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АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються міграційні процеси сучасного українського суспільства з ви-
користанням соціологічної методології. Проаналізовано диспозицію міграційних 
процесів в перші роки української незалежності та феномен позитивного міграційно-
го сальдо, що був зафіксований в Україні в період з 1991 по 1994 роки. В рамках статті 
проаналізовано основні причини та канали, через які здійснювалася міграція в пер-
ші роки відновленої української незалежності. За допомоги методології структурного 
функціоналізму описано процес формування історичної соціальної пам’яті українців 
крізь призму важких та невдалих соціально-економічних трансформацій молодих су-
спільних інститутів та їх дисфункційну кризу. В статті досліджено роль трудової мі-
грації в рамках активних міграційних процесів на протязі всього періоду відновленої 
української незалежності та її основні причини та вектори. Розглянуто міграційні 
процеси, що активізувалися в 2014 році після анексії Криму та проведення операцій 
АТО та ООС на окремих територіях Донецької та Луганської областей та роль внутріш-
ньо переміщених осіб на соціальні інституції та соціальні процеси сучасного україн-
ського суспільства. Проаналізовано актуальні соціологічні дослідження з міграційної 
тематики та зроблені висновки і висловлені прогнози з приводу подальшого розвит-
ку міграційних процесів в Україні, зокрема досліджено актуальність схильності та 
можливої еміграції серед молоді. В статті проаналізовано тренд імміграції до України 
громадян розвинених країн арабського світу та авторитарних країн пострадянського 
світу, а також запропоновано соціальні механізми вирівнювання міграційного сальдо 
в короткостроковій та середньостроковій перспективах, які зосереджуються на фор-
муванні середньострокової і довгострокової національної міграційної політики та 
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підвищення стандартів соціальної політики в країні та впровадження активної націо-
нальної міграційної політики.
Ключові слова: міграція; міграційне сальдо; четверта хвиля української міграції; 
соціаль ні інститути; соціологічний аналіз міграційних процесів.

ABSTRACT
The article examines the migration processes of modern Ukrainian society using sociological 
methodology. The paper analyzes the disposition of migration processes in the first years 
of Ukrainian independence and the phenomenon of positive migration balance, which was 
recorded in Ukraine in the period from 1991 to 1994. The article analyzes the main reasons 
and channels through which migration took place in the first years of restored Ukrainian 
independence. Using the methodology of structural functionalism, the process of forming 
the historical social memory of Ukrainians through the prism of difficult and unsuccessful 
socio-economic transformations of young social institutions and their dysfunctional crisis 
is described. The article examines the role of labor migration in the framework of active 
migration processes throughout the period of restored Ukrainian independence and its 
main causes and vectors. The article examines migration processes that intensified in 2014 
after the annexation of Crimea and anti-terrorist operation and environmental protection 
operations in some Donetsk and Luhansk regions and the role of internally displaced 
persons in social institutions and social processes of modern Ukrainian society. The current 
sociological research on migration issues is analyzed and conclusions are made and forecasts 
are made on the further development of migration processes in Ukraine, in particular, the 
relevance of propensity and possible emigration among young people is studied. The article 
analyzes the trend of immigration to Ukraine of citizens of developed countries of the Arab 
world and authoritarian countries of the post-Soviet world. The article proposes social 
mechanisms for equalizing the migration balance in the short and medium term, which 
focus on the formation of medium and long-term national migration policy and raising social 
policy standards in the country and implementing an active national migration policy.
Key words: migration; migration balance; fourth wave of Ukrainian migration; social 
institutions; sociological analysis of migration processes.

І. ВСТУП
Український народ, який тривалий час не мав власної незалежнос-

ті, був активно задіяним у міграційних процесах. Прийнято виділяти 
кілька хвиль української міграції, але слід зазначити, що крім добро-
вільної міграції через пошук кращих умов для самореалізації можна 
виділити і практики примусового переміщення українців в рамках ім-
перських проектів, до яких входили українські землі. Можна стверд-
жувати, що міграція відіграла значну роль в становленні української 
нації та в процесі формування і відновлення української незалежнос-
ті через діаспору, що зберігала соціокультурні традиції українсько-
го народу та лобіювала міжнародну підтримку молодої української 
держави у перші роки після відновлення української незалежності у 
1991 році. В той же час складні перипетії трансформації української 
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економіки та інших соціальних інституцій призвели до катастрофіч-
ного зменшення кількості українського населення у тому числі і за 
рахунок від’ємного міграційного сальдо. Сьогодні, на початку другої де-
кади ХХІ століття, українській державі та основним інституціям сучас-
ного українського суспільства слід визначити вектори подальшого 
розвитку української держави, українського суспільства та українства 
як етносу. Одним з ключових компонентів, що впливає на зазначені 
процеси і вимагає всебічного дослідження науковців з різними спе-
ціалізаціями, є міграція. Так як міграційні процеси, що протікають 
в країні, є визначними як в сфері розвитку економіки так і соціальних 
процесів. Тому можна стверджувати, що модель подальшого розвитку 
української держави та українського суспільства у значній мірі буде 
залежати від міграційних процесів, що будуть актуаль ними на той час, 
хоча за інерцію на них вже впливають міграційні процеси, що проті-
кають сьогодні та протікали в минулому.

ІІ. МЕТА І МЕТОДОЛОГІЯ
Мета дослідження полягає в соціологічному аналізі міграцій-

них процесів в рамках сучасного українського суспільства. Метод 
струк турного функціоналізму дозволив виявити перманентну функ-
ціональну кризу функціонування суспільних інституцій, що спрово-
кували міграційні процеси, які призводять протягом більшості років 
української незалежності до негативного міграційного сальдо. Метод 
історичного аналізу дозволив скласти ретроспективу міграційних 
процесів в різні роки становлення української держави. Контент-
аналіз вторинної соціологічної інформації дав можливість оцінити 
міграційний потенціал сучасної української молоді. Методи прогнозу-
вання та моделювання дозволили оцінити потенціал приросту україн-
ського населення за рахунок пострадянських країн та країн, що гостро 
страждають від наслідків локальних і глобальних кліматичних змін.

ІІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Українська нація пережила чотири хвилі міграції1. Три з цих 

хвиль протікали на території інших країн, під окупацією яких пере-
бували українські землі, і лише четверта хвиля протікала за років 

1 Трощинський В., Шевченко А. (1999). Українці в світі. К.: Видавничий дім «Альтернативи», 352 с.
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української незалежності. Основні причини перших трьох хвиль 
міграції були політичні та економічні. До політичних слід віднести 
неможливість розвиватися на рідній землі в україноцентричному 
соціокультурному полі через антиукраїнську політику Російської ім-
перії, СРСР, Австро-Угорської імперії та економічних, які полягали у 
неможливості отримати економічні права та свободи, в особливос-
ті на використання землі, що кілька сотень років було наріжним на-
ративом українцям на всіх територіях українських земель. Феномен 
же четвертої хвилі міграції це вже продукт сучасної доби і в більшо-
сті випадків справа йде про трудову міграцію, яка стала домінуючою 
причиною останньої хвилі української міграції. 

У 1991 році українська держава відновила власну незалежність 
і міграційні процеси отримали новий поштовх. Через специфічність 
соціальних відносин на території СРСР перші місяці та роки укра-
їнської незалежності відбулися сценарії відтермінованої міграції. 
В українській енциклопедії сучасності зазначається «у 1991 для всьо-
го населення України було зафіксовано природне зменшення, що 
систематично посилювалося упродовж наступних років. Водночас 
саме міграційний приріст на початку 1990-х рр., який 1991–1992 до-
сяг 439 тис. осіб, перекрив природний убуток і забезпечив у підсум-
ку зростання чисельності населення за цей час майже на 300 тис. 
осіб»1. Зазначений демографічний феномен пояснюється тим, що в 
рамках відкладеної міграції відбулась міграція не тільки національ-
них меншин, що змогли емігрувати на свою історичну батьківщину 
в рамках програм повернення співвітчизників Німеччини та Ізраїлю, 
так і осіб, що мали родичів в українській діаспорі Канади, США та 
країн Південної Америки та на прикордонних територіях Польщі, 
Угорщини та Словаччини, але у кількісному вимірі ця кількість мі-
грантів виявилася не значною у порівнянні з більш ніж 0,5 мільйонів 
мігрантів, що переїхали до України з колишніх пострадянських рес-
публік. Подібний стан речей зумовлений тим, що через відсутність 
сприятливих умов до міграції та негативні соціальні установки сфор-
мовані радянською освітньою системою до самої можливості емігра-
ції до іншої країни, суттєво обмежили кількість емігрантів у часи 
важких економічних та політичних трансформацій, що переживало 
1 Населення України. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.
php?id=71298
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тодішнє українське суспільство. В той же час відкритість українських 
кордонів сприяла імміграції вимушених українських емігрантів та 
активних членів української діаспори з різних країн світу. Та все ж 
головним джерелом іммігрантів в ці роки стало переміщення осіб 
з пострадянського простору. Зазначені особи були етнічними україн-
цями, які свого часу переїхали до Росії та інших країн пострадянсько-
го простору через роботу, військову службу, сімейні обставини і мали 
бажання повернутися на Батьківщину, але не було такої можливо-
сті. Процес розпаду СРСР та відновлення української незалежності 
сприяв поверненню цих осіб до України так як у той час побуту вала 
така точка зору, що якщо не емігрувати в перші роки після розпа-
ду СРСР, то в майбутньому це зробити буде значно складніше. Тому 
можна констатувати, що 1993 рік, це важкий рік для української 
економіки, але в той же час рік історичного максимуму за показни-
ком кількості населення і унікальний момент в українській історії, 
коли українське населення зросло за рахунок мігрантів, що прибули 
з інших країн. До цього періоду всі випадки щорічного позитивного 
сальдо в сфері населення були лише за рахунок внутрішньої мігра-
ції в рамках країн, де перебували українські території та за рахунок 
переваг показників народжуваності над смертністю. З соціологічної 
точки зору зазначений феномен зі зростання кількості населення за 
рахунок емігрантів можна назвати закінченням формування первин-
ної моделі українського пострадянського суспільства. Особливість 
зазначеної моделі полягає в тому, що в структуру тодішнього укра-
їнського суспільства увійшли майже всі бажаючі жити та розвивати 
українську державу. 

Цікаво що в період найбільшого приросту населення, коли кіль-
кість громадян України наблизилась майже до цифри 53 млн, кра-
їна переживала велику економічну кризу. Так, А. Олешко зазначає, 
що «період 1991–1993 роки – це період прогресивного падіння 
ВВП. У цей період обсяг ВВП скоротився на 45,6%, рівень інфляції 
у 1993 році сягнув 10256% (найвищий показник у світі), відбулось 
знецінення грошових вкладень населення в Ощадбанку – у 610 разів, 
зниження реальних доходів населення – у 4,6 рази»1. На нашу думку 
цей соціологічний парадокс можна пояснити тим, що серед громадян 
1 Олешко А.А. (2012). Генезис антикризового регулювання економіки України. Ефективна еко-
номіка. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_7_8
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України в ці роки панував соціальний оптимізм і по-перше вони не 
очікували, що в країні з таким високим економічним та людським 
потенціалом можуть відбутися такі негативні для економіки тран-
сформації. В той же час цей часовий період з 1992–1994 з високим 
рівнем соціального оптимізму змінився великим розчаруванням, 
яке потім вже не вдалось подолати у часи економічного підйому, 
і незва жаючи на економічне відновлення та поліпшення системи со-
ціального захисту тенденція до збільшення кількості осіб схильних 
до еміграції тільки збільшувалась. 

Спираючись на теорію структурного функціоналізму, що була 
домі нуючою в світовій соціологічній думці в 50–70 роки ХХ століт-
тя1, можна згадану експозицію взаємозв’язку трансформації укра-
їнських соціальних інститутів та міграційних процесів 90-их років 
ХХ століття описати як формування структури українського суспіль-
ства та соціальних інституцій. В той же час невиконання у повній 
мірі свого функціоналу багатьма соціальними інститутами призве-
ло до значної кількості дисфункцій, які спричинили катастрофічні 
трансформації в сфері економки та соціального захисту. В майбут-
ньому структура українського суспільства модернізувалася під впли-
вом соціально-економічних тенденцій розвитку як українського 
суспільства так і світового співтовариства, але під впливом соціаль-
ної пам’яті найбільш активні  соціальні групи, представлені в рамках 
українського суспільства, втратили довіру у можливість реалізації 
в рамках кар’єрних сценаріїв на території України.

«Механізми та засоби трансляції соціально-історичної пам’я-
ті забезпечують ретрансляцію здобутків окремих соціальних груп 
в сфері соціального капіталу»2. Тому як показують подальші нега-
тивні тенденції виражені у постійному негативному міграційному 
сальдо українського суспільства, що набули перманентного харак-
теру, починаючи з 1994 року елементом соціальної пам’яті україн-
ців стала недовіра до потенційних практик соціально-економічної 
та соціокультурної реалізації в рамках сучасного українського су-
спільства шляхом реалізації кар’єрних сценаріїв. Кілька десятиліть 

1 Парсонс Т. (1998). Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 270 с.
2 Позднякова-Кирбят’єва Е.Г. (2014). Механізми та засоби трансляції соціально-історичної 
пам’яті. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: 
Философия. Культурология. Политология. Социология. Том 3. С. 34–41.
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ретрансляції в суспільстві позитивного розвитку через сцена ріїв 
пози тивного соціального розвитку через еміграцію як соціальну 
практику трансформувалося у соціальні установки. Зміст зазначе-
них соціальних установок полягає у неможливості професійної та 
соціальної реалізації на території України і віра у високий потенціал 
самореалізації як окремої особистості, так і окремих соціальних груп.

На думку Т. Цимбал, «головним фактором еміграції є втрата лю-
диною буттєвісного коріння, що відбувається внаслідок певних 
суб’єктивних та об’єктивних причин»1. Експозиція колективного со-
ціального досвіду українців на протязі 90-их років ХХ століття сприя-
ла накопиченню негативного соціального досвіду українців через 
погіршення рівня життя, соціального комфорту та соціального само-
почуття на фоні позитивних зразків соціальної та професійної реа-
лізації знайомих закордоном. Підкріпленням зазначених соціальних 
орієнтирів на професійну реалізацію закордоном стала ретрансля-
ція позитивного досвіду подібної форми соціальної реалізації через 
засоби масової інформації та рекламу послуг підприємців, які вели 
посередницьку діяльність в сфері працевлаштування закордоном. 

Вектори трудової міграції за роки української незалежності сут-
тєво змінилися. Якщо в 90-ті ХХ століття та в першій декаді ХХІ сто-
ліття переважав російський напрям. Так за експертними оцінками 
міністерства Закордонних справ України на 2007 рік понад мільйон 
українців працювали на території Росії2. Російський вектор трудо-
вої міграції українців пояснюються тим, що протягом 90-их років 
ХХ століття наші країни жили в єдиному соціокультурному полі. 
Зазначена ситуація може бути пояснена як тим, що пройшов досить 
невеликий проміжок часу після розпаду СРСР, так і агресивною ін-
формаційною та соціокультурною політиками Російської Федерації. 
Популярність зазначеного вектору трудової міграції може бути пояс-
неною ще й тим, що російська промисловість була тісно пов’язаною 
з українською і тому українські трудові мігранти не потребували 
трудової і соціокультурної адаптації. Альтернативними каналами 
трудової еміграції були західні сусіди України: Польща, Словаччина 

1 Цимбал Т. (2012). Феномен еміграції: досвід філософської рефлексії. Київ-Кривий Ріг: 
Видавничий дім. С. 194.
2 Крупка Л. (2008). Трудова міграція як індикатор соціального, економічного та політичного 
життя країни. Науковий вісник. Вип.1: «Демократичне врядування». С. 63.
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та Угорщина з перспективою транзиту до Чехії, Німеччини та ін-
ших країн ЄС. Через популяризацію ідеї євроінтеграції серед україн-
ців, погіршення політичних та економічних відносин з Російською 
Федерацією та іншими країнами СНД, на фоні російської анексії 
Криму, та отримання безвізового режиму відбулася і зміна міграцій-
ного вектору. Хоча кількість мігрантів до Російської Федерації, у тому 
числі трудових, залишається достатньо високою, але все ж таки біль-
шість українських трудових мігрантів сьогодні мігрують у пошуках 
роботи у Польщі та інших країнах «Вишеградської четвірки» і країн 
Західної Європи. 

Особливості структурації сучасного українського суспільства на 
фоні перманентних функціональних криз, які супроводжували ста-
новлення суспільних інституцій протягом всіх років української 
незалежності, призвели до соціального запиту на інтеграцію до 
євро пейського співтовариства. Ціною соціального конфлікту, що пе-
реріс у революцію гідності та окупацію окремих території Донбасу 
та Криму, вдалося його вдовольнити. Як показує дослідження про-
ведене Міжнародною організацією з міграції (МОМ), «інтенсифікації 
транскордонної мобільності населення сприяло набуття Україною 
у червні 2017 р. безвізового режиму для поїздок до ЄС. Із червня 
2017 р. по червень 2019 р. прикордонники зафіксували 42,6 млн 
перетинів громадянами України кордону з ЄС»1. Як бачимо, резуль-
тати засвідчують, що отримання безвізового режиму стало чер-
говим «тригером» міграційної активності з боку українців. Тобто 
потенційний інтерес до міграції, що у певної частини населення не 
реалізовувався через бажання здійснити поїздку закордон, праце-
влаштуватися за межами України або отримати якісну освіту, одно-
часно став більш доступним і ним скористалися мільйони українців, 
що в результаті і збільшило кількість українських трудових мігран-
тів в європейських країнах, що підписали Шенгенську угоду. 

Анексія Криму Російською Федерацією та військові дії в окремих 
територіях Донецької та Луганської областей сприяли актуалізації 
внутрішньої міграції, яка до цього мала лише два виражених векто-
ра це центробіжне переміщення населення з регіонів до столиці та 
з сіл і невеличких містечок до обласних центрів. Метою зазначених 
1 МОМ (2019). Міграція в Україні: цифри і факти. URL: https://iom.org.ua/sites/default/files/iom-
ukraine_facts-ukr_2019.pdf
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переміщень був пошук кращих умов для життя та бажання соціаль-
но-економічної самореалізації. Поява великої кількості внутрішньо 
переміщених осіб стала значним соціальним викликом для сучас-
ного українського суспільства. «Станом на 4 січня 2021 року, за 
даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо перемі-
щених осіб, взято на облік 1 459 170 переселенців з тимчасово оку-
пованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим»1. 
Зазначені особи опинилися в умовах гуманітарної катастрофи та 
вже 7 років нала годжують власний побут на території як Сходу та 
Півдня України, так і всіх регіонів України. На переміщення зазначе-
них осіб вплинуло багато факторів, починаючи від наявності родичів 
в тому чи іншому населеному пункті, закінчуючи фізичною можли-
вістю транспортувати членів родини. Незважаючи на всі складнощі 
пов’язані з переміщенням та соціальною реабілітацією внутрішньо 
переміщених осіб, можна стверджувати, що українське суспільство 
витримало цей складний іспит на зрілість соціальних інституцій і на-
віть змогло через перерозподіл трудових ресурсів забезпечити еко-
номічне зростання регіонів та окремих населених пунктів. Можна 
навіть стверджувати, що внутрішньо переміщені особи сприяли 
трансформації структури сучасного українського суспільства та 
акти візували соціальну і підприємницьку діяльність десятків тисяч 
українців, що вели сталий та розмірений спосіб життя. До осіб, що 
прийняли активну участь у внутрішній міграції в період з 2014 по 
2021 роки можна віднести і волонтерів, які навпаки покинули місця 
своєї постійної дислокації та беруть участь у відновленні, постраж-
далих від військових дій, населених пунктів Донецької та Луганської 
областей. Хоч у кількісних показниках зазначені цифри не співмірні, 
але слід зважати на те, що зазначені волонтери це люди з активною 
громадською позицією і наділені функціоналом так званих «агентів 
змін», що дає нам можливість розглядати їх діяльність як окремий 
соціальний феномен.

Еволюція сучасної української міграції містить вектор спрямо-
ваний на те, що головною соціально-демографічною категорією, 
яка схильна до міграції, є молодь. На думку групи дослідників на 
чолі з У. Садовою, «нині Україна постала перед загрозою п’ятої хвилі 
1 Мінсоцполітики: Обліковано 1459170 внутрішньо переміщених осіб. URL: https://www.kmu.
gov.ua/news/minsocpolitiki-oblikovano-1-459-170-vnutrishno-peremishchenih-osib
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української міграції, яка на думку експертів (І. Марков та ін.), розпоча-
лася з 10-х років ХХІ ст., охопила молодь, причому, перш за усе, добре 
освічену, та на відміну від попередньої (економічної), вирізняється пе-
реходом до міграції населення як способу життя»1. Зазначений стан ре-
чей є продовженням впливу історичної соціальної пам’яті як батьків 
цих молодих людей, що вирішили емігрувати, так і наслідком можливо-
сті відвідувати інші країни з метою відпочинку та навчання. Зазначені 
практики сприяють тому, що для молоді перестають існувати мовні та 
логістичні бар’єри. Тобто для нових поколінь поїздки закордон з ме-
тою професійної реабілітації виглядають частиною їх повсякденності 
та є, за гіденсівською термінологією, «рутинною» соціальною практи-
кою. В даному випадку, в рамках другої декади ХХІ століття, для укра-
їнської молоді поїздка закордон майже не чим не відрізняється від 
поїздки до інших регіонів України. Для молоді з прикордонних регіо-
нів з Польщею, Словаччиною і Угорщиною, поїздка на Схід чи Південь 
країни може познайомити молодь з суттєво більшою кількістю гетеро-
генних соціокультурних практик, ніж закордон. Всі вище перелічені 
фактори свідчать проте, що з часом нівелювалися будь-які запобіжни-
ки, які стримували українську молодь від міграції у пошуках як тимча-
сової роботи, так і постійного проживання поза Україною. 

За результатами репрезентативного соціологічного дослідження 
становища молоді в Україні, що в 2019 році було проведено дослід-
никами «Університету банківської справи», молоді чоловіки більше 
схильні до міжнародної міграції, ніж жінки. До країн Європейського 
Союзу хочуть переїхати зі свого населеного пункту 23,1% молодих 
чоловіків, тоді як серед молодих жінок таких 19,9%2. Подібна гендер-
на зумовленість до еміграції до інших країн української молоді, на 
нашу думку, пов’язана з тим, що чоловіки мають вроджений потяг 
до експериментів та новацій і це в повній мірі стосується і соціаль-
ної сфери. З іншого боку молоді жінки менш схильні до соціальних 
новацій через вроджену схильність турботи про дітей і збільшення 
соціальних ризиків, що продукує міграція, і це стримує включення 
потенційних міграційних практик до їх життєвих сценаріїв. В той же 
1 Садова У.Я. (2019). Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ сто-
ліття: наукове видання. Львів. С. 8.
2 Боярко І., Злуніцина Т., Морозова Н. та інші (2019). Аналітичний звіт з проведення репрезен-
тативного соціологічного дослідження становища молоді в Україні. Київ: ДВНЗ «Університет 
банківської справи». С. 63.
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час ХХІ століття це час масового подолання залишків соціаль ного 
консерватизму та нового витку спіралі жіночої емансипації і тому 
гендерна зумовленість в сфері міграційної поведінки залишається 
актуальною, але має стійку тенденцію до нівелювання. 

«Молодь віком від 20 до 24 років виявляє дещо більше бажання 
переїхати до країн Європейського Союзу, ніж молодь, що належить 
до наймолодшої вікової групи, відповідно – 30,1 та 16,3%. Молодь 
віком від 14 до 19 років (6,7%) більше, ніж молодь віком від 30 до 
34 років (5,3%), хотіла б переїхати до іншої місцевості в Україні»1. 
Молодь є неоднорідною соціально-демографічною групою і, як 
свідчать резуль тати емпіричного дослідження є чітка вікова зако-
номірність, що чим менший вік молоді, тим більше у неї бажання 
емігрувати з України. В той же час значна кількість молоді, що є стар-
шою за 19 років, має бажання переїхати до іншого населеного пунк-
ту в рамках України. Зазначені тенденції свідчать проте, що молодь 
відчуває прогалини в українській молодіжній політиці через те, що 
вона не бачить меха нізмів власної соціальної та професійної реаліза-
ції. І через те, що активна стадія первинної та вторинної соціалізації 
проходила за відсутності трендів на еміграцію по всій країні з певни-
ми регіональними особливостями.

Незважаючи на те, що починаючи з 1993 року Україна має від’єм-
не міграційне сальдо, але в другій декаді ХХІ столітті вимальовуються 
дві чіткі тенденції активізації імміграції на територію України. Перша 
тенденція полягає в тому, що Україна отримала можливість залучи-
ти мігрантів з Білорусі, що не розділяють цінності сучасної білорусь-
кої держави, а це в більшості випадків є молоді та креативні люди, які 
можуть сприяти розвитку сучасної української держави. Через те, що 
сьогодні на території СНД є достатньо багато діючих авторитарних ре-
жимів і громадяни, що сповідують європейські демократичні цінності, 
шукають місце для своєї соціально-економічної реалізації. Достатньо 
велика кількість цих осіб емігрують до країн Східної та Центральної 
Європи. Україна також є одним з варіантів їх еміграційних сценаріїв, 
але, через відсутність зрозумілої міграційної полі тики щодо цих осіб 
з боку української держави, лише невелика частина приймає остаточ-
не рішення емігрувати саме до нашої країни. 

1 Там само. С. 65.
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Важливим трендом 2021 року став арабський туризм. Велика 
кількість арабських туристів відпочила на курортах карпатського 
регіону. За приблизними оцінками експертів українська економіка 
отримала не менш 40 мільйонів доларів від зазначеної категорії ту-
ристів1. Арабські туристи, після зазначеного відпочинку, почали ак-
тивні консультації з приводу купівлі нерухомості в Україні і навіть, 
у випадку прийняття закону про подвійне громадянство, розмір-
ковують про отримання українського паспорту. Поки ця тенденція, 
тільки зароджується, але зважаючи на те, що вона базується на таких 
факторах як прийнятність української туристичної та побутової інф-
раструктури і прийнятність клімату. Це свідчить про те, що Україна 
в перспективі може перетворитися на пріоритетну країну для кліма-
тичних мігрантів, що в довгостроковій перспективі може сприяти 
міграції кількох мільйонів мігрантів з країн Азії та Африки.

Незважаючи на всі перелічені нами фактори привабливос-
ті України для потенційних мігрантів слід сказати, що головним 
факто ром досягнення позитивного міграційного сальдо є зменшен-
ня кількості українських емігрантів. Для цього слід застосувати на 
практиці технологію соціального діалогу між владою та представни-
ками всіх елементів структури сучасного українського суспільства. 
Це один з пріоритетних напрямів для напрацювання дорожньої кар-
ти подальшого розвитку української держави, без якого не можливо 
підтримувати високий рівень соціального самопочуття та комфорту, 
що ставить під загрозу саме існування української держави в май-
бутньому. Другим фактором збалансування міграційного сальдо 
можна визначити впровадження ліберальної міграційної політики, 
яка б дозволяла швидко отримати українське громадянство та від-
крити власну справу. Крім того, зазначена міграційна політика може 
передбачати заохочення до міграції певних категорій населення 
та фахівців, яких бракує сьогодні в Україні. Важливим пріоритетом, 
під час запровадження нової міграційної політики в Україні, треба 
приділити створенню умов для імміграції українських діаспорян. 
Європейська міграційна криза, що перманентно нагадує про себе 
в різних країнах європейських країнах, через біженців могла б бути 

1 Коломоєць Д. (2021). 40 мільйонів доларів у державну казну. Як араби підняли туристичний 
бізнес України. URL: https://suspilne.media/159200-40-miljoniv-dolariv-u-derzavnu-kaznu-ak-
arabi-pidnali-turisticnij-biznes-ukraini/.
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використаною Україною для збільшення населення, відпрацювання 
соціальних технологій міжнаціональної та міжетнічної комунікації, 
отримання додаткових людських ресурсів, стимулювання попиту 
на товари і послуги в рамках національної економіки та залучення 
додаткових міжнародних коштів в рамках міжнародної технічної 
допомоги.

IV. ВИСНОВКИ
Розглядаючи українські актуальні міграційні процеси скрізь 

призму соціологічного знання, ми прийшли до таких висновків.
1. Інститут міграції в рамка українського суспільства має давні 

традиції, що відображаються у чотирьох її хвилях. Сьогодні ми спосте-
рігаємо активну фазу її чергового етапу, який почався після отриман-
ня Україною безвізового режиму перетину кордону з країнами ЄС. 

2. Особливістю сьогоднішніх міграційних реалій є те, що сьогод-
ні найпоширенішою формою міграції є трудова. Незважаючи на те, 
що трудові мігранти з циклічною періодичністю повертаються до 
України і члени їх родини не покидають територію України фізично, 
можна засвідчити і те, що трудова міграція це плацдарм для реалі-
зації класичних міграційних сценаріїв. 

3. Протягом всього часу української незалежності спостерігаєть-
ся зміна вектору міграційних вподобань українців. Напрям цього 
вектору змістився з Росії та країн СНД в сторону країн ЄС та Північної 
Америки. 

4. Внутрішня міграція, після анексії Кримського півострова 
Російською Федерацією та втрати Україною контролю за окремими 
територіями Донецької та Луганської області, стала новою особли-
вістю міграційних процесів в Україні.

5. Однією з негативних тенденцій сучасних міграційних процесів 
в Україні є висока зацікавленість до міграції української молоді, що 
загрожує українській національній безпеці через втрату людського 
потенціалу та ресурсів для економічного розвитку країни.

6. Через посилення авторитаризму на території країн пострадян-
ського простору та збільшення кількості потенційних кліматичних 
мігрантів, в України з’явився шанс стимулювання міграції до україн-
ських міст і селищ мігрантів з країн СНД, що сповідують європейські 
демократичні цінності, та заможних громадян арабського світу, що 
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шукають можливість мати нерухомість та проводити значну части-
ну часу в країнах з помірним кліматом.
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