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ФЕНОМЕН МІГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Дана наукова стаття присвячена такому актуальному явищу для України,  як 
міграція та формуванню на підставі цього міграційної політики в інтересах 
процвітання держави. Для того, щоб визначити напрями міграційної політики та 
удосконалити державне регулювання міграційними процесами у відповідності до 
міжнародних стандартів, доцільно почати з меншого задля кращого розуміння 
ситуації та її масштабів. Саме тому у статті  проаналізовано різні підходи 
визначень «міграція». Зокрема, міграцію пропонується розглядати як процес 
пересування або через міжнародний кордон (міжнародна), або всередині країни 
(внутрішня), що складається з відповідних стадій та охоплює будь-який тип 
переміщення людей, незалежно від причин. Відповідно в статті виділені 
суб’єктивні та об’єктивні фактори (причини), які впливають на процес ухвалення 
рішення про переселення.   
Окрім того, показано також те, що міграція має вагомий вплив на різні сфери, до 
прикладу: демографічну, соціальну, економічну, етнічну та інші. Через те, має як 
негативні, так і позитивні наслідки як для країн-реципієнтів, так і для країн-
донорів, про що звертається увага у науковій статті. 
На основі аналітичних розробок, створених у процесі дослідження, сформовані 
рекомендації щодо вдосконалення державної міграційної політики в сучасних 
умовах, окрім того, розглянуто сутність поняття «міграційна політика», а також 
передумови створення та суть Стратегії державної міграційної політики на період 
до 2025 року. 
Ключові слова: міграція; міграційні процеси; причини міграції; наслідки 

міграції; державне регулювання; міграційна політика. 

 
1. ВСТУП 

Постановка проблеми. У наш час ми можемо спостерігати зростання 

соціальної значимості міграційних процесів у сучасному світі. Це явище 

пов’язано з швидкими змінами політичних та економічних систем, що, в свою 

чергу, призводить до виникнення відносно нової міграційної ситуації 
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(обстановки). Відтак, формування України як незалежної держави пов’язане зі 

значними економічними негараздами, що призвело до проблем у сфері 

зайнятості, зростання бідності та безробіття і, як наслідок, до трудової міграції. 

Усе частіше міграція сьогодні асоціюється з масштабними негативними 

явищами. Так, зростає кількість осіб, які змушені мігрувати для того, щоб 

вижити чи захистити себе і своїх рідних від різного роду переслідувань чи 

внаслідок бойових дій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пов’язані з міграцією 

та міграційною політикою досліджували М. Денисенко, В. Іонцев,  

В. Моісеєнко, В. Перевєдєнцев, О. Малиновська, І. Прибиткова, Т. Регент,  

Л. Рибаковський, Ю. Римаренко, О. Хомра, Б. Хорєв та інші. Проте, 

залишається досі відкритим питання стосовно наслідків, причин міграції, що, в 

свою чергу, не може забезпечити формування дієвої міграційної політики. 

Метою статті є дослідження детальніше феномену міграції, що включає в 

себе аналіз різних підходів щодо формулювання поняття «міграція», також 

з’ясувати суть, причини та вплив міграції на Україну та на підставі цього 

висунути рекомендації щодо вдосконалення міграційної політики.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У першу чергу, щоб зрозуміти краще цей феномен, необхідно з’ясувати 

його поняття. У сучасній науковій літературі відсутнє єдине розуміння цього 

визначення. Якщо взяти в загальному, то термін «міграція» походить від лат. 

migratio, migro, що в перекладі означає переміщення, пересування, переселення. 

Як можемо спостерігати, це слово має 3 значення, 2 з яких вчені розуміють як 

синоніми, а саме: переміщення та переселення. Внаслідок чого існує безліч 

тлумачень цього терміну. Так, на думку В.І.Перевєдєнцева, переміщення є 

більш ширшим поняттям у тлумаченні міграції ніж переселення, оскільки 

міграція у вузькому сенсі являє собою завершений вид територіального 

переміщення, який, як правило, завжди призводить до зміни постійного місця 

проживання особи, тобто є переселенням у буквальному значенні цього слова. 
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В той же час тлумачення міграції у широкому контексті охоплює усі чотири 

види переміщення: сезонне, маятникове, епізодичне, постійне [1]. Важко не 

погодитись із запропонованою думкою вченого, так як дійсно «переміщення» 

відбувається з нами кожного дня, наприклад, це дорога на роботу/навчання, що 

знаходиться в іншому населеному пункті; «переміщення», що здійснюється 

нерегулярно у часі, до прикладу, ділова чи рекреаційна поїздка. Об’єднуючим 

фактором цього є те, що особа повертається на своє місце проживання. Про що 

не можемо сказати, коли говоримо про «переселення». Тут мова йде вже про 

зміну постійного місця проживання. 

Міжнародна організація з міграції (далі – МОМ) також розкриває суть 

явища міграції у виданні «Migration for development: With in and Beyond 

Frontiers» [2] та глосарії МОМ [3]. Так, міграція тлумачиться як процес 

переміщення населення через міжнародний кордон або в межах країни; вона 

охоплює будь-який вид переміщень незалежно від їх тривалості, складу чи 

причин; міграція включає пересування біженців, переміщених осіб, виселених 

людей та економічних мігрантів[2, с. 242]. Тобто, як можемо помітити, підхід 

до визначення такий самий, як і попередній. Відповідно можемо розглядати 

міграцію як в широкому, так і в більш вузькому значеннях. 

Цікаво також дослідив міграцію В. Моісеєнко, даючи таке визначення як 

одна з форм руху населення, при якій зміна місця проживання на більш-менш 

значну відстань і час супроводжується суспільно значними економічними, 

соціальними, демографічними та іншими наслідками [4].  

Влучним є визначення, яке сформувала О. Малиновська, а саме : міграція є 

процесом, тобто сукупністю подій, а саме – фактів вибуття, прибуття чи 

переселення. Він має три стадії: початкову, коли формується готовність до 

зміни місця проживання, основну – власне переїзд, завершальну, впродовж якої 

відбувається адаптація та інтеграція мігранта за новим місцем проживання [5, с. 

450]. Аналізуючи виокремлені стадії, можемо визначити більш детально суть 

міграції. Але варто підкреслити те, що О. Малиновська розглядає тут міграцію 

у вузькому значенні, так як, пов’язує це тільки з «зміною постійного місця 
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проживання», тобто повсякденне переміщення до міграції у широкому сенсі не 

відноситься, на відміну від попередніх досліджень вчених. Отож, до початкової 

стадії відносимо, перш за все, спонукальні фактори (причини) міграції, через 

які людина наважується покинути свою країну. Їх можна розділити на 2 види: 

об’єктивні (економічна, політична нестабільність у державі, загроза екологічної 

безпеки) та суб’єктивні фактори ( необхідність вирішити власні матеріальні 

проблеми, можливість заробити гроші для сім’ї, втрата місця роботи в Україні і 

можливість працевлаштування за кордоном, переслідування за політичні, 

релігійні чи інші переконання). 2-га стадія – власне переміщення, тобто сам 

процес пересування мігранта до визначеної ним точки та, нарешті, завершальна 

стадія, яку можна визначити як адаптація, тобто звикання мігранта до нових 

умов. 

Як відомо, будь-яке явище має свої наслідки (вплив) на ті чи інші сфери, 

не є виключенням й міграція. Так, міграція впливає на важливі економічні, 

соціальні, демографічні та етнічні процеси як в середині окремих держав, так і 

на картину цих процесів у світовому масштабі. Міграції історично частіше 

призводили до підвищення поліетнічності населення окремих регіонів, держав, 

окремих частин держав. Переміщення різних етносів зумовлюють зміни в 

розміщенні народів, змінюють соціальний та етнічний склад міст і сіл, 

розширюють міжетнічні контакти, збільшують кількість змішаних шлюбів. 

Мігранти приносять з собою елементи власних культур, мов, психології, 

світогляду, особливості побуту та ведення господарства [6]. 

Якщо розглядати більш детально, то можна виокремити такі наслідки 

міграції для нашої держави: 

1. Вплив на демографію. Як відомо, протягом останніх 60 років населення 

України продовжує скорочуватись внаслідок різних причин і однією з яких є 

саме міграція, особливо це стало загрозою після того, як запрацював безвізовий 

режим з Європейським Союзом, а також російська агресія. Так як це призвело 

до значного переміщення населення, яке оцінюється у декілька мільйонів осіб. 

На момент розпаду СРСР у 1991 році населення України складало близько 52 
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млн. За результатами єдиного повноцінного перепису 2001 року кількість 

населення скоротилась до 48,5  млн.  Станом на 23 січня 2020 року чисельність 

населення України становила 37,289 млн. людей, не включаючи мешканців 

окупованих територій Донбасу і Криму. 

2. Вплив на стан здоров’я і смертність населення. Як відомо, найчастіше 

українці їдуть за кордон, щоб покращити своє матеріальне становище, 

внаслідок цього їм доводиться працювати у важких умовах праці 

(ненормований робочий день, перенапруження, недосипання та ін.), а це дуже 

має вагомий вплив на стан їхнього здоров’я. Навіть, сама по собі міграція є 

явищем, пов’язаним зі стресом. Це відповідно потребує людей з хорошим 

здоров’ям. Значний відсоток українських мігрантів – молоді люди з високим 

рівнем освіти та з хорошим станом здоров’я, що «працює» у напрямі 

погіршення демографічної ситуації через зміни у віковому складі населення у 

бік його постаріння. Також варто зазначити, що вплив має також тут і 

внутрішня міграція (з Донбасу, Криму). Через тяжкий психологічний стан та 

складні життєві обставини серед ВПО збільшується ризик вживання алкоголю 

та наркотичних речовин. Зростає ризик умисних ушкоджень через загострення 

криміногенної ситуації. Все це, природно, відбивається на смертності 

населення. 

3. Вплив на економіку. Маємо на увазі зменшення робочої сили на ринку 

праці внаслідок вибуття великої кількості мігрантів, а це в свою чергу тягне 

зменшення виробництва; масове вибуття висококваліфікованих фахівців, що є 

катастрофою для України. В економічній сфері також є й позитивні сторони 

міграції. Так як було раніше зазначено те, що більшість українців «виїжджає»з 

метою забезпечити свою сім’ю, то відповідно ними здійснюються відповідні 

грошові перекази, що сприяє підйому економічної активності країни 

походження. 

Як можемо помітити, міграція в основному має негативний вплив для 

країни-донора, що потребує певних дій з боку держави. Так, однією з умов 

розбудови правової держави на сучасному етапі є визначення напрямів її 
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міграційної політики та вдосконалення системи державного управління 

міграційними процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері 

реалізації прав людини [7], як сказано, у доповіді Генерального секретаря ООН 

з міграції та розвитку «основний принцип міграційної політики полягає в тому, 

що кожна людина повинна мати можливість жити і бути успішною в рідній 

країні» [8]. 

Міграційна політика – цілеспрямована діяльність держави, пов'язана з 

регулюванням та контролюванням міграційних процесів, а також сукупність 

засобів для її реалізації та досягнення. 

Так, у липні 2017 року уряд України ухвалив Стратегію державної 

міграційної політики на період до 2025 р. [9]. Причинами для створення нових 

підходів щодо регулювання міграційних процесів стали: російська агресія 

проти України та викликані нею масові внутрішні переміщення у країні (станом 

на 27 січня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 437 406 переселенців з 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та 

АР Крим), наближення України до Європейського Союзу та запровадження 

безвізового режиму між Україною та більшістю держав-членів ЄС. 

Стратегією державної міграційної політики  передбачається знизити 

адміністративні бар’єри для свободи пересування населення України, 

переглянути дозвільний характер оформлення документів для виїзду/залишення 

за кордоном. Висувається завдання зі сприяння реінтеграції українських 

мігрантів, які повертаються, розвитку співпраці з українською діаспорою та 

заохочення репатріації закордонних українців. Відповідно до потреб 

економічного та соціального розвитку держави у Стратегії передбачено 

залучення висококваліфікованих іноземних фахівців, створення умов для 

продовження періоду проживання іноземних студентів в Україні після 

завершення навчання. Окрему увагу приділено інтеграції іммігрантів в 

українське суспільство як двосторонньому процесу, в якому беруть участь і 

мігранти, і місцеве населення. Важливе місце у Стратегії приділено 
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удосконаленню обліку, інформаційного та статистичного забезпечення 

міграційної політики [10, с. 358]. 

Не дивлячись на новизну та врахування різних факторів при створенні 

Стратегії, можна також й виділити певні застереження: 

1. Стратегія затверджена Кабінетом Міністрів України, тобто документом, 

рівень якого навряд чи відповідає гостроті міграційних проблем. Це тим більш 

нелогічно, що статтею 92 Конституції України чітко визначено, що засади 

регулювання демографічних та міграційних процесів визначаються виключно 

законами. 

2. Головні соціально-економічні аспекти викладені вкрай загально, так як 

основна увага зосереджена на правове вирішення проблем. 

3. Не можливість виконати встановлений перелік завдань одночасно чи 

найближчим часом. Однак, хоча реалізація Стратегії планується у два етапи, 

пріоритетні завдання, як і ті, розв’язання яких можна розпочинати лише тоді, 

коли вирішено найбільш нагальні, чітко не визначені. 

4. Не виділена проблема внутрішньо переміщених осіб. Сама по собі 

законодавча база розв’язання проблем ВПО потребує подальшого 

удосконалення. Зокрема, Закон України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" потрібно доповнити визначенням механізмів 

фінансового, організаційно-управлінського, інституційного, кадрового, 

наукового, інформаційного забезпечення його впровадження. З метою 

забезпечення виборчих прав ВПО необхідно внести зміни у виборче 

законодавство. 

 

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Міграція як суспільне явище потребує відповідним чином регулювання 

нормативно-правовим механізмом, за допомогою якого регулюється кількісний 

і якісний склад міграції, напрямки та спрямування. Відтак, формування цілісної 

державної міграційної політики та створення ефективної системи її реалізації є 
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одним із головних завдань на сучасному етапі. Що, в свою чергу, обумовлює 

важливість чіткого законодавчого закріплення такого поняття, як «міграція». 

Узагальнюючи усі визначення, характеристики та ознаки явища міграції, 

можна зробити висновок, що це – добровільний чи примусовий просторовий 

рух осіб чи груп осіб як у адміністративних межах власної держави (під час 

здійснення внутрішньої міграції),так і при перетині державних кордонів країн 

(зовнішня або міжнародна міграція) за наявності або при відсутності законних 

підстав на здійснення переміщення на певний період часу або ж назавжди, що 

може стати причиною зміни постійного місця проживання. 

Для формування ефективної міграційної політики України окрім 

законодавчого закріплення даного терміну, необхідно також дослідити 

об’єктивні та суб’єктивні фактори, які змушують задуматись про міграцію та 

безпосередні наслідки міграції. 

Виходячи з вищезазначеного для покращення державної міграційної 

політики України необхідне спрямування влади на: зменшення втрат населення 

країни через еміграцію шляхом забезпечення громадянам гідних умов на 

Батьківщині; захист інтересів українських емігрантів, розвиток тісних зв’язків 

із іноземними діаспорами; повернення працівників-мігрантів та етнічних 

українців шляхом створення привабливих умов для використання їх валютних 

заощаджень у підприємницькій діяльності на території України. 
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Vladovsʹka Kateryna,Maryna Marchuk. Migration phenomenon for Ukraine. 
This scientific article is devoted to such a topical phenomenon as migration and the 
formation, due to this, of a migration policy in the interests of prosperity of the state. In 
order to determine the direction of migration policy and improve state regulation of 
migration processes in accordance with international standards we should start with less 
to understand better the situation and its scale. That's why, different approaches to the 
definition of “migration” are analyzed in the article. In particular, migration is proposed 
to be considered as a process of movement either across an international border 
(international) or within a country (internal), that consists of appropriate stages and 
covers any type of movement of people, regardless of the reasons. Subjective and 
objective factors (causes), affecting the decision about relocation are distinguished 
respectively. 
Moreover, migration has a significant impact on various areas, for example: 
demographic, social, economic, ethnic and others. Because of this, it has both negative 
and positive consequences for both recipient and donor countries. 
Recommendations for improving state migration policy in current conditions have been 
formed based on analytical developments. Also the essence of the concept of "migration 
policy" and prerequisites for the creation and essence of the Strategy of state migration 
policy for the period until 2025 are considered in the article. 
Key words: migration; migration processes; reasons for migration; the impact of 
migration; state regulation; migration policy. 
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