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ВСТУП 

«Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної 

держави». («Загальна декларація прав людини», Генасамблея ООН, 10 грудня 1948 року, Ст. 13). 

 

Актуальність теми дослідження. Міграційні переміщення, які 

характеризуються чималими масштабами, перетворилися на вагомий чинник 

розвитку глобалізованого світу. Вони впливають на формування кількісного й 

якісного складу населення, соціально-демографічний та економічний розвиток, 

політичну та культурну сфери тощо. Вплив міграційних компонентів на 

розвиток громадянського суспільства в Україні на початку XXI століття є 

досить вагомим. Аналіз сучасних міграційних тенденцій в нашій державі, які 

характеризуються масовістю міждержавних міграційних переміщень у 

контексті участі України в світовому міграційному просторі розцінюється як 

важливий чинник формування національної політики. Дана тематика перебуває 

у площині безпекового середовища України і передбачає дослідження та 

вирішення актуальних проблем безпеки, пов’язаних з міграційним простором 

України та масовими зовнішніми міграційними переміщеннями населення. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у дослідження міграційних 

процесів зробили Е. Лібанова, О. Малиновська, О. Ровенчак, М. Романюк, У.  

Садова, О. Фтомова. 

Метою роботи є здійснення грунтовного дослідження взаємозв’язків і 

взаємовпливів між міграцією та безпекою.  

Досягнення мети зумовило необхідність вирішення таких наукових 

завдань: дослідити міграцію у безпекознавчому дискурсі; відобразити 

прагматичні аспекти міграції в контексті безпеки; обгрунтувати стратегічні 

орієнтири модернізації міграційної політики як вектору зміцнення безпечної 

міри національної економіки. 

Об’єктом дослідження є міграційні процеси в контексті забезпечення 

безпечної міри національної економіки. 

Предмет дослідження – міграція населення та особливості її реалізації. 
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Методи дослідження. У роботі здійснено використання таких 

загальнонаукових методів дослідження, як: гносеологічного аналізу 

(дослідження наукових підходів до трактування дефініції «міграція»); теорії 

систем та системного аналізу (для ідентифікації причин виникнення міграції та 

виявлення деструктивного та позитивного впливу міграції на безпековий 

простір України); економіко-статистичного та порівняльного аналізу (для 

відображення прагматичних аспектів міграції в контексті безпеки); факторного 

та логічного аналізу (при ідентифікації проблем міграції); графічний (для 

візуалізації результатів дослідження); системного підходу й узагальнення (для 

обґрунтування модернізації міграційної політики); абстрактно-логічний (для 

теоретичних узагальнень та висновків за результатами дослідження). 

В результаті дослідження сформульовано та обґрунтовано низку 

наступних положень, що містять наукову новизну, а саме: здійснено 

характеристику деструктивних і позитивних аспектів впливу міграції на 

безпековий простір України; сформовано напрями подолання міграційних 

проблем. 

Інформаційну базу дослідження склали матеріали монографій, 

періодичних видань, збірки наукових статей і тез доповідей, Інтернет-ресурси. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

роботи в частині рекомендацій щодо узагальнення та нейтралізації міграційних 

проблем можуть бути взяті до уваги уповноваженими органами державної 

влади та реалізовані у їх практичній діяльності, а також можуть 

використовуватися у наукових дослідженнях і навчальному процесі.  

Апробація результатів дослідження. Окремі результати роботи 

відображенні у статті «Міграційні процеси в Україні: основні загрози» у 

Міжнародному мультидисциплінарному науковому онлайн-журналі ΛΌГOΣ. 

ОНЛАЙН.  

Структурно наукова робота складається із вступу, 3 розділів, переліку 

використаних джерел та додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

МІГРАЦІЯ У БЕЗПЕКОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1. Міграція: сутність, причини, класифікація 

 

Міграція як явище виникло та розвивалося одночасно з розвитком 

людської цивілізації. Але протягом останніх років міграційні переміщення у 

сучасному світі набувають значних масштабів, що, безумовно, є однією з ознак 

його глобалізації.  

За даними ООН, в світі нараховується 258 млн міжнародних мігрантів, 

котрі становлять 3,3 % населення нашої планети; постійно змінюється склад, 

характер і спрямованість переміщень. Внаслідок цього вплив міграцій на 

етнонаціональну структуру населення, демографічну ситуацію, соціально-

економічний розвиток і безпеку країн світу, їх міжнародні відносини безумовно 

посилюється [6, с. 29]. Потоки мігрантів, що давніше були спрямовані 

переважно з менш розвинених до більш розвинених країн, урізноманітнюються, 

так як пов’язують між собою країни близькі за рівнем економічного розвитку, а 

іноді взагалі формуються припливом робочої сили з більше до менше 

розвинених країн [4, с. 13]. 

Дослідження тематики вимагає глибокого розуміння феномену міграції, її 

ґенези, закономірностей і  результатів, аналізу міграційної ситуації в Україні. 

Дані рис. 1.1 узагальнюють розуміння сутності міграції науковцями, які 

різновекторно досліджують окреслену тематику та працюють над вирішенням її 

актуальних проблем. Для всебічного опрацювання змісту й особливостей даної 

економічної категорії варто дослідити окремі історичні етапи реалізації 

міграційних хвиль українців, що сприяли формуванню існуючої національної 

політики, етнічної, мовної, культурної, демографічної та конфесійної структур 

населення України (див. додаток А). 
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Рис. 1.1. Сутність дефініції «міграція» 

Примітка. Побудовано cамостійно 

 

Принагідно зауважимо, що термін «міграція» походить від латинського 

слова migratio, що у перекладі означає переміщення, переселення. Мігрант –  

особа, яка здійснює міграцію. 

В ХІХ–ХХ століттях внаслідок формування національних держав (або 

націй-держав) утвердились принципи громадянства й особистої свободи, 

визначились кордони країн і, внаслідок цього, виокремились три головні 

компоненти міграції: країна походження; країна призначення; мігрант.  

Автор Трактування сутності дефініції «міграція» 

А. Сові [14] 

В. Шелюк [20] 

Т. Драгунова [2] 

Соціологічний 

словник [22] 

Юридична 

енциклопедія [16] 

Ю. Римаренко [9] 

переселення, переміщення населення: всередині країни – внутрішня 

міґрація населення, з однієї країни до іншої – зовнішня міґрація 

населення 

географічний рух індивідів або груп індивідів, тобто мобільність людей 

у вужчому або ширшому географічному просторі 

поняття, яке відображає соціально-економічні і демографічні процеси, 

сукупність переміщень, які здійснюються людьми між країнами, 

реґіонами однієї країни, різного виду поселеннями та інші види 

переміщень 

переміщення людей (мігрантів) через кордони тих або інших 

територій зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий час. 

Оскільки міґрація населення складається з міґраційних потоків, 

поняття міґрації застосовують і в множині – міґрації 

переміщення людей між населеними пунктами, реґіонами, країнами, 

зумовлене економічними, політичними, етнічними та релігійними 

чинниками і пов’язане зі зміною на різні терміни місця проживання 

відповідає будь-якому переміщенню досить великої кількості людей, 

за винятком пересування військових частин 

перетин адмістративного кордону, добровільний чи примусовий 

просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду до місця 

(країни) в’їзду за наявності або без неї законних підстав на певний 

період часу або назавжди, що може вести за собою зміну постійного 

місця проживання; цей рух включає в себе еміґрацію та імміґрацію 

О. Ровенчак [11] 
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З’явились широковживані поняття «еміграція» й «імміграція» [3, с. 64; 11, с. 

129]. 

Еміграцією у науковій літературі називають: переселення (добровільне 

або вимушене) в іншу країну на постійне чи тимчасове (на певний термін) 

проживання, котре має економічні, релігійні, політичні причини; місце чи час 

перебування за межами власної країни після такого переселення; сукупність 

емігрантів, які проживають в певній країні [1, с. 538]. Імміграцією вважається 

в’їзд (вселення) громадян однієї держави в іншу на постійне або тимчасове 

(тривале) проживання [1, с. 145]. 

Виділяють такі причини міграції (див.рис. 1.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Основні причини виникнення міграції 

Примітка. Побудовано за даними [4; 7; 10; 17]. 

 

Варто розглянути класифікаційні ознаки міграції [11]: 

1) за правовим статусом: легальна; нелегальна; напівлегальна; 

2) за способом реалізації: стихійна; ланцюгова; організована; 

3) за кількістю мігрантів: осібна; сімейна; групова; 

Причини виникнення  міграції 

Стихійні – викликані природними катастрофами (виверження 

вулканів, землетруси), стихійними лихами (повіді, урагани). 

Політичні – пов’язані з війнами, зі зміною державних кордонів, з дискримінацією 

певних соціальних груп населення, утиском релігійних груп. Відомі певні «хвилі» 

міграцій, пов’язані зі зміною політичної ситуації у світі (Перша і Друга світові 

війни, локальні війни, дискримінація людей залежно від їх політичних поглядів, 

виїзд дисидентів). 

Економічні – пошук людьми кращих умов життя, виїзд з метою 

працевлаштування, що зумовлено депресивною ситуацією на ринку праці України 

(зниженням реальної заробітної плати, зменшенням кількості підприємств, 

зростанням безробіття, низькою продуктивністю праці, регресом у структурному та 

професійному розподілі, диференціацією соціально-економічних умов зайнятості); 

 глобалізацією; світовою кон’юнктурою; регіональною спеціалізацією ринків; 

науково-технічним прогресом; науковою діяльністю; освоєнням нових земель. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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4) за повторюваністю: епізодична; одинична; повторювана; 

5) за відстаню: внутрішня; міжнародна (регіональна; континентальна; 

міжконтинентальна); 

6) за тривалістю: постійна; тимчасова (довготривала; короткотривала; 

сезонна; маятникова; транзитна);  

7) за добровільністю: добровільна; примусова; вимушена (осіб, що 

шукають притулку; осіб з постійним статусом біженця; осіб, що мають 

тимчасовий статус біженця); 

8) за причинами та ціллю: міграція членів сімей; політична 

(політичних біженців; дипломатичного корпусу та військових); релігійна; 

етнічна; екологічна; репатріація; освітня; туристична; економічна (економічних 

біженців; трудова: за спеціальністю та не за спеціальністю; інтелектуальна; 

бізнесменів-інвесторів; низькокваліфікованих працівників; 

висококваліфікованих працівників). 

Широкого розповсюджена набрала зовнішня міграція, котру можна 

розглядати як з позитивної, так і негативної сторін. На думку Е. Лібанової [5], 

сучасна зовнішня міграція українців складається із шести компонентів (рис. 

1.3). 

Звісно, стрімкий розвиток міграційних процесів зумовлює появу її нових 

видів, а сучасні міграції, що досягли безпрецедентних масштабів, спричиняють 

кардинальні економічні, політичні, соціальні зміни, обумовлюють виникнення 

нових суспільних явищ або наповнюють уже існуючі новим змістом. 

Різноманітні види, типи і форми міграції в кожний конкретний 

історичний момент набувають різного змістового забарвлення та формують 

загальне уявлення щодо трендів перебігу міграційних процесів. 
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Рис. 1.3. Компоненти зовнішньої міграції 

Примітка. Побудовано за даними [5]. 

  

Компоненти зовнішньої міграції 

Еміграція – виїзд на постійне місце проживання до іншої країни; такі прагнення, часто 

приховані, мають і ті, хто їде за кордон з декларованою метою роботи або навчання. Цей 

вид міграцій, очевидно, є безповоротним і означає прямі втрати України: скорочується 

загальна чисельність населення і сукупна пропозиція робочої сили, втрачаються ресурси, 

витрачені на професійно-освітню підготовку мігрантів. 

Нетривала аграрна міграція – короткотермінова (найчастіше сезонна) трудова міграція, 

переважно пов’язана зі збиранням урожаю, яка охоплює, головним чином, робочу силу 

низької кваліфікації та студентів, – не справляє негативного впливу ані на ринок праці, ані 

на соціально-демографічну ситуацію в Україні. Через її виражену сезонність особи низької 

та середньої кваліфікації, які не мали потреби (можливості) постійного / довготривалого 

працевлаштування в Україні, повертаються на батьківщину із заробленими грошима, 

новими контактами, соціальними зв’язками та навичками поведінки в демократичному 

суспільстві з ринковою економікою. 

Нетривала неаграрна міграція – короткотермінова трудова міграція працівників низької 

та середньої кваліфікації, орієнтованих на неаграрний сектор, переважно, не має вираженої 

сезонності (за винятком зайнятості в туристичному бізнесі). Відповідно існує висока 

імовірність переходу більш успішних заробітчан у категорію довготривалих мігрантів. А 

довготривала відсутність справляє негативний вплив на ситуацію і в родині, зокрема щодо 

догляду та виховання дітей, сталості шлюбу тощо, і на ринку праці. Позитивні наслідки 

пов’язані переважно із коштами, що їх надсилають мігранти з-за кордону. 

Тривала міграція – довготермінова трудова міграція доволі кваліфікованих працівників – 

охоплює передусім газо- та електрозварювальників, медиків, будівельників, водіїв-

далекобійників, швачок; їхній від’їзд вочевидь негативно позначається на українському 

ринку праці. Знайти їм заміну дуже важко, отже підприємства вже зараз потерпають від 

браку фахівців відповідних професій. До цього додаються загальні соціально-демографічні 

проблеми, пов’язані із довготривалою відсутністю одного/обох батьків. 

Brain drain – відплив висококваліфікованих науковців, освітян, медиків, акторів тощо. На 

жаль, здебільшого ця трудова міграція трансформується в еміграцію і спричиняє очевидні 

незворотні втрати української економіки (науки, освіти, медицини, промисловості тощо), 

проте сприяє піднесенню світового розвитку. Тому оцінка має бути негативною, виходячи з 

інтересів країни витоку, але позитивною з огляду на інтереси самих мігрантів та їхніх родин 

і, безумовно, з огляду на розширення можливостей прогресу. 

Учбова міграція – учбова міграція до вищих і середніх професійних навчальних закладів, 

зазвичай, означає подальше працевлаштування молоді за кордоном з усіма негативними 

економічними і демографічними наслідками для України. При чому якщо привабливими 

середніми професійними навчальними закладами є виключно європейські, то серед 

привабливих вишів є і російські. Альтернатива пов’язана виключно з орієнтацією молоді на 

вітчизняні професійно-освітні заклади, з підвищенням їхнього престижу, ефективною 

роз’яснювальною роботою серед молоді тощо. 
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1.2. Дослідження міграційних процесів через призму 

безпекознавства 

 

Міграція та безпека – величини, які вважаються принципово відмінними. 

Міграція має видиме втілення в людях, залучених до процесу просторових 

переміщень, а безпека має більше символічний, ніж конкретний наочний вираз, 

оскільки більшою мірою ототожнюється з структурами та інститутами. 

Міграція має властивість вимірюватися в кількісному відношенні; у своєму 

існуванні не залежить від якісної оцінки чи залежить лише певною мірою, якою 

оцінка здійснює вплив на заборону чи заохочення міграції, а безпека невід’ємно 

прив’язана до якісної оцінки. Міграція є реальним і потенційним викликом 

безпеці. Вона безпосередньо впливає на безпеку як стан, і чи узгоджується, чи 

не узгоджується із безпекою як метою [12, с. 34].  

Але завдяки транснаціональному характерові, зростаючій динаміці 

та впливові на усі сфери життя, міграція сприймається як явище, котре 

становить серйозний виклик звичній парадигмі впевненості та порядку, тобто 

національній (її структурним складникам), суспільній, особистій безпеці. 

Взаємозв’язок між міграцією та  безпекою віддзеркалює суспільна думка, 

політична боротьба й урядові рішення.  

Тривалий час міграція не охоплювалася безпековим дискурсом, оскільки 

погляд на безпеку обмежувався, по-перше, лише безпекою держави, по-друге, 

загрозами геополітичного та воєнного, тобто зовнішнього характеру, тоді як 

міграція розглядалася як питання внутрішніх справ. У рамках такого підходу 

було зрозуміло, що криза безпеки, внутрішній конфлікт чи інтервенція, масове 

порушення прав людини призводять до міграції. Зворотний зв’язок (вплив 

міграції на безпеку) потрапляв у поле зору дослідників меншою мірою. 

Розширення погляду на безпеку відбулося порівняно недавно, коли після 

завершення холодної війни дедалі більшу увагу почали привертати не 

«жорсткі», тобто воєнні, а так звані «м’які» загрози безпеці, такі як деградація 
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навколишнього середовища, наркоманія, злочинність, нелегальна міграція тощо 

[7]. 

Системно взаємозв’язок міграції та безпеки вперше було розглянуто 

в роботах М. Вайнера, який писав, що міграція впливає не лише на внутрішню 

стабільність, а й на міжнародну безпеку, вказував на те, що загрозу безпеці 

може становити не тільки приплив іноземців, а й відплив власних громадян. 

На думку М. Вайнера, міграція та безпека пов’язані не лише прямим, а й 

зворотним зв’язком, тобто безпекові заходи держав впливають на переміщення 

населення [24, с. 253; 7, с. 55].  

М. Вайнер розглядав наслідки міграції для безпеки за чотирма 

напрямами: політичним, правовим, соціо-економічним, культурним [7, с. 55 – 

59]. 

У міжнародно-політичній площині міграція може викликати 

напруженість у  стосунках між державами походження та  призначення, якщо 

мігранти або біженці є противниками пануючого на батьківщині режиму. 

Внутрішньополітичні наслідки прибуття великих груп іноземців виявляються 

у  посиленні екстремістських кіл, політичних успіхах крайніх правих партій, які 

активізуються на хвилі зростаючого занепокоєння припливом чужинців. 

Вектори впливу міграції на економічну безпеку відрізняються залежно від 

того, йдеться про країну призначення чи походження мігрантів. Небезпеки 

міграції передусім фіксуються в суспільствах, які приймають, що, загалом, 

парадоксально, оскільки завдяки іммігрантам вони поповнюють свої людські та 

інтелектуальні ресурси, тобто основні фактори виробництва, чим посилюють 

економічну безпеку. Попри це, населення часом негативно ставиться до міграції 

через її вартість, тобто додатковий тягар на систему соціальної допомоги, 

користувачами якої часто стають мігранти, підвищення навантаження 

на системи освіти, транспорту, забезпечення житлом. Однак у підсумку 

мігранти відпрацьовують ці витрати і створюють для країни перебування 

додатковий дохід [21, с. 161]. Оцінка впливу імміграції на економіку залежить 

від характеристик міграційних потоків. Так, біженці коштують державі 
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притулку більше, ніж трудові мігранти. Нелегальні мігранти не платять 

податків, не роблять внесків у соціальні фонди, проте, зазвичай, і не 

користуються соціальними послугами, оскільки не мають відповідних прав, 

а також побоюються бути виявленими і видвореними з держави. Зауважимо, що 

місцеве населення інколи сприймає мігрантів як конкурентів на ринку праці, 

звинувачуючи їх у  тому, що внаслідок готовності працювати за мінімальну 

винагороду вони не лише відбирають робочі місця, а й знижують загальний 

рівень заробітної плати. Проте наукові дослідження цього не підтверджують. 

Адже мігранти не заміщають місцевих робітників, а працюють в окремому 

сегменті ринку праці, виконуючи брудні, небезпечні, непрестижні роботи. 

Загрози ж економічній безпеці країн походження мігрантів пов’язані передусім 

із «відпливом мізків», втратами трудового потенціалу, що може призвести до 

скорочення виробництва і деградації соціальної сфери. Спричинені міграцією 

ризики, однак, здатні компенсуватися завдяки переказам зароблених за 

кордоном коштів на батьківщину та поверненню мігрантів додому.  

У контексті впливу міграції на соціальну безпеку особливу стурбованість 

викликають пов’язані з нею криміногенна та терористична загрози. Перша 

з них стосується як наростання вуличної злочинності, особливо в районах, 

заселених іммігрантами, так і масштабного явища транснаціональної 

організованої злочинності, що займається незаконним переправленням через 

кордони та торгівлею людьми. Мігранти частіше, ніж місцеве населення, 

фігурують у кримінальній статистиці не лише як злочинці, а й як жертви. Ще 

більшу небезпеку для держави, суспільства та окремої особи несе міжнародний 

тероризм, оскільки більшість терористів – іммігранти. 

У сфері культури й ідентичності міграція може розглядатися як загроза 

базовим цінностям суспільства, тобто його безпеці, внаслідок різниці 

в культурах прибулого і місцевого населення, порушення мігрантами 

узвичаєних культурних норм. Нерідко щодо мовно, релігійно, культурно 

відмінних людей виникають упередження, формуються забобони, що посилює 

негативне сприйняття суспільством мігрантів. Прояви расизму та ксенофобії 
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можуть загрожувати внутрішній стабільності держави, трансформуватися 

в загрози особистій безпеці людей. 

 

1.3. Характеристика позитивних і деструктивних впливів 

міграційних процесів на безпековий простір України та наслідки міграції 

 

Україна належить до міжнародної міграційної системи як країна 

походження, транзиту й призначення мігрантів. Процеси міграції впливають на 

багато аспектів функціонування українського суспільства. Дослідження впливу 

міграцій на українську економіку набувають значної актуальності та ваги, 

особливо враховуючи кризовий стан військового конфлікту на Сході та 

окупацію Криму, що зменшує надходження до державного бюджету та 

збільшує його видатки. 

Головною складовою міграцій в сучасному світі є переселення через 

економічні чинники, передусім тимчасові переміщення з метою отримання 

більших заробітків. У таких міграціях вирішальну роль відіграє співвідношення 

якості життя у країнах (регіонах) походження (проживання) і країнах (регіонах) 

спрямування мігрантів. На жаль, достатньо масштабними є і вимушені 

переселення, викликані конфліктами, війнами, техногенними та екологічними 

катастрофами. 

Україна помітно поступається більшості європейських країн за рівнем та 

якістю життя населення (див. додаток Б), і саме це спонукає до переїзду 

частини активних і амбітних осіб, які вбачають у міграції надійний спосіб 

поліпшення свого життя. Мігранти прагнуть вищих заробітків, спокійного, 

стабільного життя у місцях, де безпечне середовище, доступна й якісна 

медицина тощо.  

В країнах – західних сусідів України спостерігаються помітно вища 

заробітна плата. Україна значно програє сусідам із ЄС і за номінальним рівнем 

оплати праці, і за рівнем споживчих можливостей, що продовжує виконувати 

роль каталізатора міграційних процесів і відтоку найбільш активної частини 
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населення в пошуках гідних заробітків [18]. Значна частина молоді виїжджає з 

України на навчання за кордон з метою отримання доступу до ринку праці 

країн ЄС. 

Що стосується внутрішньої міграції, то зауважимо, що традиційним є 

потужний міграційний переплив сільських жителів до міст, обумовлений 

величезною різницею у матеріальному становищі та загальних стандартах 

життя. 

З викликами вимушеного переселення з Донбасу та Криму стикнулося 

близько 3,5 % населення України. Відповідно існують різні оцінки фактичної 

кількості вимушено переселених осіб. Так, ООН визначає цей контингент у 0,8–

1,0 млн осіб. За кількістю вимушено переселених осіб Україна посідає перше 

місце в Європі та дев’яте – у світі серед країн із найбільшою кількістю 

вимушених мігрантів [18]. 

Рис. 1.4. містить інформацію щодо характеристики деструктивних і 

позитивних аспектів впливу міграції на безпековий простір України. 

Варто окреслити наслідки міграції:  

 позитивні (формування нової ідентичності; за умов депопуляції, 

старіння населення чи дефіциту працівників притік мігрантів сприяє розвитку 

країн призначення; відплив надлишкових працівників з країн походження 

сприяє зменшенню соціальної напруги; країни призначення отримують готовий 

людський капітал – виробничий ресурс; покращення матеріального добробуту 

мігранта та членів його сім’ї; здобуття бажаної освіти та професійних навик 

тощо); 

 негативні (урізноманітнення етнічного складу населення, зміна його 

соціальної структури та характеру соціальних зв’язків можуть сприяти змінам 

етнічної, культурної, мовної, конфесійної та демографічної структур населення, 

ускладненню криміногенної обстановки та конфліктів; втрати населення 

можуть гальмувати перетворення в  країнах походження мігрантів; прибуття 

дешевої робочої сили в країни призначення може гальмувати запровадження 

прогресивних технологій; при нерегулюванні з боку державних органів 
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управління міграція трансформується в некеровану соціальну систему; 

зростанні соціального напруження в родинах тощо). 
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Рис. 1.4. Міграція та безпековий простір України: характеристика деструктивних і позитивних аспектів 

 
Політична сфера: 

 неможливість реалізувати виборче право; недостатність 

проінформованості про політичний простір сприяє хибному 

виборчому рішенні; 

 виключеність із політичного життя країни; 

 політичні звинувачення через збільшення нелегальної міграції. 

Соціальна сфера: 

 соціальна незахищеність через нелегальне працевлаштування, 

відсутність соціального страхування; 

 обмежений соціальний захист мігрантів;  

 неврегульованість питання пенсійного забезпечення українців, що 

працюють в країнах, з якими відсутні міждержавні угоди. 

Демографічна сфера: 

 демографічне старіння нації; 

 перетворення тимчасової трудової міграції на стаціонарну; 

 порушення сімейних стосунків; 

 погіршення стану здоров’я через важку працю за кордоном. 

Економічна сфера: 

 деструктивний вплив на економічний потенціал країни через 

недоотримання бюджетних надходжень; 

 загострення економічної кризи, погіршення функціонування та 

деструктуризація окремих галузей економіки через недостатність 

робочої сили; 

 необхідність підвищення загальнодержавних витрат через 

демографічне старіння нації. 

Наукова сфера: 

 відплив висококваліфікованої робочої сили; 

 дешева робочої сили з-за кордону може загальмувати 

запровадження прогресивних технологій; 

 небажаність навчатися через достатність фінансового  

забезпечення у звязку з систематичним одержанням 

грошових переказів. 

 

 

 

 

Прибуття кваліфікованих працівників 

сприяє модернізації країн-реципієнтів, 

поповнює інтелектуальний капітал країни 

призначення, створює для її мешканців 

належне конкурентне середовище, 

стимулюю до підвищення кваліфікації. 

Для розвитку країн походження  мігрантів 

спостерігається зниження напруги 

на  ринку праці, зниження рівня 

безробіття, підвищення економічної 

активності населення, яке раніше не 

працювало. 

Мігранти сприяють розвиткові зв’язку, 

транспорту, фінансових установ країни, в 

яку прибули. 

Надходження до держави 

походження  мігрантів іноземної валюти 

та інвестування в економіку шляхом 

створення бізнесу. 

Здобуття знань, поліпшення кваліфікації, 

розвиток нових технологій, професій, 

системи організації виробництва 

мігрантів. 

Позитивний вплив на платіжний баланс 

країни, скорочення платіжного дефіциту, 

забезпечення фінансування імпорту. 

Підвищення рівня життя домогосподарств 

мігрантів, зменшення бідності. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ 

 

2.1. Аналіз міграційних тенденцій у світі 

 

Поширення міграції як один із наслідків і проявів глобалізації має місце в 

більшості країн світу.  

Незаперечною особливістю сучасних міграцій є наростання їх масштабів. 

Якщо 1910 р. чисельність людей, які проживали в інших країнах, ніж ті, де вони 

народилися, тобто були мігрантами, становила 33  млн, і  знадобилося 55  років, 

щоб ця цифра подвоїлася (65 млн у 1965 р.), то на початок нового тисячоліття 

на Земній кулі нараховувалося уже 173 млн мігрантів, їхня кількість зросла 

майже втричі впродовж 35 років (світове населення за цей час подвоїлося). У 

2017 році мігрантів, за оцінками ООН, було 258 млн (див. додаток В) [7]. 

Важливу роль у формуванні основних коридорів міжнародної міграції та 

особистих грошових переказів відіграє географічна близькість країн 

відправників і отримувачів. Загалом, за даними 2017 року, найбільшими 

міграційними коридорами у світі є: Мексика – США (12,7 млн мігрантів); Індія 

– ОАЕ (3,3 млн); Росія – Україна (3,3 млн); Україна – Росія (3,3 млн); Сирія – 

Туреччина (3,3 млн); Бангладеш – Індія (3,1 млн); Казахстан – Росія (2,6 млн); 

Китай – США (2,4 млн); Росія – Казахстан (2,4 млн) [4]. Варто зазначити, що 

більшість мігрантів пересуваються в межах регіонів свого походження. 60 % 

мігрантів в Азії, 53 % в Африці є вихідцями з країн цих же континентів, у 

Європі європейці становлять понад 67 % іммігрантів. 

Найпоширенішим видом економічної міграції і, водночас, 

найчисельнішим світовим міграційним потоком завжди була і залишається 

трудова міграція. 74 % усіх мігрантів становлять особи у працездатному віці від 

20 до 64 років, що дає підстави оцінити обсяги трудової міграції в 190 млн осіб 

[7]. 

На рис. 2.1. відображено найбільш бажані країни для роботи за кордоном.  
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Рис. 2.1. Найбільш бажані країни для роботи за кордоном [7] 

 

Глобалізація сфери науки і освіти спричинила активізацію так званої 

інтелектуальної та  навчальної міграції. Чисельність мобільних студентів, тобто 

громадян одних країн, які навчаються в інших, невпинно зростає (див. рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Чисельність мобільних студентів у 1975 – 2020 рр., млн осіб [23] 

 

Щодо перерахунків грошових коштів мігрантами зауважимо, що за 

даними 2018 року, в світі налічується 29 країн (включно із Україною), де 

надходження коштів від мігрантів перевищили 10 % ВВП, і три країни (Тонга, 

Киргизстан і Таджикистан), де цей показник перевищив 30 %. Лише п’ять країн 

із цієї групи – Молдова, Косово, Чорногорія, Україна та Боснія і Герцеговина – 

розташовані в Європі, при чому три країни – Косово, Чорногорія та Боснія і 

Герцеговина – є частинами колишньої Югославії, і, скоріше за все, мають тісні 

економічні зв’язки із сімома країнами, утвореними у результаті її розпаду, а 

також є традиційними осередками формування потоків трудових мігрантів в 
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Європі. Левова частка зазначених 29 країн (81 %) входять до другої (з високим 

рівнем) та третьої (із середнім рівнем) груп за індексом людського розвитку. 

Імовірно, що порівняно низькі значення надходжень від мігрантів для 

ВВП країн із дуже високим рівнем людського розвитку обумовлені їхньою 

економічною ситуацією, передусім високим ВВП і високими заробітками, тобто 

відсутністю нагальної потреби у допомозі з боку тих, хто працює за кордоном, 

а до країн із низьким рівнем – недостатньою освітою та поганою професійною 

підготовкою мігрантів, і, відповідно, їхніми малими заробітками в країнах 

тимчасового перебування. Серед європейських країн найбільш залежними від 

цього джерела валютних надходжень є Молдова (16,1 % ВВП), Косово (15,8 %), 

Україна (11,4 %), Чорногорія (11,4 %), Албанія (9,6 %), Сербія (9,1 %), Хорватія 

(4,9 %), Латвія (3,7 %) [4]. 

Поміж країн Європи і Центральної Азії Україна вже декілька років є 

найбільшим отримувачем переказів від своїх закордонних мігрантів (рис. 2.3) і 

входить до 10 країн із найвищою питомою вагою переказів у ВВП (табл. 2.2). 

Варто звернути увагу на те, що сума надходжень до України сягнула нового 

історичного максимуму, і значення цих коштів для добробуту домогосподарств, 

які їх отримують, важко переоцінити [4]. 

 

Рис. 2.3. Надходження особистих переказів мігрантів, млрд дол. США, 2018 

[4] 
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Таблиця 2.2  

Перекази зовнішніх мігрантів за країнами їх найбільшого надходження [4] 

  

Отож, огляд динаміки й особливостей сучасних міграційних процесів 

дозволяє стверджувати, що міжнародна міграція інтенсифікується та набуває 

нових якісних рис, а структура та  географія переміщень населення 

розширюються й урізноманітнюються.  

 

2.2. Аналітична характеристика масштабів зовнішньої  міграції з 

України 

 

Сьогодні основне стратегічне завдання полягає в збереженні державного 

суверенітету, територіальної цілісності України й інтеграції до європейського 

економічного та міграційного простору, забезпеченні наближених до світових 

стандартів якості та тривалості життя, реалізації прав і свобод громадян. Аналіз 

і врахування сучасних міграційних тенденцій у нашій державі в контексті 

участі України в європейському та світовому міграційному просторі 

Країна, до якої 

надходять 

перекази від 

мігрантів 

Обсяг переказів, 

млрд дол. США 

Чисельність 

постійного 

населення, тис. 

осіб 

Сума переказів в 

розрахунку на 

одну особу, дол. 

Частка переказів у 

ВВП, % 

Індонезія 

Бельгія 

Іспанія 

Україна 

Бангладеш 

В'єтнам 

Німеччина 

Пакістан 

Нігерія 

Франція 

Єгипет 

Філіппіни 

Мексика 

КНР 

Індія 
 

11237 

11450 

12301 

14378 
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17364 

21014 
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26428 

28918 

33827 

35659 

67414 
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273524 
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46693 

44246 
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розглядається як один із важливих чинників формування власної національної 

політики. Ця проблема перебуває в площині безпеки України. 

Стрімка активізація міжнародної мобільності населення України, що 

відбувається за умов глобалізації та наростання інтенсивності світових 

міграцій, висуває актуальну проблему – регулювання міграційних процесів, 

надання їм організованого, безпечного та неконфліктного характеру [13]. 

На рис. 2.4. відображені дані щодо сальдо міграції та чисельності 

мігрантів в 2013–2017 рр..  

 

Рис. 2.4. Сальдо міграції та чисельність мігрантів в 2013–2017 рр. [17] 

 

Наслідком надмірних природних й міграційних рухів населення є 

специфічні ареали скупчення економічно активних мешканців території, котрі 

за умови відсутності місць прикладання праці поповнюють ряди трудових 

мігрантів (рис. 2.4, додаток Г). У західному регіоні України навіть глибинні 

деформації демовідтворення у середині 90-х років ХХ ст. не призвели до таких 

гнітючих наслідків, як це мало місце в інших регіонах держави [17, c. 47] (див. 

рис. 2.4).  
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На рис. 2.5. відображено тенденцію зміни еміграції населення у 2014–

2018 рр. 

 

Рис. 2.5. Динаміка еміграції населення у 2014–2018 рр.* 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. Інформація сформована на основі наявних 

адміністративних даних щодо зміни реєстрації постійного місця проживання 
Примітка. Побудовано за даними [8]. 

 

Дані рис. 2.5. засвідчують стрімке зростання зовнішньої  міграції з 

України протягом останніх років. Так, кількість вибулих з України у 2017 році 

у порівнянні до 2016 року зросло на 184102 осіб, тобто у 1,7 раза. 

У 2018 році спостерігається тенденція до зростання кількості вибулих на 

180397 осіб, або у 1,4 рази порівняно з попереднім 2017 роком та у 2,5 рази – до 

аналогічного показника 2016 року. 

Звісно, серед основних причин таких міграційних показників є стан 

національної економіки та національної безпеки загалом. 

 

2.3. Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів і наслідків для 

безпеки соціально-економічного сектору України 

 

Основним результатом перерахунку стало збільшення обсягів приватних 

грошових переказів в Україну, зростання їхньої частки відносно ВВП країни 

(до 8,2 % у 2017 році) та зміна структури за каналами надходження в бік 

суттєвого збільшення неформальних каналів (див. рис. 2.6. – 2.10). 
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Рис. 2.6. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну у 2014-

2018 рр. всього, млн дол. США 

Примітка. Побудовано за даними [15; 19]. 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну у 2014-

2018 рр. через коррахунки банків, млн дол. США 

Примітка. Побудовано за даними [15; 19]. 

 

 

Рис. 2.8. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну у 2014-

2018 рр. через міжнародні платіжні системи, млн дол. США 

Примітка. Побудовано за даними [15; 19]. 
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Рис. 2.9. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну у 2014-

2018 рр. у розрізі неформальних каналів, млн дол. США 

Примітка. Побудовано за даними [15; 19]. 

 

 

Рис. 2.10. Обсяг грошових переказів в Україну у 2014-2018 рр., % до ВВП 

Примітка. Побудовано за даними [15; 19]. 

 

Загалом, макроекономічні наслідки масштабних грошових переказів є 

доволі складними й суперечливими і чинять безпосередній вплив на безпеку 

соціально-економічного сектору. Безумовно, позитивними є [13]: зростання 

національного доходу (у випадку, якщо грошові перекази передаються через 

офіційні канали); набуття країною-реципієнтом репутації кредитоспроможної 

на міжнародних кредитних ринках; набуття країною-реципієнтом можливостей 

стабілізації балансу рахунків національного платіжного балансу; зростання 

споживання та пов’язане з цим створення нових робочих місць.  

Проте, за відсутності ефективної державної політики, зокрема, щодо 

стимулювання та спрямування отриманих від мігрантів коштів, цілком 

можливими є і негативні наслідки, пов’язані, передусім, із посиленням ризиків: 

подорожчання національної валюти і відповідного негативного впливу на 

експорт; зростання інфляції; зменшення сукупної пропозиції робочої сили й 

уповільнення працевлаштування безробітних. 
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Важливим аспектом впливу особистих переказів на економіку країни, до 

якої вони надходять, є прискорення розвитку фінансово-банківської системи: 

кошти, що надходять через банківську систему, акумулюються на банківських 

рахунках. Зокрема в Україні їх мають 53 % домогосподарств із 

«довгостороковими мігрантами», 44 % домогосподарств із «короткостроковими 

мігрантами» і тільки 21 % домогосподарств без мігрантів [13].  

За інших рівних умов, масштабні надходження валюти сприяють [23]:  

підвищенню розвитку місцевої економіки шляхом стимулювання споживання, 

зростання попиту на місцеві товари та послуги, створення робочих місць;  

потенційному зростанню місцевого капіталу, який може бути реінвестований у 

підприємництво; задоволенню основних потреб населення (поточне 

споживання, медичні та освітні послуги, житло); протистоянню соціально-

економічним ризикам, пов’язаним із безробіттям, інвалідністю, нещасними 

випадками, захворюваннями; розвитку соціальних / родинних стосунків; 

підвищенню соціального й матеріального статусу доволі широких верств 

населення; зменшенню вкоріненої нерівності та бідності (за статтю, за 

кількістю дітей, за етнічною приналежністю). Водночас через надходження 

коштів: посилюється попит на товари імпортного, а не місцевого виробництва; 

підвищуються ціни на землю, нерухомість, будівельні матеріали. 

Важливо, що згідно з результатами більшості досліджень, позитивний 

вплив на добробут отримувачів переказів спостерігається як в 

короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Однак не можна 

ігнорувати і ризиків, пов’язаних із тим, що: прискорене зростання цін, яке 

традиційно більше впливає на бідні верстви населення, провокує зростання 

рівня та глибини бідності; зростає структурна нерівність між тими, хто отримує 

перекази з-за кордону, і тими, хто їх не отримує; формується залежність 

отримувачів переказів від їх відправників; створюється певний тиск на 

мігрантів, що погіршує якість їхнього життя за кордоном. Отож, особисті 

перекази мігрантів справляють дуже складний і суперечливий вплив на 

економіку країн-реципієнтів та забезпечення її безпеки. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЯК ВЕКТОР ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ МІРИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Позитивний вплив міграції на розвиток, однак, не відбувається 

автоматично, а вимагає цілеспрямованої багатовекторної роботи і окремих 

держав, і міжнародного співтовариства в цілому. Тому значення міграційної 

політики – як на національному, так і на регіональному та глобальному рівнях – 

закономірно зростає, її завдання ускладнюються, а механізми реалізації 

посідають помітне місце в державних організмах. 

Населення України, тривалий час відірване від магістральних світових 

процесів, включилося до міжнародних міграцій саме в період їх надзвичайної 

інтенсифікації та урізноманітнення. Свобода пересування, одне 

із основоположних прав людини, відкрила для українців нові можливості, 

однак створила й нові ризики. Це значно підвищило вимоги до міграційної 

політики держави, основне завдання якої полягає у забезпеченні найповнішого 

використання позитивного потенціалу міграції водночас із мінімізацією її 

негативних наслідків [17]. 

Сьогодні особливою актуальністю вирізняються проблеми щодо 

здійснення заходів з облаштування та працевлаштування вимушених 

переселенців з анексованого Криму, Донецької та Луганської областей, 

охоплених війною, підтримки українців, що проживають у країнах СНД, Балтії 

та далекого зарубіжжя, врегулювання статусу кримськотатарського народу, 

співпраці з міжнародними організаціями у протидії та боротьбі з нелегальною 

міграцією, облаштування кордонів, приведення українського міграційного 

законодавства у відповідність до вимог міжнародних норм і принципів міграції, 

врегулювання інтенсивних потоків зовнішньої трудової міграції, соціального та 

правового захисту українських громадян, які працюють за кордоном, і 

попередження відпливу інтелектуального потенціалу.  
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Основними проблемами міграційної сфери за сучасних умов є також 

економічна криза та її негативні соціально-економічні наслідки; зростання 

соціального напруження в родинах; втрата трудового та людського потенціалу, 

що обумовлені структурою міграційних потоків; поширеність нелегальної 

трудової міграції; недосконалість інформаційного забезпечення міграційної 

політики.  

У царині міграційної політики у найближчий час необхідно вжити таких 

заходів: активізувати переговорний процес щодо укладання угод про взаємне 

працевлаштування громадян та їх соціальний захист із країнами, де кількість 

трудових мігрантів – громадян України є найбільшою; сприяти прискоренню 

внесення змін до угод про співробітництво у сфері трудової міграції і 

соціальний захист трудових мігрантів; реалізовувати заходи щодо прийняття 

проектів угод, які регламентують рух робочої сили з країнами ЄС; сприяти 

поширенню через засоби масової інформації відомостей для громадян України 

щодо можливості легального працевлаштування за кордоном; створити 

механізми запобігання зниженню кваліфікації високоосвічених спеціалістів 

внаслідок перебування їх на низькокваліфікованих роботах за кордоном; 

підготувати комплексну державну програму регулювання міграційних процесів 

із чітким розподілом повноважень та обов’язків центральних органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування; зменшити масштаби нелегальної 

трудової міграції населення за межі країни; провести роботу щодо 

запровадження аналітичної звітності з метою здійснення контролю за 

поверненням в Україну громадян, яким надавалися туристичні послуги; 

створити дієві механізми легалізації доходів громадян, які працюють за 

кордоном: опрацювати механізм створення сприятливих умов для переведення 

в Україну грошових переказів трудових мігрантів – громадян України; 

унормувати режим оподаткування доходів трудових мігрантів – громадян 

України [13]. 

Гарантування інтелектуальної компоненти безпеки є одним із 

найважливіших пріоритетів розвитку України, а тому реалізація заходів 
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державної міграційної політики в цьому напрямі має передбачати: здійснення 

практичних заходів з врегулювання освітньої міграції на трьох рівнях: 

державному, регіональному та рівні вищих навчальних закладів як з країнами-

донорами, так і з країнами-конкурентами на ринку освітніх послуг; виявлення 

талановитих осіб та забезпечення розвитку їхніх здібностей (з огляду на 

пріоритетні галузі розвитку економіки держави); системний облік та 

моніторинг творчого потенціалу держави (формування відповідних баз даних 

та карт його просторового розміщення); розробку механізмів протидії 

негативним міграційним тенденціям творчих, і, особливо, креативних осіб, які 

можуть мати деструктивний вплив на соціальноекономічний розвиток окремих 

територій та держави загалом; формування відповідного інституційного 

забезпечення щодо розвитку і капіталізації творчого потенціалу держави та 

регіонів; впровадження організаційно-економічних механізмів приваблення 

талантів та залучення творчого потенціалу до реалізації соціально-економічних 

програм розвитку регіонів і окремих проектів.  

За нинішніх умов міграційна політика держави має передбачати систему 

правових, адміністративних, організаційно-фінансових заходів, а також 

інформаційне забезпечення урядовими структурами та громадськими 

організаціями і об’єднаннями упорядкування міграційного простору, 

запровадження безвізового режиму громадян України з іншими країнами, 

регулювання міграційного руху населення з позицій національних пріоритетів, 

кількісного та якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, 

демографічної та економічної структури. Режим та заходи міграційної політики 

держави мають досить ретельно відстежувати міграційні процеси, сучасні 

тенденції й явища, оперативно реагувати на зміни та контролювати їх з метою 

підпорядкування загальнонаціональним і регіональним інтересам, особистим 

потребам мігрантів та в цілому сприяти забезпеченню національної безпеки 

України [13]. 

Тому міграційна політика держави має ґрунтуватися на відповідних 

міжнародноправових та загальновизнаних міграційних принципах. Це зокрема: 
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свободи пересування та вільного вибору місця як постійного, так і тимчасового 

проживання; повага та сприяння єдності сім’ї; право на пошук та використання 

притулку від переслідування; захист від депортації; право мати національність 

та право змінювати її; забезпечення потреб у мові, культурі, звичаях та 

віросповіданні осіб, які належать до національних, етнічних, релігійних і 

мовних меншин та ін. [7]. 

Регулювання міграційних процесів на макрорівні має стати вагомою 

складовою соціально-економічної політики держави. Завдання щодо управління 

міграцією, особливо її зовнішніми формами, полягає не в тому, щоб зводити 

бар’єри шляхом впровадження системи адміністративно-обмежувальних 

заходів, які не дадуть можливості мігрантам потрапляти до розвинутих країн, а 

в тому, як на основі дотримання прав людини та гуманних принципів управляти 

міграційними потоками населення, зокрема, постійних переселенців та 

трудових мігрантів, з врахуванням інтересів донорів і реціпієнтів.  

Заходи міграційної політики полягають у тому, щоб спираючись на 

наявні науково-технічні та організаційно-фінансові засоби добитися 

упорядкування міграційного простору і взяти під дієвий державний контроль 

міграційні процеси, що у ньому відбуваються. Серед цих основних завдань і 

заходів у сучасних умовах є такі [13]: 1) скорочення масштабів нелегальної 

трудової міграції за межі країни; 2) забезпечення соціальної захищеності 

українських трудових мігрантів за кордоном; 3) забезпечення зворотності 

зовнішніх трудових поїздок; 4) якнайширше залучення коштів від закордонної 

трудової міграції в економіку України; 5) запобігання зниженню кваліфікації 

високоосвічених спеціалістів внаслідок виконання ними за кордоном 

низькокваліфікованих робіт; 6) недопущення нелегальної міграції, передусім – 

транзиту нелегальних мігрантів через територію України; 7) сприяння 

поверненню в Україну етнічних українців та представників раніше 

депортованих народів. 
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Отож, вирішення нагальних проблем міграції та модернізація міграційної 

політики вбачаються нами як важливі напрями зміцнення безпечної міри 

національної економіки. 

  



33 
 

ВИСНОВКИ 

 

У ході проведеного дослідження варто зробити такі висновки. 

Міграція – це перетин адмістративного кордону, добровільний чи 

примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду до 

місця (країни) в’їзду за наявності або без неї законних підстав на певний період 

часу або назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця 

проживання; цей рух включає в себе еміґрацію та імміґрацію. 

Причини виникнення  міграції поділяються на: стихійні, політичні, 

економічні. 

Наслідки міграції для безпеки можна розглядати за чотирма напрямами: 

політичним, правовим, соціо-економічним, культурним. 

Наслідки міграції поділяються на: позитивні (формування нової 

ідентичності; за умов депопуляції, старіння населення чи дефіциту працівників 

притік мігрантів сприяє розвитку країн призначення; відплив надлишкових 

працівників з країн походження сприяє зменшенню соціальної напруги; країни 

призначення отримують готовий людський капітал – виробничий ресурс; 

покращення матеріального добробуту мігранта та членів його сім’ї; здобуття 

бажаної освіти та професійних навик тощо); негативні (урізноманітнення 

етнічного складу населення, зміна його соціальної структури та характеру 

соціальних зв’язків можуть сприяти змінам етнічної, культурної, мовної, 

конфесійної та демографічної структур населення, ускладненню криміногенної 

обстановки та конфліктів; втрати населення можуть гальмувати перетворення 

в  країнах походження мігрантів; прибуття дешевої робочої сили в країни 

призначення може гальмувати запровадження прогресивних технологій; при 

нерегулюванні з боку державних органів управління міграція трансформується 

в некеровану соціальну систему; зростанні соціального напруження в родинах 

тощо). 

Поширення міграції як один із наслідків і проявів глобалізації має місце в 

більшості країн світу. У 2017 році, за оцінками ООН, мігрантів налічувалося 
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258 млн. Більшість мігрантів пересуваються в межах регіонів свого 

походження. 60 % мігрантів в Азії, 53 % в Африці є вихідцями з країн цих же 

континентів, у Європі європейці становлять понад 67 % іммігрантів. 

Щодо перерахунків грошових коштів мігрантами зауважимо, що за 

даними 2018 року, в світі налічується 29 країн (включно із Україною), де 

надходження коштів від мігрантів перевищили 10 % ВВП, і три країни (Тонга, 

Киргизстан і Таджикистан), де цей показник перевищив 30 %. 

У 2018 році в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості 

вибулих на 180397 осіб, або у 1,4 рази порівняно з попереднім 2017 роком та у 

2,5 рази – до аналогічного показника 2016 року. 

Основним результатом перерахунку коштів стало збільшення обсягів 

приватних грошових переказів в Україну, зростання їхньої частки відносно 

ВВП країни (до 8,2 % у 2017 році) та зміна структури за каналами надходження 

в бік суттєвого збільшення неформальних каналів. 

В умовах сьогодення актуальністю вирізняються проблеми щодо 

здійснення заходів з облаштування та працевлаштування вимушених 

переселенців з анексованого Криму, Донецької та Луганської областей, 

охоплених війною, підтримки українців, що проживають у країнах СНД, Балтії 

та далекого зарубіжжя, врегулювання статусу кримськотатарського народу, 

співпраці з міжнародними організаціями у протидії та боротьбі з нелегальною 

міграцією, облаштування кордонів, приведення українського міграційного 

законодавства у відповідність до вимог міжнародних норм і принципів міграції, 

врегулювання інтенсивних потоків зовнішньої трудової міграції, соціального та 

правового захисту українських громадян, які працюють за кордоном, і 

попередження відпливу інтелектуального потенціалу.  

Заходи міграційної політики полягають у тому, щоб спираючись на 

наявні науково-технічні та організаційно-фінансові засоби добитися 

упорядкування міграційного простору і взяти під дієвий державний контроль 

міграційні процеси, що у ньому відбуваються. 

 



35 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Демографический энциклопедический словарь / Под ред. Д. И. 

Валентей. М.: Советская энциклопедия. 1985. 

2. Драгунова Т. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві. 

Статистика України. 2004. №1. С. 72 – 79. 

3. Иноземцев В. Иммиграция: новая проблема нового столетия 

(Историко-социологический очерк). Социологические исследования. 2003. № 4. 

С. 64 – 72. 

4. Лібанова Е. М., Фтомова О. С. Особисті перекази мігрантів: оцінка 

масштабів і наслідків. Демографія та соціальна економіка, 2019, № 3 (37). С. 

11–29. 

5. Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, 

причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018, № 2 (33). С. 10–

26. 

6. Малиновська О. А.  Міграційна політика: теоретичні підходи та 

напрями наукового аналізу. Демографія та соціальна економіка, 2018, № 2 (33). 

С. 27–37. 

7. Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст 

та  українські реалії : монографія. К. : НІСД, 2018. 472 с. 

8. Міграційний рух населення у 2018 році. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/mr1218_u.html (дата 

звернення: 10.11.2019). 

9. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та 

національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та 

практика): Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко. К.: Довіра, 1998. 912 с. 

10. Міграція населення. URL:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1

%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення: 01.11.2019). 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/mr1218_u.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


36 
 

11. Ровенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до 

операційних понять. Політичний менеджмент. 2006. № 2. С. 127 – 139. 

12. Ровенчак О. А. Інтенсифікація міграційних процесів як чинник 

безпеки розвинутих держав: магістерська робота. Спеціальність 8.040301 – 

Міжнародні відносини / О. А. Ровенчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 128 

с. 

13. Романюк М. Д. Міграційні загрози національній безпеці України: 

сучасні виклики, проблеми подолання. Демографія та соціальна економіка. 

2015. № 3 (25). С. 99 – 111. 

14. Сови А. Общая теория населения. Т. 2: Жизнь населений. Пер. с 

франц. Ф. Р. Окуневой. М.: Прогресс, 1977. 520 с. 

15. Статистика зовнішнього сектору. Грошові перекази. Динаміка 

обсягів приватних грошових переказів в Україну у 2008–2018 роках / 

Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ 

article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id= 44446#2 (дата звернення: 

09.11.2019). 

16. Тихомирова Л., Тихомиров М. Юридическая энциклопедия / Под 

ред. М. Ю. Тихомирова. М.: 1997. 516 с. 

17. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів 

ХХІ століття: наукове видання / наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 110 с. 

18. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – 

К., 2018. – 396 с. 

19. Чубарь О. Г., Машіко К. С. Грошові перекази трудових мігрантів в 

Україну: макроекономічні тенденції та регіональні особливості. Демографія та 

соціальна економіка. 2019. № 3 (37). С. 57–72. 

20. Шелюк В. Соціальна міграція: Етапи, функції, типи. Перспективи. 

2001.  № 3 (15). С. 45 – 50. 



37 
 

21. Geddes A. Immigration and Welfare State // International migration and 

security: opportunities and challenges /  A.  Geddes ; Ed. by E.  Guild  & 

J.  van  Selm.  – London ; New York : Routledge, 2005. 

22. Geist B. Sociologicky slovnik. 1992. 580 p. 

23. Institute for International Education (IIE). URL: https://www.iie.org 

(дата звернення: 11.11.2019). 

24. Weiner M. Th e Global Migration crisis: Challenge to state and Human 

Rights / M. Weiner. – New York, 1995. 

 

  

https://www.iie.org/


38 
 

ДОДАТКИ 
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Рис. А.1. Характеристика етапів міграційних хвиль, що зумовили 

міграційну мобільність українців у ХІХ–ХХІ століттях 

Примітка. Побудовано на основі [17, С. 7 – 8]. 

 

 

  

1 етап 

2 етап 

3 етап 

4 етап 

зумовлений змінами у господарському житті людей (розвиток 

капіталізму, руйнування старих господарських звязків, ріст якості 

медичної допомоги), які призвели не тільки до покращення їх добробуту, 

але викликали явище суттєвого перенаселення території, ріст цін на 

землю, а згодом – породили хвилю зовнішньої міграції українського 

селянства на Захід і на Схід 

визначальними чинниками змін стали колективізація сільського 

господарства, голодомор 1932–1933 рр., сталінський терор (репресії 

каральних органів, концтабори), новобудови СРСР 

зумовлений етнічними чистками й міжурядовими «домовленостями» 

уряду СРСР з керманичами сусідніх держав про спільні заходи політики 

переселення населення (виселення українців, поляків, кримських татар, 

німців), реалізація тим же урядом СРСР, так званих «грандіозних 

проектів століття» (освоєння цілини, побудова Байкало-амурської 

мігістралі і ін.), а в дійсності – виконання «цивілізаційних» завдань 

розбудови великої імперії 

зумовлений розвалом СРСР й падінням «залізної завіси» між країнами 

«соціалістичного табору» та країнами вільного світу, «дикою» 

приватизацією власності активів державних підприємтв, первинним 

нагромадженням капіталуз активізацією діяльності кримінальних 

структур й олігархату, глибокою і тривалою економічною кризою, 

безробіттям, а на завершення – військовою агресією східного сусіда 

5 етап 
розпочався з 10-х років ХХІ ст., охопив молодь, причому, перш за усе, 

добре освічену, та на відміну від попереднього (економічного), 

вирізняється переходом до міграції населення як способу життя. Нова 

міграційна мотивація є відповіддю людей на численні глобальні й 

національні виклики розвитку держави, її економіки й суспільства 
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Додаток Б 

 

 

 

Рис. Б.1. Україна у міжнародних індексах у 2015-2019 роках (місце) [7] 
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Глобальний індекс інновацій (2018) 

Індекс сталого розвитку (Людське благополуччя, … 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1  

Чисельність мігрантів (народжених поза країною проживання) в 

1990–2017 рр., млн осіб [2] 

 1990 2000 2010 2015 2017 

Світ, у т.ч.: 154,2 174,5 220,7 243,7 258 

– розвинені 

країни 

82,4 103,4 132,6 140,5 146 

– країни, що 

розвиваються 

70,2 69,3 89,2 103,2 111,7 

Африка 15,7 14,8 16,8 20,6 24,7 

Азія 48,1 49,3 65,9 75,1 79,6 

Європа 49,2 56,3 72,4 76,1 77,9 

Латинська 

Америка та 

Кариби 

7,2 6,6 8,2 9,2 9,5 

Північна 

Америка 

27,6 40,4 51,2 54,5 57,7 

Океанія 4,7 5,4 7,1 8,1 8,4 
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Додаток Г 

 

 

Рис. Г.1. Динаміка й структура економічно активного населення в Україні 

в 2008–2017 рр. [17] 
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