливості та умови перетину особами кордону у випадку 

зовнішньої міграції або переміщення громадян в межах країни за умови 

внутрішньої міграції. Всі ці заходи спрямовуються на те, щоб створити 

сприятливе соціально-економічне середовище для тих осіб, які прагнуть 

змінити місце перебування, а також для тих держав, які приймають мігрантів.  

У другому розділі – «Міграційна політика Європейського Союзу щодо 

країн Близького Сходу» – здійснено аналіз особливостей міграційних тенденцій 

біженців з країн Близького Сходу до ЄС, досліджено міжнародне 

співробітництво у сфері трудової міграції 
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Міграційні потоки з країн Близького Сходу до ЄС, які спостерігалися 

протягом останніх років, стали неконтрольованими, і керівництво європейських 

держав виявилося неспроможним конструктивно та оперативно вирішувати 

проблеми, пов’язані із цими міграційними процесами. Ключовими причинами 

цього явища можна назвати: відсутність у значної кількості громадян 

можливостей для працевлаштування у себе на батьківщині; економічна 

нестабільність, що спостерігається на території значної кількості країн 

Близького Сходу; значне зубожіння та високий ризик померти від голоду в себе 

на батьківщині; соціальна несправедливість, яка панує в східних країнах; 

бажання отримати гідну освіту, яку можна здобути в країнах Європи; природні 

катаклізми, що загрожують здоров’ю та життю і які спостерігаються на 

території багатьох східних країн; висока ймовірність опинитися в епіцентрі 

воєнних дій. Остання причина сьогодні є найбільш актуальною, адже на 

Близькому Сході постійно виникають нові та нові збройні заворушення, 

внаслідок чого страждають тисячі людей, в основному мирне населення.  

Ці та інші причини спричинили значні збурення у стабільному 

європейському суспільстві. Міграційні тенденції останніх років не лише 

загострили соціальні, релігійні та культурні аспекти взаємодії корінного 

населення та біженців, але й навіть сприяли посиленню діяльності крайніх 

правих партій у низці країн ЄС та збільшила ймовірність їх приходу до влади 

або зростання їх впливу на рішення уряду. 

Європейські держави щораз частіше мають справу з такими тенденціями: 

по-перше, більшість біженців поводять себе як споживачі і впевнені в тому, що 

жодна європейська держава не наважиться відмовити їм у притулку; по-друге, 

мігранти, які переїжджають до Німеччини, Австрії тощо, не хочуть 

інтегруватися в європейський простір та переймати європейські цінності, а 

виступають за збереження своєї національної та релігійної ідентичності; по-

третє, враховуючи рівень виховання та досвід спілкування зі зброєю, такі 

мігранти швидко утворюють злочинні угруповання, загрожуючи безпеці 

місцевих жителів; по-четверте, поява та популярність численних 

праворадикальних груп та партій зумовлена ростом незадоволення збільшенням 

кількості мігрантів в європейських країнах.  

Міграційні тенденції біженців з країн Близького Сходу на сучасному 

етапі розвитку суспільства є невтішними для ЄС. У зв’язку із цим керівництву 

європейських країн необхідно спрямувати свої зусилля на вивчення проблеми 

нелегальної міграції у контексті потреби посилення контролю на кордонах 

європейських держав, особливо тих, які розташовані на півдні Європи і 

знаходяться в безпосередній близькості до країн Африки та Близького Сходу.  

Також необхідно детальніше дослідити питання трудової міграції, яка в 

рамках вирішення міграційної проблеми є актуальним питанням. Короткий 

огляд нормативної бази, яка стосувалася трудової міграції в Європейському 

Союзі, засвідчив, що у співтоваристві протягом усієї історії його існування 

було прийнято значну кількість директив, правил, протоколів, конвенцій та 

угод, покликаних врегульовувати працевлаштування трудових мігрантів та 

відносини між ними та роботодавцями і державою. Проте проблема 
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використання нелегальної робочої сили була і залишається гострою і такою, що 

потребує вирішення. 

Скорочення населення призводить до того, що пропозиція робочої сили 

на ринку зайнятості знижується, тому уряди західноєвропейських країн 

недостатньо активно перешкоджали проникненню нелегальної робочої сили. 

Проте надмірне «захоплення» її використанням завело Євросоюз у пастку, адже 

нелегали стали об’єктом потенційної загрози для корінних мешканців 

європейської спільноти. Це стосується як національної безпеки окремих країн, 

так і особистої безпеки кожного європейця, який може постраждати від атак 

мусульманських терористів, що заполонили території сучасної Європи.  

Отже, питання трудової міграції сьогодні в ЄС залишається відкритим, а 

сама проблема використання нелегальної робочої сили працівників, які 

прибувають до Європи з країн третього світу – невирішеною і такою, яка 

потребує нагального вирішення. Основним гальмом цього є відсутність в ЄС 

єдиної імміграційної політики, адже іммігранти не охоплюються захистом 

європейського права. Проте у контексті подій останніх років, які стосуються 

напливу біженців з країн Близького Сходу, Євросоюзу слід вжити жорсткіших 

заходів, які би змогли гарантувати безпеку європейському суспільству. 

У третьому розділі – «Співробітництво ЄС з країнами 

Середземноморського партнерства у сфері міграції» – проаналізовано 

розвиток співробітництва Євросоюзу з країнами Середземноморського 

партнерства; обґрунтовано напрями взаємодії сторін в питанні захисту 

південних кордонів ЄС та вирішенні проблем нелегальної міграції.  

Відносини між європейським та північноафриканським регіонами були 

започатковані на конференції в Барселоні в 1995 році, на якій були закладені 

підвалини сучасного Середземноморського партнерства. У 2004 році було 

проголошено Єдину політику сусідства (ЄПС), в рамках якої вдалося визначити 

стратегічні напрями та завдання взаємодії між країнами Середземноморського 

партнерства та Європейським Союзом та сформувати нові підходи та 

інструменти розвитку цих стосунків.  

2008 рік можна вважати переломним роком в реалізації 

Середземноморського партнерства. Основними особливостями даного періоду, 

які збереглися і до сьогодні, були наступні: незважаючи на більш ніж 

десятилітню історію взаємовідносин Євросоюзу та країн Середземномор’я, в 

цих стосунках спостерігається відсутність єдиної мети розвитку учасників 

співробітництва; активна позиція щодо взаємодії лише декількох європейських 

держав, в той час як інші члени ЄС відігравали достатньо пасивну роль; 

невизначеність чітких цілей співпраці визначала відсутність нових підходів до 

взаємодії учасників, що, у свою чергу, вело до дублювань у розробці концепцій 

та напрямів співробітництва; прагнення низки північноафриканських країн 

розвивати взаємовідносини з ЄС у напрямі, вигідному лише їм; існування 

зловживань сторін щодо перерозподілу фінансових ресурсів. 

Незважаючи на те, що Євросоюз дав поштовх та можливість існування 

співпраці між Європою та країнами Середземномор’я у напрямі підвищення її  

ефективності, все ж на даний час існує низка протиріч між сторонами 
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політичного, економічного та культурного характеру. Одним із таких 

невирішених питань, яке постійно загострюється, і є проблема нелегальної 

міграції та потреба посилення контролю на європейських кордонах. 

Виходячи із особливостей розвитку співробітництва між країнами 

Середземноморського партнерства та Європейським Союзом, в роботі 

розглянуто основні напрями подальшої взаємодії у сфері вирішення 

міграційних проблем. Мова йде про: реалізацію програм цивілізованого 

зближення середземноморських та європейських країн у напрямі вирішення 

спільних проблем, в тому числі і міграційних; спільний аналіз проблем, які 

існують в сфері міграції, та пошук шляхів їх вирішення; демократизацію 

сучасного суспільства шляхом зменшення потоків нелегальних мігрантів; 

реалізацію принципів чотирьох свобод: вільного переміщення товарів, послуг, 

людей і капіталу, що дасть змогу розвитку цивілізованих ринкових відносин та 

прогресивного поступу країн-учасниць співпраці. 

Одним із шляхів виходу із ситуації, що склалася в сфері нелегальної 

міграції, є необхідність посилення контролю на кордонах країн Європейського 

Союзу та їх захисту для того, щоб запобігати проникненню нелегалів на 

територію європейських держав. Це дасть змогу не лише зменшити потоки 

біженців до Європи, але й забезпечити керовану легальну імміграцію в 

інтересах поступального економічного розвитку європейського суспільства.  

З метою покращення захисту кордонів та врегулювання ситуації у сфері 

нелегальної міграції на території Європейського Союзу необхідно виробити 

напрями єдиної зовнішньої політики безпеки ЄС, які повинні передбачати: 

посилення заходів проти міжнародних злочинних груп, що займаються 

контрабандою і незаконним перевезенням людей до Європи; посилення 

дипломатичного тиску на країни, які не співпрацюють з країнами Євросоюзу з 

проблеми припинення потоку біженців і повернення своїх громадян на 

батьківщину; активізацію примусового висилання нелегальних мігрантів на 

батьківщину; посилення бюрократичних процедур щодо легалізації біженцями 

свого статусу на території Європи та внесення відповідних змін у національні 

законодавства країн Євросоюзу; розробка та впровадження в життя заходів, які 

сприятимуть добровільному поверненню біженців додому. 

Ефективним засобом припинення в’їзду нелегальних мігрантів може стати 

запровадження кримінальної відповідальності за незаконне проникнення на 

території європейських держав, а також значне посилення охорони кордонів 

шляхом їх укріплення, зведення захисних споруд або й просто огорож, 

обладнаних сучасними засобами безпеки. Для цього необхідні відповідні зміни 

в існуюче законодавство Євросоюзу, які здатні забезпечити ті політичні сили, 

які виступають за традиційні європейські цінності як пріоритет розвитку ЄС, 

ратують за благополучний розвиток корінного населення Європейського Союзу 

та практично оцінюють можливість прогресивного поступу європейського 

суспільства лише за рахунок невпинної праці, збільшення ВВП і доходів 

держав та зменшення соціальних виплат тим, хто не бажає працювати – в 

даному випадку біженцям. 
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У четвертому розділі – «Проблеми міграції у відносинах ЄС з країнами 

Східного партнерства» – проаналізовано становлення та розвиток співпраці 

ЄС з країнами Східного партнерства; подано сучасний стан взаємодії ЄС та 

країн Східного партнерства у сфері міграції; представлено проблеми та 

обґрунтовано перспективи взаємодії України та ЄС у сфері міграції в контексті 

реалізації Україною євроінтеграційної політики. 

Східний вектор співпраці ЄС із сусідніми країнами передбачає взаємодію 

співтовариства з країнами Східного партнерства, до складу якого належить 

Україна, Республіка Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан та Вірменія. 

Східне партнерство передбачає реалізацію спільної ініціативи Євросоюзу та 

країн-партнерів, які перебували у складі колишнього Радянського Союзу і 

пов’язані спільним минулим та певними особливостями розвитку на сучасному 

етапі.  

В роботі відмічено специфічні риси Східного партнерства, які обумовлені 

особливостями країн-учасниць. Україна, Молдова, Грузія та Вірменія пережили 

період революцій, протестів і суспільних потрясінь, відповідно до чого їх не 

можна віднести до територій зі стабільним врядуванням. Білорусь 

характеризується найбільш авторитарним стилем державного правління, вона 

постійно балансує між Російською Федерацією і Євросоюзом, тому ЄС не може 

назвати її своїм надійним партнером. Азербайджан всіляко затягує здійснення 

бажаних для ЄС реформ, це саме можна сказати і по відношенню до Вірменії. 

Найбільш демократичною з країн регіону можна вважати Україну, проте 

вона також виступає об’єктом занепокоєння ЄС, оскільки в державі існує 

високий рівень корумпованості на всіх рівнях суспільства, політична 

нестабільність та економічна криза. До того ж, війна з Росією на сході країни 

дають підстави Європі остерігатися значних потоків нелегальних мігрантів з 

окупованих територій. 

Незважаючи на очевидні труднощі в реалізації співпраці учасниць 

Східного партнерства на демократичних засадах, Європейський Союз розглядає 

різні перспективи розвитку по відношенню до країн-партнерів. Так, Україна, 

Республіка Молдова та Грузія у своїй зовнішньополітичній орієнтації 

проголошують курс на євроінтеграцію і вбачають її своїм стратегічним 

пріоритетом, на відміну від Білорусі, Вірменії чи Азербайджану. Ці країни 

вийшли на новий рівень співробітництва з ЄС після того, як підписали угоди 

про асоціацію та угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, 

які покликані були зміцнити економічну інтеграцію та політичну асоціацію між 

сторонами. Для Республіки Молдова безвізовий режим з Євросоюзом почав 

діяти з 2014 року, а для Грузії та України – з 2017 року. Лібералізація візового 

режиму зі згаданими країнами стала поштовхом до покращення життя їх 

громадян та до активізації міграційних переміщень на території ЄС. 

Для того, щоб Україна стала повноцінним членом ЄС, слід вирішити 

питання, одним із яких є міграційне. Зростання кількості бажаючих свідчить 

про те, що українці бажають не лише подорожувати Європою, але й 

працевлаштуватися в європейських країнах. Проте офіційно отримати роботу 

має можливість незначна частка українських громадян. Ситуація з безвізовим 
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режимом посилила і ще посилюватиме міграційні тенденції українців. 

Найбільше українських громадян знаходиться на території Італії, Чехії, Іспанії 

та Польщі. Такі міграційні настрої українського населення не можуть не 

викликати занепокоєння, адже це прямим чином позначається на економічній, 

соціальній та демографічній ситуації в Україні. 

Реальним виходом з ситуації врегулювання міграції є успішний 

соціально-економічний розвиток української держави, який стане 

запобіжником втрат людських ресурсів, що спричинені еміграцією. На 

державному рівні потрібно впровадити в життя успішну міграційну політику, 

яка би гарантувала захист прав мігрантів, мінімізувала негативні наслідки 

міграції та забезпечила впорядковані та законні міграційні переміщення 

громадян. Така політика передусім повинна сприяти підвищенню добробуту 

населення з тим, щоб мінімізувати відтік українських громадян за кордон, і 

здійснюватися за допомогою комплексу правових, організаційних, 

інституційних, економічних та інформаційних її складових.  

Для реалізації ефективної державної міграційної політики України 

необхідно: сформувати постійну робочу міжвідомчу урядову групу, яка би 

займалася опрацюванням питань, пов’язаних із законодавством у сфері 

міграційної політики України; реалізувати на практиці інститут притулку для 

іноземців та осіб без громадянства та внести зміни до законодавства, якими 

посилити відповідальність за незаконну спробу перетину державного кордону 

та незаконне перебування в Україні нелегальних мігрантів; здійснювати 

безперервний та об’єктивний моніторинг ситуації в сфері міграції; враховувати 

міграційні питання, розробляючи стратегії соціально-економічного розвитку; 

впровадити в життя План реалізації Стратегії державної міграційної політики 

України до 2025 року; впровадити в життя Закон України «Про зовнішню 

трудову міграцію»; забезпечити функціонування підрозділу в складі 

Міністерства соціальної політики України, відповідального за сферу трудової 

міграції; постійно взаємодіяти з європейськими партнерами щодо пошуку 

взаємовигідних варіантів переміщень мігрантів; посилити захист інтересів тих 

українців, які навчаються, працюють та проживають в Євросоюзі; розробити та 

впровадити в життя Програму співробітництва із українцями, які працюють за 

кордоном на тимчасових засадах; розвивати співпрацю між державою та 

українською діаспорою; посилити увагу до питання реінтеграції і повернення 

українських мігрантів на батьківщину; вивчити зарубіжний досвід реінтеграції 

мігрантів та адаптувати його до українських реалій; впровадити в життя 

програми допомоги мігрантам розпочати власний бізнес на Україні. 

Державна міграційна політика повинна сприяти зменшенню негативних 

наслідків міграції українців до Європи, мінімізувати міграційні потоки за 

кордон, допомагати українцям повертатися додому, зацікавлюючи їх 

відкривати власну справу в себе на батьківщині та працювати за власними 

інтересами. Саме така державна політика визначатиме перспективність 

розвитку ефективної співпраці між Україною та Євросоюзом. 
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ВИСНОВКИ 

1. В дисертаційній роботі визначено теоретичні параметри впливу 

міграційних проблем на міжнародні відносини, на основі чого встановлено, що 

в сучасному світі дослідження теми міграції вже давно перейшло із площини 

переміщення осіб, які шукають роботу за кордоном, в безпекову площину. 

Представлено авторське трактування терміну «міграція», яке слід розуміти як 

явище, яке характеризується переміщенням осіб, які змушені добровільно чи 

примусово покинути своє постійне місце проживання внаслідок політичних, 

економічних, соціальних чи інших причин і здійснити зовнішнє переміщення в 

іншу країну або внутрішнє переміщення в межах країни для забезпечення 

власної безпеки, задоволення чи збереження матеріальних, культурних, 

особистісних потреб. Таке трактування поняття міграції допомагає зрозуміти 

сутність міграційної політики, яка реалізовується на державному та 

міждержавному рівнях.  

В роботі запропоновано авторське розуміння поняття міграційної 

політики, яке зводиться до того, що її можна розцінювати як комплекс рішень у 

сфері державної політики, спрямованих на планування руху населення, що 

приймаються компетентними владними органами з метою врегулювання 

міграційних процесів шляхом впровадження в життя інституційних механізмів, 

які визначають можливості та умови перетину особами кордону у випадку 

зовнішньої міграції або переміщення громадян в межах країни за умови 

внутрішньої міграції.  

Методологічний інструментарій дослідження впливу міграційних 

проблем на міжнародні відносини полягає у використанні низки наукових 

методів, які в сукупності являють собою методологію, на основі якої 

досліджується проблематика дисертаційної роботи. Дослідження 

здійснювалося на основі застосування історичного, логічного, монографічного 

методів, методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, що дало можливість 

комплексно оцінити проблеми, які існують в сфері міграційної політики ЄС, та 

запропонувати обґрунтовані висновки і пропозиції щодо врегулювання 

міграційних потоків на території Європи. 

Проблема міжнародного співробітництва у сфері міграції, дослідження 

міграційних тенденцій біженців у Європейському Союзі, оцінка, процесів, які 

відбуваються у цій сфері, є гостро актуальними на даний час. Відповідно до 

цього в науковій літературі досліджуються особливості співробітництва ЄС із 

сусідніми державами; сутність міграційних процесів і причини, які спонукають 

осіб міняти своє місце проживання; питання міжнародного співробітництва 

європейських країн у контексті трудової міграції. Проте невпинний процес 

розвитку і трансформації людського суспільства забезпечує формування нових 

тенденцій в сфері міграції на території єврейських країн. Тому наукові 

дослідження у цьому напрямі є надзвичайно актуальними та наболілими з 

огляду на принципові нові виклики, які існують в сучасному суспільстві в 

контексті виникнення та поширення міграційних хвиль.  

2. Спільна міграційна політика ЄС належить до новітніх напрямів 

спільної діяльності країн-членів об’єднання. Вона формувалася протягом 
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чотирьох основних етапів: перший етап спостерігався після закінчення Другої 

світової війни і характеризувався масовим переселенням осіб, які постраждали 

від війни, до країн Західної Європи. Друга хвиля міграції розпочалася в 60-х 

роках минулого століття і була пов’язана з тим, що в Європі спостерігалося 

економічне зростання. Протягом третьої хвилі міграції (середина 70-х – кінець 

80-х років минулого століття) спостерігалося зниження попиту на працівників 

низької кваліфікації внаслідок технологічної  революції, яка відбувалася в цей 

період. Четверта хвиля міграції була пов’язана із розпадом Радянського Союзу 

та збройними конфліктами в Югославії. 

Зростання масштабів та інтенсивності міграційних переміщень 

спонукали керівні установи ЄС визнати міграцію глобальним феноменом, який 

суттєво впливає на безпеку та зовнішньополітичну стабільність спільноти. Це 

знайшло віддзеркалення в ухваленні таких орієнтирів, як зміцнення 

співробітництва та взаємодії між державами-членами ЄС, активізація діалогу з 

ключовими країнами походження мігрантів та співпраця з транзитними 

країнами в межах Європейської політики сусідства, включаючи Україну. 

3. Міграційна політика ЄС щодо країн Близького Сходу формується з 

урахуванням того, що до Європи прямують сотні тисяч людей з Іраку, Єгипту, 

Тунісу, Афганістану, Сирії та інших країн, в яких відбуваються збройні сутички 

та конфлікти, наявні нестабільна політична чи економічна ситуація тощо. 

Основними країнами-реципієнтами біженців в ЄС стали Німеччина, Швеція, 

Італія, Франція та Угорщина, в яких було зареєстровано 91% від усіх заявок. 

Чинниками цього явища стали: відсутність у значної кількості біженців 

можливостей для працевлаштування у себе на батьківщині; економічна 

нестабільність на території значної кількості країн Близького Сходу; значне 

зубожіння та високий ризик померти від голоду в себе на батьківщині; соціальна 

несправедливість, яка панує в східних країнах; бажання отримати гідну освіту в 

країнах Європи; природні катаклізми, які спостерігаються на території багатьох 

східних країн; висока ймовірність опинитися в епіцентрі воєнних дій тощо. 

Для розв’язання міграційних проблем потрібні консолідовані зусилля усіх 

членів ЄС. Необхідно прийняти та затвердити загальний бюджет, з якого 

будуть виділятися кошти на вирішення «міграційного питання». Треба 

створювати безпечні зони для проживання людей в їх рідних країнах, шукати 

можливості для припинення війни, вести переговори зі США заради зміни 

їхньої зовнішньої політики стосовно країн, де періодично виникають серйозні 

збройні конфлікти. Також ЄС важливо мати визначену середньострокову та 

довгострокову стратегію, яка повинна передбачати чіткі дії європейців на рік, 

два, три, п’ять, десять років з тим, щоб керівництво могло прогнозувати 

тенденції міграційних потоків на коротко- та довгострокову перспективу і 

приймати відповідні рішення. 

4. Співробітництво Європейського Союзу з країнами Середземномор’я 

має особливості, визначені як перевагами, так і недоліками такої взаємодії. До 

переваг слід віднести: співпрацю між сторонами на основі функціонування 

сучасних управлінських структур; регулювання міграційних процесів та 

вирішення проблем у цій сфері стало поштовхом до подальшої взаємодії між 
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країнами-членами глобальних спільнот; активізація транскордонної співпраці 

між регіонами; посилення уваги до регіональних та міждержавних міграційних 

проектів та збільшення їх фінансування. До недоліків варто віднести: 

невирішеність міграційної проблеми через територіальні суперечності сторін; 

існування диктаторських та авторитарних режимів в країнах Середземномор’я; 

нерівномірний економічний та політичний розвиток регіонів; наявність 

збройних конфліктів на території країн Середземномор’я. 

Щодо заходів у досліджуваній сфері, прийнятих на рівні Євросоюзу, то в 

листопаді 2017 року керівництво країн-учасниць ЄС дійшло згоди щодо 

посилення контролю на зовнішніх кордонах Євросоюзу. У цьому напрямі було 

запропоновано посилити контроль на кордонах для європейців та посилити 

координацію процесу взяття відбитків у переселенців, зміцнити оборону 

кордонів командами швидкого реагування і розширити спектр їхніх 

повноважень. Європейському агентству з управління оперативним 

співробітництвом на зовнішньому кордоні. В рамках боротьби із нелегальною 

міграцією та тероризмом в жовтні 2016 року почало діяти нове Європейське 

прикордонне агентство та берегова охорона на кордонах Болгарії та Туреччини.  

Поряд із цим, варто відзначити, що європейські лідери останнім часом 

активізували свої зусилля в боротьбі з нелегальною міграцією, адже події 

останнього року-двох дали поштовх то потреби розробки нагальних заходів 

протидії цьому явищу. Щоб утримати ситуацію під контролем, очільники 

європейських держав та керівництво Євросоюзу провели численні конференції, 

позачергові засідання та саміти, зробили рішучі заяви та застереження, 

здійснили перегляд національних бюджетів та виділили додаткове 

фінансування на те, щоб зменшити міграційні загрози.  

Керівники країн ЄС наголосили на пріоритеті продовження розвитку 

зовнішньої міграційної політики у напрямі збереження від потрясінь в 

майбутньому. Вони схвалили рішення Єврокомісії про виділення фінансування, 

яке покликане врегулювати міграційну кризу в північноафриканському регіону. 

На рівні Євросоюзу робилися спроби протидіяти нелегальній міграції та 

врегулювати міграційні потоки. Впроваджені в життя дії, організовані ЄС 

спільно з міжнародними партнерами, дали можливість скоротити кількість 

нелегальних мігрантів із напряму східного Середземномор’я. 

Задля покращення захисту південних кордонів та врегулювання ситуації у 

сфері нелегальної міграції на території ЄС слід виробити напрями єдиної 

зовнішньої політики безпеки, які мають передбачити: посилення заходів проти 

міжнародних злочинних груп, що займаються контрабандою і незаконним 

перевезенням людей до Європи; здійснення дипломатичного тиску на країни, 

які не співпрацюють з Євросоюзом з проблеми припинення потоку біженців і 

повернення своїх громадян на батьківщину; примусове висилання нелегальних 

мігрантів на батьківщину; посилення бюрократичних процедур щодо 

легалізації біженцями свого статусу на території Європи; розробку та 

впровадження в життя заходів, які сприятимуть добровільному поверненню 

біженців додому. 
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5. Східне партнерство було започатковане на установчому саміті в Празі 7 
травня 2009 року за ініціативи Швеції і Польщі і передбачало поглиблення 
стосунків між ЄС та країнами СНД шляхом оновлення нормативно-правової та 
договірної бази взаємовідносин сторін, заміни угод про співробітництво та 
партнерство на угоди про лібералізацію візового режиму між Євросоюзом та 
країнами-партнерами, розширення діапазонів зон вільної торгівлі та підписання 
угод про асоціацію. Міграційне питання є одним із ключових у процесі 
розробки нових напрямів взаємодії ЄС та країн Східного партнерства.  

Серед учасників Східного партнерства варто виділити Вірменію, Грузію 
та Україну, які мають схожі міграційні проблеми, включаючи рух внутрішньо 
переміщених осіб, фінансові обмеження та збройні конфлікти на території цих 
країн, що зумовили міграційні збурення. З метою врегулювання міграційних 
переміщень громадян до країн Євросоюзу та недопущення, щоб їхня територія 
використовувалася як транзитна для нелегальних мігрантів з інших країн, 
учасницям Східного партнерства слід посилити процеси демократизації 
суспільства та вдосконалення правової бази у сфері міграційної політики. 
Поліпшенню ситуації з нелегальними мігрантами буде сприяти і покращення 
соціально-економічного розвитку в країнах пострадянського простору та  
продовження прогресивних реформ. 

6. Співпраця України з ЄС в міграційній сфері реалізовується в контексті 
перспектив її входження до Європейського співтовариства. На даний час 
підписана Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною, проте отримання 
безвізу загострило деякі проблеми, зокрема, у сфері міграції, адже в умовах 
демографічної кризи в Україні активізація міграційних процесів може стати 
значною загрозою для українського суспільства. Тому забезпечення належних 
умов для функціонування безвізового режиму в Україні повинно 
супроводжуватися вирішенням міграційних проблем та зменшенням кількості 
бажаючих, особливо молоді, виїжджати за кордон. 

У напрямі взаємодії України з ЄС на державному рівні потрібно 
впровадити в життя міграційну політику, яка би гарантувала захист прав 
мігрантів, мінімізувала негативні наслідки міграції та забезпечила впорядковані 
та законні міграційні переміщення громадян. Така політика має сприяти 
підвищенню добробуту населення з тим, щоб мінімізувати відтік українських 
громадян за кордон, і здійснюватися за допомогою комплексу правових, 
організаційних, інституційних, економічних та інформаційних її складових. 
Правова складова міграційної політики України має забезпечувати прийняття 
нових та вдосконалення існуючих правових актів щодо забезпечення 
добросусідських відносин між Україною та ЄС. Організаційна складова 
державної міграційної політики має забезпечити реалізацію заходів щодо 
зниження міграційних потоків українців до Європи. Інституційна складова 
покликана забезпечувати пряме керівництво державних та місцевих органів 
влади міграційними процесами. Економічна складова має передбачати: 
підвищення рівня соціально-економічного розвитку шляхом оптимізації 
податкової, митної, валютної та фінансово-кредитної політики; покращення 
підприємницького клімату; виділення цим підприємцям дотації та субвенції та 
вдосконалення цінового регулювання на ринку; активізацію боротьби з 



17 

 

корупцією; покращення інвестиційного клімату. Інформаційна складова 
передбачає інформування населення через ЗМІ про дії держави, спрямовані на 
зниження міграційних потоків і покращення соціально-економічного розвитку. 
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АНОТАЦІЯ 
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глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019.  

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади і 
документально-джерельна база дослідження. Представлені теоретичні аспекти і 
методологічний інструментарій дослідження впливу проблеми міграції на 
міжнародні відносини. Уточнено понятійно-категорійний апарат дослідження, 
зокрема подано авторське визначення терміну «міграція» та «міграційна 
політика». Визначено особливості формування спільної міграційної політики 
ЄС, охарактеризовано стан дослідження проблематики міграційних тенденцій 
на сучасному етапі і джерельну базу дисертації. 

В роботі проаналізовано сучасний стан міграційної політики Євросоюзу 
щодо країн Близького Сходу. Здійснено оцінку особливостей міграційних 
тенденцій біженців з країн Близького Сходу до ЄС та причин їх виникнення. 
Досліджено міжнародне співробітництво у сфері трудової міграції, яке 
стосується вирішення проблеми нелегальних мігрантів на території ЄС. 

Досліджено співробітництво ЄС з країнами Середземноморського 
партнерства у сфері міграції та визначено основні етапи розвитку цієї співпраці. 
Проаналізовано розвиток співробітництва Європейського Союзу з країнами 
Середземноморського партнерства. Обґрунтовано напрями взаємодії сторін 
щодо захисту південних кордонів ЄС і вирішенні проблем нелегальної міграції. 

Здійснено оцінку проблем міграції у відносинах ЄС з країнами Східного 
партнерства. Представлено історіографію розвитку Східного партнерства та 
розвиток співпраці ЄС з країнами Східного партнерства. Подано сучасний стан 
взаємодії ЄС та країн Східного партнерства у сфері міграції. Розглянуто  
проблеми та обґрунтовано перспективи взаємодії України та ЄС у сфері 
міграції в контексті реалізації Україною євроінтеграційної політики. 

Ключові слова: міграція, міграційні тенденції, міграційна політика, 
міграційні відносини, Європейський Союз, Близький Схід, Середземноморське 
партнерство, Східне партнерство. 
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Пак Н. А. Миграционная составляющая отношений Европейского 
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партнерства. Рукопись. 
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по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 
глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019.  

В диссертации обоснованы теоретико-методологические основы и 
документально-источниковая база исследования. Проанализировано 
современное состояние миграционной политики Европейского Союза в 
отношении стран Ближнего Востока. Исследовано сотрудничество ЕС со 
странами Средиземноморского партнерства в сфере миграции и определены 
основные этапы развития этого сотрудничества. Осуществлена оценка проблем 
миграции в отношениях ЕС со странами Восточного партнерства. Рассмотрены 
проблемы и обоснованы перспективы взаимодействия Украины и ЕС в сфере 



19 

 

миграции в контексте реализации Украиной евроинтеграционной политики. 
Ключевые слова: миграция, миграционные тенденции, миграционная 

политика, миграционные отношения, Европейский Союз, Ближний Восток, 
Средиземноморское партнерство, Восточное партнерство. 

ABSTRACT 

Pak N. The migration component of the European Union relations with 

the Middle East, Mediterranean and Eastern Partnership countries. - 

Manuscript.  
Thesis for a degree of a candidate of political science degree in specialty 

23.00.04 - political problems of international systems and global development. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis substantiates theoretical and methodological foundations and 
documentary sources of the study. Theoretical aspects and methodological tools for 
the study of the impact of migration on international relations are presented. The 
framework of categories and concepts of the study was clarified, in particular the 
author's definition of the terms “migration” and “migration policy” was given. The 
features of formation of the common EU migration policy are determined, the 
research state of the problems of migration trends at the present stage and the source 
base of the thesis are characterized. 

The paper analyzes the current state of migration policy of the European Union 
towards the countries of the Middle East. The peculiarities of the migration trends of 
refugees from the Middle East to the EU and the reasons for their occurrence are 
assessed. International cooperation in the field of labor migration related to solving 
the problem of illegal migrants in the EU is studied. 
          Migration flows from the Middle East to the EU, observed in recent years, have 
become uncontrolled. In this context, the leadership of European countries should 
direct their efforts on the study of the problem of illegal migration in the context of 
the need to strengthen controls at the borders of European countries, especially those 
located in the south of Europe and in close proximity to countries of Africa and the 
Middle East. It is also necessary to investigate in more detail the issues of labor 
migration, under the auspices of which schemes of moving illegal immigrants to 
highly developed European countries can often be implemented. 
         The EU co-operation with countries of the Union for the Mediterranean on 
Migration is investigated and the main stages of its development are identified. The 
development of cooperation between the European Union and countries of the Union 
for the Mediterranean countries is analyzed. Directions of interaction of the parties in 
the issue of protection of the EU southern borders and solving the problems of illegal 
migration are substantiated. 
         Taking into account the peculiarities of development of cooperation between 
the countries of the Union for the Mediterranean and the European Union, the main 
directions of further cooperation in the field of migration problems are considered. It 
goes about: implementation of programs of civilized approaching of the 
Mediterranean and European countries in the direction of addressing common 
problems, including migration; joint analysis of current migration problems and 



20 

 

finding ways to address them; democratization of modern society by reducing illegal 
migrants’ flows; implementation of principles of four freedoms: free movement of 
goods, services, people and capital, which will enable development of civilized 
market relations and progressive development of participating countries. 
         In order to improve border protection and to settle the situation in the field of 
illegal migration within the European Union, it is necessary to develop directions for 
a single EU foreign security policy. 

The migration issues in the EU relations with countries of the Eastern 
Partnership countries are assessed. The historiography of the development of the 
Eastern Partnership and the development of the EU cooperation with countries of the 
Eastern Partnership are presented. The current state of interaction between the EU 
and countries of the Eastern Partnership countries is presented. The problems are 
considered and the prospects of cooperation between Ukraine and the EU in the field 
of migration in the context of implementation by Ukraine of the European integration 
policy are substantiated. 

The Eastern Partnership envisages implementation of a joint initiative of the 
European Union and the partner countries that were part of the former Soviet Union 
and are related by the common past and specific features of development at the present 
stage. Its purpose was to create “areas of common prosperity and values” in the EU's 
eastern territories, thereby ensuring the united Europe with the stable relationship with 
its Eastern partners. The Eastern Partnership was formed on the basis of the European 
Neighborhood Policy in the format of a specific Eastern dimension of this policy, 
which provided for both bilateral and multilateral cooperation.  

The migration issue is one of the key issues in the process of developing new 
areas of cooperation between the EU and the Eastern Partnership countries. In order to 
settle migration movements of citizens to EU countries and prevent their territory from 
being used as transit for illegal migrants from other countries, the Eastern Partnership 
members should strengthen the processes of democratization of society and 
improvement of legal framework in the field of migration policy. Improving the 
situation of illegal migrants will also be facilitated by improvement of socio-economic 
development in the post-Soviet countries and continuation of progressive reforms. 

Ukraine's cooperation with the EU in the field of migration is implemented in 
the context of its prospects of joining the European Community. In the direction of 
Ukraine-EU interaction at the state level, a successful migration policy should be put in 
place that would guarantee protection of migrants' rights, minimize adverse effects of 
migration and ensure well-ordered and legal migration movements of citizens. Such 
policy should help to improve the well-being of the population in order to minimize the 
outflow of Ukrainian citizens abroad, and be implemented through a complex of legal, 
organizational, institutional, economic and informational components of it. 

State migration policy should help to reduce adverse effects of migration of 
Ukrainians to Europe, minimize migration flows abroad, help Ukrainians return 
home, by making them interested in opening their own businesses at home and 
working for their own interests. It is this state policy that will determine the prospects 
of efficient cooperation between Ukraine and the EU. 

Keywords: migration, migration trends, migration policy, migration relations, 
European Union, Middle East, Union for the Mediterranean, Eastern Partnership. 
 


