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В умовах розвитку глобальної економіки, 
політичних змін, поглиблення нерівності країн 
за рівнем добробуту, воїн, екологічних 
катастроф та інших явищ міжнародна міграція 
постала як комплексна глобальна проблема, що 
торкається інтересів усіх країн світу, незалежно 
від того чи це є країни походження, транзиту 
або місця призначення міграційних потоків. На 
глобальному рівні міжнародна міграція все 
більше сприймається як невід’ємна частина 
процесу глобального розвитку. 

Міграційні тенденції на різних рівнях 
досліджують у своїх працях як іноземні, так і 
українські дослідники, серед яких С. Каслс, С. 
Тімур, П. Сталкер, Х. Злотник, І. Коллет, К. 
Іглічка, О. Малиновська, О. Піскун, Т. 
Клінченко, О. Грішнова, О. Білик та інші. Однак 
невпинний процес розвитку і трансформації 
людського суспільства створює нові тенденції в 
міграційних переміщеннях, які, у свою чергу, 
потребують вивчення.   

Світові міграційні тенденції. Статистичні 
дані щодо кількості міжнародних мігрантів у 
світі з другої половини XX століття до 2005 
року показують зростання чисельності мігрантів 
протягом цього часу. Якщо у 1910 р. кількість 

людей, які проживали не в країнах свого 
народження, становила 33 млн., то на 1975 р. 
кількість мігрантів зросла на третину і 
становила 84 млн. [1, с. 18]. За даними 
Міжнародної організації з міграції (МОМ), на 2000 
рік мігранти складали 175 мільйонів [2, с. 3]. У 
2005 році кількість мігрантів налічувала вже 190,6 
млн. [3,с. 4]. Прогнози МОМ на 2050 рік 
передбачають зростання кількості мігрантів до 230 
мільйонів [4, с. 3].  

Значні сплески міграційної активності 
відбулись у другій половині 40-х та 80-х років 
минулого століття. Ці міграційні переміщення 
включали в себе потоки з менш розвинених до 
більш розвинених країн, а також міграційні 
потоки між країнами, що розвиваються. Серед 
факторів, які сприяли збільшенню обсягу та 
швидкості міграції за останні 50 років, наводять 
також полегшення виїзду: спочатку з 
постколоніальних країн (“Південь”), після 
скасування  імперських обмежень  на 
переміщення для колоній, а потім з колишніх 
країн соціалістичного табору (“Схід”) [5, с. 9]. 

Період після Другої світової війни 
характеризувався еміграцією з Європи, а також 
значними потоками біженців. Найбільшими 
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Статтю присвячено розгляду сучасних міграційних процесів на трьох рівнях: загальносвітовому, 
європейському та українському. Визначаються чотири основні тенденції, притаманні міграційним 
переміщенням у всіх регіонах світу на сучасному етапі. В статті розглядаються особливості 
міграційних процесів у Європейському Союзі з 90-х років минулого століття, аналізується вплив 
розширення ЄС на динаміку міграційних переміщень у регіоні. Наводиться періодизація міграційних 
процесів в Україні залежно від обсягів, спрямованості та результатів міграцій, починаючи з 1991 
року. 

 
The article deals with modern migration processes on three levels: global, European and Ukrainian. 

Four major tendencies characterizing migration movements of our time in all parts of the world have been 
determined. The article pays attention to the peculiarities of migration processes in the European Union since 
the last decade of the XX century. It analyzes the influence of the EU-enlargement upon the dynamics of mi-
gration movements in the region. The article contains the analysis of the periods of migration processes in 
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країнами-донорами  в цей  час  були 
Великобританія, Італія, Нідерланди, Іспанія, 
Португалія. США залишались країною, яка 
приймала найбільшу кількість мігрантів. 
Іншими приймаючими країнами були 
Аргентина, Бразилія, Венесуела, Австралія,         
Канада, Нова Зеландія, Південна Африка та 
Ізраїль.  

Різке зростання виробництва в Європі у 
1952-1959 рр. вимагало значної кількості 
кваліфікованих робітників. Унаслідок цього у 
другій половині 50-х рр. структура еміграції у 
головних європейських країнах зазнала 
зворотного напрямку, і Німеччина, Австрія, 
Бельгія ,  Франція  та  Великобританія 
перетворились на головних імпортерів робочої 
сили. Натомість Латинська Америка відчувала 
зменшення імміграційних потоків [6, с. 255-
256]. 

Значні зміни в джерелах та структурі 
міграційних потоків відбулись у 60-х та 70-х 
роках ХХ століття. США продовжували 
залишатись головним імпортером іммігрантів, 
хоча характер та етнічна структура останніх 
суттєво змінилися. Країни Латинської Америки 
перетворились на донорів постійних мігрантів 
до США. Етнічний склад іммігрантів до 
Австралії змінився з представників Європи на 
представників Азії. Так, у 80-ті роки ХХ ст. 
кількість постійних іммігрантів, які походили з 
країн Азії, зросла до 40%. 

У 70-х рр. розпочалась широкомасштабна 
“контрактна міграція”. Важливі міграційні 
потоки були спрямовані з Азії до країн Перської 
Затоки, а також з Азії та Південної Америки до 
США та Канади. З початком різкого зростання 
нафтової індустрії у середині 1970-х рр. потік 
азійських робітників до країн Перської Затоки 
був яскравим прикладом тимчасової міграції з 
країн, що розвиваються. 

Стрімко зростають обсяги міжнародної 
міграції у 80-ті рр. ХХ ст. Так, за даними 
Міжнародної організації з міграції, в 1985 році 
загальносвітова кількість мігрантів дорівнювала 
105 мільйонам чоловік [7, с. 3], а в 1990 році 
вона досягла 154,8 млн. [8, с. 4]. 

Збільшення видів міграційних потоків 
стало ще однією характеристикою даного 
періоду. В цей період тимчасова міграція в її 
різновидах, таких як “сезонні робітники” та 
“працівники за контрактом”, набуває поширення 
серед розвинених індустріальних країн у 
результаті очікуваної гнучкості та ефективності 
у вирішенні питання тимчасової нестачі 
людських ресурсів.  

Змінюється й характер міграції в 
індустріалізованих країнах. Потік трудової 
міграції стає все більше незалежним від попиту і 
вкорінюється у тих секторах національних 
економік, яких уникають місцеві робітники. 

Таким чином,           підкріплена зростаючою 
тенденцією до об’єднання сімей, тимчасова 
трудова міграція фактично перетворюється на 
нову форму постійної міграції. 

На думку С. Тімура [9, с. 259-260], нова 
міграційна хвиля 90-х рр. характеризувалась 
певними особливостями:  
1) поява нових типів мігрантів: від 

висококваліфікованих мігрантів до 
пошукачів притулку,  нелегальних, 
тимчасових та транзитних мігрантів; 

2) змінюється роль деяких країн Європи у 
міграційних процесах. Італія, Іспанія, 
Португалія і Греція, які традиційно були 
країнами-донорами, стають привабливими 
для імміграційних потоків; 

3) масова міграція зі Сходу на Захід, якої 
побоювались на початку 90-х рр. у зв’язку 
з розвалом Радянського Союзу і 
лібералізацією міграційної політики у 
Центрально-Східній Європі, не відбулася. 
Натомість значно зросла міжнародна 
міграція до і з країн Центрально-Східної 
Європи. В той же час традиційні внутрішні 
міграційні потоки перетворились на 
міжнародні внаслідок формування нових 
незалежних держав у цьому регіоні; 

4) спостерігається зростання кількості 
незаконних переміщень як серед тих, хто 
нелегально прибув, так і серед тих, хто 
залишився в країні без юридичного 
статусу; 

5) зростає увага до питання вимушеної 
міграції, яку почали розглядати як частину 
більш широкої проблеми міграції разом з 
проблемою біженців та шукачів притулку. 
Однак динаміка зростання кількості 

мігрантів по відношенню до загальної 
кількості населення свідчить, що масштаби 
міжнародної міграції не є занадто великими 
на глобальному рівні. У 1985 році мігранти 
складали 2,2% від загальної кількості 
населення, а в 2000 р. – 2,9% [10, с. 3]. 
Експертів дивують малі розміри міграції, 
оскільки “світ розвивається дуже швидко і 
стає надто тісним, проте більшість людей 
воліють проживати там, де народилися” [11, 
с. 4]. Спостерігається навіть уповільнення у 
зростанні обсягів міжнародної міграції. Так, за 
період 1975-1990 рр. кількість мігрантів 
зросла на 41 млн. осіб, але в межах 1990-2005 
рр. мігрантів збільшилось лише на 36 млн. [12, 
с. 4].  

Експерти [13, с. 8] зазначають, принаймні, 
два фактори, які впливають на зменшення 
обсягів міграційних переміщень порівняно з 
очікуваними даними, отриманими за допомогою 
економічних моделей. Перш за все це культурні, 
соціальні та політичні зв’язки з країною 
походження, а також “зв’язок” з країною 
прийняття, що виражається у можливості 
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доступу мігранта до соціальної системи 
(можливість знайти помешкання та отримати 
доступ до ринку праці). Другим фактором 
стримання обсягів міграційних переміщень є 
жорсткий державний контроль приймаючих 
країн, що визначає кількість і структуру 
емігрантів. 

Таким чином, не можна стверджувати про 
наявність глобальної міграційної кризи, скоріше 
спостерігаються серії міграційних криз по 
всьому світі. Більше того, деякі експерти [14, с. 
9] звертають увагу на те, що пропорція людей, 
які переміщувались, була більшою на зламі XIX-
XX століть, ніж на початку ХХІ століття. 

Аналіз даних показує, що міжнародна 
міграція отримала глобальний вимір не через 
кількість мігрантів, а через розширення 
діапазону країн, які є активними учасниками 
міжнародних міграційних процесів. Наприклад, 
у 1965 році 90% міжнародних мігрантів було 
зосереджено в 44 країнах світу, а в 1990 році та 
ж частка мігрантів розподілялася вже між 55 
країнами [15, с.7]. За результатами дослідження 
152 держав, проведеного Міжнародною 
організацією праці, протягом 1970-1990-х рр. 
кількість країн-реципієнтів зросла з 39 до 67, 
донорів – з 29 до 55, таких, що одночасно і 
віддають, і приймають населення, - з 4 до 15 [16, 
с. 18]. Таким чином, урізноманітнились напрями 
міграційних рухів, і більше країн стало 
активними учасниками міжнародної міграції. 

Спостерігається все більша спрямованість і 
концентрація міжнародних мігрантів у 
найбільш розвинутих регіонах. За даними ООН 
[17], на 2005 р. відсоток міжнародних мігрантів 
у розвинутих країнах від загальної їх кількості 
збільшився на 7,3% порівняно з 1990 р. і 
становить 60,5%. Кількість мігрантів зростає 
переважно в Європі та Північній Америці. Так, 
сьогодні кожен третій мігрант мешкає в Європі, 
а кожен четвертий – у Північній Америці. 
Порівняно з 1990 р. кількість мігрантів у 2005 р. 
збільшилась в Європі на 14,7 млн. і становить 
64,1 млн. осіб, а в Північній Америці - майже на 
17 млн. і становить 44,5 млн.. Серед країн з 
найвищим рівнем міжнародних мігрантів станом 
на 2005 р. лідирують США (38, 4 млн.), 
Російська Федерація (12,1 млн.), Німеччина 
(10,1 млн.).  

Азія все ще відзначається великою часткою 
міжнародних мігрантів (28%). Натомість 
Латинська Америка і Кариби, Африка та Океанія 
характеризуються зменшенням кількості 
мігрантів. Це пояснюється зниженням у цих 
країнах кількості біженців унаслідок успішного 
врегулювання конфліктів і подальшої репатріації.  

Як правило, міжнародні мігранти у 
розвинутих країнах походять з країн, що 
розвиваються, і їх відсоток помітно зростає. За 
даними ООН, на 2000-2004 рр. порівняно з 
періодом 1990-1994 рр. кількість іммігрантів з 
країн, що розвиваються, у Канаді збільшилась 

на 5%, у США – на 2%, у Франції – на 19%, у 
Німеччині – на 40%. 

В останні роки спостерігається ще одна 
особливість міжнародної міграції – фемінізація. 
Зростання кількості жінок у переміщеннях 
населення пов’язується з підвищенням попиту 
на жіночу працю в окремих галузях, усе 
більшим сприйняттям суспільством економічної 
незалежності жінок та їх мобільності [18, с. 22], 
а також возз’єднанням сімей у розвинутих 
країнах.  

Хоча відсоток жінок серед загальної 
кількості міжнародних мігрантів не набагато 
збільшився за період 1990-2005 рр., сьогодні 
частка жінок складає 49,6%. У розвинутих 
країнах серед мігрантів 52,2% жінок, а в країнах, 
що розвиваються, трохи менше – 46,5%. На 2005 
рік жінки-мігранти перевищили кількість 
чоловіків-мігрантів у Латинській Америці і 
Карибах, Північній Америці, Європі та Океанії. 
Натомість вони кількісно поступаються 
чоловікам в Африці та Азії. Найбільше жінок-
мігрантів у Європі – 53,4% [19, с. 6].  

Жіночу міграцію з менш розвинених країн 
поділяють на групи залежно від соціального 
становища та попереднього досвіду жінок: 1) 
сільські жінки, які мігрують самостійно або за 
програмами возз’єднання; 2) жінки міського 
походження з низькою кваліфікацією, що 
мігрують унаслідок розлучення або злиднів; 3) 
жінки з середньою або вищою освітою, які не 
можуть знайти роботи вдома відповідно до своєї 
кваліфікації; 4) жінки, для яких причиною 
міграції стали акти громадянської непокори в 
країнах їх походження [20, с. 10]. 

Основними сферами діяльності для жінок-
мігрантів усе ще залишаються хатня робота, 
сфера розваг, догляд за хворими та виховання 
дітей. Деякі жінки мігрують, скориставшись 
послугами шлюбних агентств.  

Досить часто жінки-мігранти знаходяться у 
статево відокремлених і неврегульованих 
секторах економіки і тому зазнають більшого 
ризику гендерної дискримінації та жорстокого 
поводження. Попит на жінок в окремих видах 
діяльності також створює для них додаткову 
небезпеку стати жертвами нелегальної міграції, 
зокрема торгівлі людьми [21, с.5]. 

Міграційні процеси в Європі. Протягом 
останніх століть статус країн імміграції мали 
США, Канада, Австралія і Нова Зеландія. Але 
фактично багато країн Європейського Союзу 
зараз уже можна віднести до країн імміграції, 
серед  яких ,  передус ім ,  Німеччина , 
Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція 
тощо. Сьогодні в Європі спостерігається 
наявність досить значної питомої ваги 
європейців у першому поколінні. На 2002 рік 
41% усіх іммігрантів у країнах ЄС за своїм 
походженням були неєвропейцями [22, с. 22].  

На початку 1980-х років в усіх країнах 
Західної Європи спостерігалось зменшення 
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обсягів міграції, яке після 1985 р. змінилось 
різким зростанням рівня міграції. Демократичні 
зміни в Центральній і Східній Європі, розпад 
Радянського Союзу спричинили масові потоки 
шукачів притулку, нелегальних мігрантів та 
повернення етнічних мігрантів [23, с. 139]. У 
п’яти європейських країнах (Бельгія, 
Великобританія, Німеччина, Нідерланди, 
Швеція) середньорічне сальдо міграції 
збільшилось з негативного показника у – 13 
тисяч осіб у 1980-1984 рр. до 456 тисяч і до 784 
тисяч відповідно в 1985-1989-х та 1990-1994 
роках [24, с.11]. 

Кількість звернень до країн ЄС про надання 
притулку зросла на 487% за 1986-1991 рр. і 
становила майже 700000 заяв на рік [25, с. 153]. У 
західноєвропейських країнах кількість прохань 
про притулок зросла з 66,9 тисячі в 1983 році до 
694 тисяч у 1992 році. У період 1983-1989 рр. 
серед прохань про надання притулку 30% були 
подані вихідцями з розвинених країн (переважно з 
країн Східної Європи та Радянського Союзу), 70% 
– вихідцями з країн, що розвиваються (Іран, Шрі-
Ланка, Туреччина). Наприкінці 1980-х рр. до 20% 
зросла кількість прохань від вихідців з Польщі та 
Румунії [26, с. 11].  

Запровадження країнами Західної Європи 
більш жорстких умов в’їзду призвело до 
зростання кількості нелегального перетину 
кордону. Нелегальна міграція з метою 
працевлаштування стає ще однією хвилею 
іммігрантів до Європи.  

Період з 1990-х років характеризувався 
зростанням масштабів та інтенсивності 
міграційних потоків. Так, кількість мігрантів з 
країн, що розвиваються, зросла в 1990-х рр. 
майже до 200 тисяч осіб; з розвинених країн – до 
584 (включаючи мігрантів зі східно-
європейських країн, звідки значно посилився 
міграційний відтік у країни Західної Європи) 
[27, с. 11]. Найбільше звернень надходило у 
1992 р. та 1997 р. внаслідок війни в колишній 
Югославії та виникнення інших збройних 
конфліктів по всьому світі [28, с. 153]. Проте 
завдяки заходам, вжитим основними країнами-
реципієнтами щодо обмеження прийому 
прохань про надання притулку, загальна 
кількість прохань скоротилася в 1994 році до 
330,6 тисячі і зберігалась приблизно на такому 
рівні до 1997 року [29, с.11]. 

В цей час країни Південної Європи стають 
новими полюсами імміграційного тяжіння, 
поряд з Німеччиною. Так, у 1995 році в Італії та 
Іспанії кількість іноземців, що мали офіційний 
дозвіл на проживання, становила відповідно 1 
мільйон і 500 тисяч осіб. В Італії біля 60% 
іноземців були вихідцями з країн третього світу, 
в тому числі 27% – з Африки. В Іспанії мігранти 
з країн, що розвиваються, становили 53% від 
загальної кількості іноземців-резидентів, 
більшість яких походили з Африки та 
Латинської Америки. Розширюється також 

географія країн-донорів іммігрантів для даного 
регіону. Скажімо, в 1991 році в Іспанії найчастіше 
звертались за дозволом на проживання громадяни 
Марокко, Аргентини, Перу, Домініканської 
Республіки. В Італії серед цієї групи переважали 
громадяни Марокко, Тунісу, Сенегалу, Філіпіни, 
колишньої Югославії [30, с. 13].  

Серед основних ознак останньої декади ХХ 
ст. виокремлюють також зміну статтєво-вікової 
та кваліфікаційної структури міграції, зростання 
кількості біженців серед іммігрантів, зміну 
географії міграційних процесів (зі Сходу на 
Захід), а також набуття міграційними 
переміщеннями глобального характеру й 
охоплення всіх континентів.  

Міграційна політика західних держав стає 
політикою швидкого реагування й акцентує свої 
зусилля передусім на короткотермінових 
завданнях, внутрішньодержавних цілях, 
імміграційному контролі (система ідентифікації 
мігрантів за відбитками пальців EURODAC, 
посилене патрулювання вертольотами й 
прикордонниками у штатському тощо) [31, с.3]. 
Цими заходами зменшено можливість 
легального в’їзду в окремі країни, але вони не 
зменшили нелегальну міграцію, яка має своїх 
тіньових замовників в європейських країнах. 
Статистика останніх років показує, що кількість 
нелегальних мігрантів у ЄС зросла до 500000 
осіб на рік [32, с. 10]. 

Початок ХХІ ст. в Європі відзначається 
двома основними демографічними тенденціями: 
зростанням кількості країн, де зменшується 
кількість місцевого населення, і зростанням 
кількості країн з позитивним міграційним 
балансом. У результаті цього в багатьох 
випадках розмір міграційного сальдо визначає 
рівень зростання чи зменшення населення в тій 
чи іншій країні. Так, на 2003 р. зростання 
населення тільки за рахунок імміграції 
спостерігалось в Австрії, Чехії, Італії, 
Німеччині, Греції, Словенії та Словаччині [33, с. 
141].  

Перспектива розширення Європейського 
Союзу і приєднання десяти нових членів 
(Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, 
Угорщина, Словаччина, Кіпр, Мальта, Словенія) 
з 1 травня 2004 р. викликала занепокоєння щодо 
різкого зростання міграційних потоків з нових 
країн – членів ЄС до країн Західної Європи. 
Після тривалих дискусій було виокремлено 
кілька причин, які унеможливлювали масову 
імміграцію до старих країн – членів ЄС. По-
перше, як зазначалось, найбільша імміграційна 
хвиля до країн Західної Європи вже відбулась, і 
тепер міграційний тиск буде перенесений на 
нових країн – членів ЄС [34, с. 276]. Статистика 
2003 р. показала позитивний міграційний баланс 
у Чехії, Словаччині, Словенії та Угорщині [35, c. 
146]. По-друге, більшість старих країн – членів 
ЄС запроваджували “перехідний період” для 
громадян нових країн, що передбачав 
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обмеження свободи пересування на їх 
територіях протягом 7 років [36, с. 277]. Після 
розширення Велика Британія, Швеція та 
Ірландія відкрили робітникам з 8 нових країн – 
членів ЄС доступ до своїх ринків праці. Австрія, 
Італія, Нідерланди і Португалія хоча й залишили 
попередній імміграційний режим, але 
запровадили квоти для робітників з нових країн 
– членів ЄС [37, с. 39]. По-третє, передбачалось 
зменшення економічного підґрунтя для еміграції 
в результаті різкого зростання рівня життя в 
нових країнах-членах ЄС після розширення. 
Нарешті, аналіз демографічного потенціалу 
нових країн – членів ЄС свідчив, що вони не 
можуть бути джерелом масової еміграції до 
країн Західної Європи в довготривалій 
перспективі через невпинні процеси старіння 
місцевого населення та його скорочення [38, с. 
277-278].  

Зважаючи на запроваджені обмеження, 
спостерігаються значні міграційні потоки з 
Центральної та Східної Європи до старих країн – 
членів ЄС. Уже за перший рік після розширення 
Велика Британія прийняла 175 тис. працівників з 8 
країн, що приєдналися, Ірландія – 85 тис., Швеція 
– біля 22 тис. Навіть на території Німеччини у 
2004 р. працювали 500 тис. робітників з 8 нових 
країн – членів ЄС [39, с. 39]. 

Наявність значної кількості працівників з 
нових країн – членів ЄС у 15 країнах Західної 
Європи, особливо в тих країнах, де діє 
перехідний період, свідчить про велику потребу 
в робочій силі з Центральної та Східної Європи. 

Міграційні процеси в Україні. Міграційні 
потоки, які спостерігалися в Україні з початку 
1990-х рр., можна поділити на дві групи. До 
першої з них належать ті, що мають своє 
коріння в радянському минулому. Це, 
передусім, масова репатріація українців та 
вихідців з України інших національностей, 
повернення репресованих та депортованих у 
тоталітарні часи. До другої групи належать 
міграційні потоки, які несуть ознаки включення 
України до світових міграційних процесів і 
виникли внаслідок  демократизації та 
лібералізації режиму кордонів, відкритості 
України. Це імміграція в Україну, транзитна 
міграція через її територію іноземців, трудова 
міграція українських громадян. 

Розвиток обох груп міграційних потоків 
відбувався під впливом факторів політичної та 
економічної природи. Розпад СРСР, утворення 
незалежної української держави, міжетнічна 
напруженість та військові конфлікти в деяких 
пострадянських державах, глибока економічна 
криза, падіння рівня життя були визначальними 
для інтенсивності міграційних пересувань, 
складу та напрямків міграційних потоків. 

Залежно від обсягів, спрямованості та 
результатів міграцій в Україні О.А. Малиновська 
[40, с. 75] пропонує виділяти три періоди: 
1) 1991-1993 рр. 

2) 1994-1998 рр. 
3) 1999 – 2002 рр. 

Перший  період характеризувався 
значними міграційними переміщеннями, що 
було результатом розпаду Радянського Союзу, а 
також загострення політичної ситуації в деяких 
нових незалежних державах. 

У цей період фіксувалось значне зростання 
позитивного міграційного сальдо, яке на 1992 р. 
збільшилось майже вдвічі порівняно з 1991 р. і 
досягло позначки – 288,1 тис. [41, с. 262]. 

Міграційний  приріст  формувався 
переважно завдяки поверненню вихідців з 
України з російської Півночі, Західного і 
Східного Сибіру, Далекого Сходу і Казахстану, 
репатріації репресованих і депортованих за 
радянських часів, а також прибуття з місць 
конфліктів у Центральній Азії та Закавказзі 
вихідців з України та представників населення 
відповідних країн [42,                с. 76].  

Найбі льший  міграц ійний  обмін 
спостерігався з Російською Федерацією. У 1991 
р. в ньому взяли участь 500 тис. осіб, у 1992 р. – 
майже 520 тис., що становило 61,8% та 58,6% 
загального міграційного приросту відповідно 
[43, с. 15]. Також значні міграційні потоки 
спостерігались між Україною та Казахстаном, 
Молдовою ,  Узбекистаном ,  Білоруссю . 
Показники в’їзду в Україну з цих країн 
переважали виїзд до них. Серед колишніх 
республік СРСР тільки з Білоруссю сальдо 
міграційного обміну на початку 90-х рр. було 
від’ємним. У 1991 р. воно становило – 3313 осіб, 
а в 1992 р. – 2752 особи. Взагалі, за 1991 – 2004 
рр. Україна забезпечила Білорусі приріст 
населення у 38,0 тис. осіб [44, с. 65, 67]. 

У перші роки незалежності України 
спостерігалося збільшення питомої ваги українців 
серед в’їжджаючого в Україну населення і 
зменшення – серед виїжджаючого. Завдяки цьому 
позитивне міграційне сальдо 1991 р. склалося за 
рахунок українців на 40%, в 1992 році – на 60%. 
Серед інших національних груп, які брали участь у 
міграційних процесах, переважали росіяни [45, с. 
64]. Важливою складовою імміграції стало 
повернення депортованих кримських татар. 
Протягом 1991-1993 рр. в’їхали 88,5 тис. осіб, що 
становило майже 7% від чисельності міграційного 
припливу [46, с. 77].  

У цей період дещо зменшилась порівняно з 
другою половиною 80-х рр. еміграція з України 
до країн “старого” зарубіжжя, що було 
обумовлено загостренням міжнародної ситуації, 
розпадом Радянського Союзу та проголошенням 
незалежності України. У 1992 р. кількість 
оформлених для еміграції документів, за даними 
МВС України, була на третину меншого від 
1991 р. і становила 44 тис. У наступні роки 
чисельність емігрантів зросла, хоча й не досягла 
рівня 1990 р. [47, с. 82]. 

Внаслідок економічної кризи привабливість 
України для іммігрантів зменшилась. Тому другий 
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період характеризувався різким зменшенням 
чисельності імміграційних потоків, спрямованих в 
Україну з колишніх республік СРСР, а також 
зростанням еміграції. В результаті цього від’ємне 
міграційне сальдо у 1994 р. досягло позначки –
143,2 тис. осіб [48, с. 57].  

У даний період переважна більшість 
емігрантів з України виїхала до Росії. За 5 років 
такої тенденції Україна втратила 636 тис. осіб. 
На Росію переорієнтувалась також частина 
міграційного потоку з неслов’янських республік 
колишнього СРСР, що раніше був спрямований 
в Україну. Проте частина втрат компенсувалась 
завдяки в’їзду з тих самих республік 
колишнього Радянського Союзу, з якими 
міграційне сальдо залишалось позитивним. 
Передусім це Узбекистан (35,7 тис.), Казахстан 
(20,7 тис.), Грузія (10,5 тис.), Вірменія (9 тис. 
осіб). Як зазначає О.А. Малиновська, “…
міграційний приріст завдяки обміну населенням 
з неслов’янськими республіками колишнього 
СРСР скорочувався, але не так стрімко, як в 
обміні населенням з Росією” [49, с. 78].  

Більшість серед мігрантів становили 
українці і росіяни. Позитивний міграційний 
приріст щодо етнічної групи українців 
зберігався з більшістю країн СНД і Балтії. Проте 
відбувався значний відтік українців до Росії. 
Внаслідок цього за 5 років сальдо міграції з 
зазначеними вище країнами стало від’ємним (-
38 тис. осіб). Тривала репатріація кримських 
татар, кількість яких за даний період зросла на 
36 тис. (що становило 6% від загальної кількості 
прибулих в Україну). Приблизно паритетною 
була кількість білорусів та молдован щодо в’їзду 
і виїзду. Натомість Україна залишалась 
привабливою для вихідців з країн, де політична 
та економічна ситуація була гіршою за 
українську. Так, міграційний приріст вірменів за 
5 років склав 10 тис. осіб. Позитивне міграційне 
сальдо також було зафіксовано щодо грузинів, 
азербайджанців, таджиків.  

У 1994 р. рівень еміграції з України до 
країн “старого” зарубіжжя сягнув найбільшої 
позначки за весь період незалежності України – 
58,7 тис. осіб. У наступні роки кількість виїздів з 
України на постійне проживання стабільно 
зменшувалась.  

П о ч а т о к  т р е т ь о г о  п е р і о д у 
характеризувався досить низьким рівнем 
стабілізації. Помітно скоротилось від’ємне 
міграційне сальдо України з країнами СНД та 
Балтії. Хоча в 1999 р негативне міграційне 
сальдо дорівнювало – 0,5 тис. осіб, такий 
показник був у 60 разів меншим, ніж у 1998 р. 
Від 2000 р. негативне сальдо збільшилося і в 
2002 році становило вже – 13,5 тис. [50, с. 400]. 
Однак у 2004 р. міграційне сальдо з країнами 
СНД знову стало позитивним і було зафіксоване 
на позначці в 3,7 тис. осіб [51, с. 376].  

Обмін населенням із зазначеними вище 
державами не є однорідним. Відносною 

активністю відзначаються міграції з Росією, 
Молдовою та Білоруссю. Натомість міграційні 
зв’язки з країнами Балтії практично 
припинилися. Контакти із Закавказзям та 
Центральною Азією стали односторонніми й 
характеризуються нечисленним, але стабільним 
припливом населення до України, триває 
репатріація. 

Даний період характеризується також 
поступовим зменшенням рівня еміграції з 
України до країн “старого” зарубіжжя. 
Наприклад, кількість дозволів на еміграцію у 
2002 р. складала 26,7 тис., що було найменшим 
показником за період незалежності і втричі 
меншим, ніж у 1991 р. [52, с. 81].  

Країни, до яких прямують емігранти з 
України, О.А. Грішнова та О.М. Білик [53, с. 11] 
пропонують поділити на дві групи: до першої 
належать країни, представники яких компактно 
проживають в Україні (Польща, Німеччина, 
Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, 
Болгарія, Греція, Ізраїль); до другої – традиційні 
країни імміграції (США, Канада, Австралія, 
Нова Зеландія).  

Основними країнами еміграції були і 
залишаються Німеччина, США, Ізраїль. 
Репатріація в Україну з країн “старого” 
зарубіжжя є незначною і складає біля 4-6 тис. 
осіб на рік. У результаті значного розриву між 
виїздом і в’їздом для України формується 
загальний від’ємний міграційний баланс. За 
період 1991-2002 рр. за рахунок виїзду в даному 
напрямі населення України скоротилося на 450 
тис. осіб (виїхало біля 600 тис. осіб, в’їхало – 
150 тис.). Таким чином, незважаючи на 
позитивне міграційне сальдо з пострадянськими 
державами, скорочення населення України 
відбулось і через зовнішні міграційні 
переміщення. За 1991-2002 рр. внаслідок 
зовнішньої міграції населення України 
зменшилось більше, ніж на 180 тис. осіб [54, с. 
87].  

 
Отже, міжнародна міграція є складним і 

мінливим явищем, що охоплює мільйони людей. 
Попри брак повноцінних і надійних даних про 
масштаби міграції на глобальному рівні, можна 
стверджувати, що основними тенденціями 
міжнародної міграції на сучасному етапі є:           
1) щорічне збільшення кількості мігрантів;             
2) розширення діапазону країн, які є активними 
учасниками міжнародних міграційних процесів; 
3) спрямованість і концентрація міжнародних 
мігрантів у найбільш розвинуті регіони світу;       
4) зростання кількості жінок-мігрантів у 
міграційних потоках. 

Міжнародна міграція тісно пов’язана з 
геополітичними процесами. Наприклад, розпад 
СРСР і повалення комуністичних режимів у 
Східній Європі змінили умови, в яких зараз 
відбуваються міграційні переміщення населення 
в цій частині світу, а також створили нові 
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потоки міжнародної міграції, які не склалися б 
за інших умов. Це, передусім, міграційні 
переміщення між новоутвореними країнами 
колишнього соцтабору, еміграційні потоки з цих 
держав до країн Західної Європи, транзитна 
міграція з країн Азії та Африки до держав – 
членів ЄС, що проходить територією країн 
колишнього СРСР та Західної Європи, трудова 

міграція.  
Різке зростання на початку 1990-х рр. ХХ 

ст. в країнах ЄС чисельності шукачів притулку, 
біженців, нелегальних мігрантів та репатріантів 
з країн, що розвиваються, Центральної та 
Східної Європи призвело до запровадження 
жорсткої міграційної політики країнами – 
членами Європейського Співтовариства. 
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