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Ефективність механізму регулювання міграції населення: 
теоретико-методичні основи оцінювання

Обґрунтовано актуальність розвитку теоретико-методичних основ оцінювання ефективності 
механізму регулювання міграції населення. Визначено сутність такого механізму, який становить 
систему, що забезпечує вплив суб’єкта в особі державних і недержавних організацій і суб’єктів 
ринку міграційних послуг на міграційні процеси задля досягнення поставлених цілей. Відображено 
компонентну структуру механізму. Визначено сутність ефективності та зазначено про складність її 
оцінювання в державному управлінні. Розглянуто основні підходи до визначення ефективності механізму 
регулювання міграції населення, виділення яких дає змогу з’ясувати види ефективності. Зазначено, 
що найвищу практичну цінність має оцінювання ефективності результату. В основі оцінювання 
ефективності результату мають бути конкретні показники, які визначаються залежно від міграційної 
ситуації. Описано основні рівні оцінювання ефективності механізму регулювання міграції населення – 
особистісний, рівень системи державного регулювання, суспільний рівень і рівень безпеки соціуму.
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Міграція залишається дуже актуальним і специфічним об’єктом регулюван-
ня на різних рівнях. Зростаючий рівень просторової мобільності населення зму-
шує фахівців по-новому дивитись на концептуальні засади регулювання міграції. 
В їх основі – право людини на пересування, свобода вибору, регламентовані 
нормами міжнародного права та законодавством більшості держав світу, у тому 
числі України. Це обумовлює практично важливий напрям наукових досліджень 
щодо цілісного механізму регулювання міграції населення та можливостей оці-
нювання його ефективності. 

Актуальність цієї публікації підтверджує потреба розвитку теоретично-ме то-
дичних основ оцінювання ефективності механізму регулювання міграції населення, 
чого дуже потребує вітчизняна наука міграціології та практика державного управ-
ління. Теоретичну основу публікації формують напрацювання авторів, які роз-
кривають сутність механізму регулювання (О. Риндзак [7], І. Романенко [10], 
О. Фе дорчак [5], О. Чечель [4]), а також методичні основи оцінювання ефективності 
(Т. Калі неску, Д. Ніконова – у державному регулюванні міграції [9], К. Прокоф’єва – 
в економіці [6], О. Ткачова – у державному управлінні [8]).

Метою статті є дослідження теоретико-методичних основ оцінювання ефек-
тивності механізму регулювання міграції населення, що можуть бути адаптовані 
до різних просторових рівнів, у тому числі й України. Цілями дослідження бу-
дуть такі:
−	 визначити сутність механізму регулювання міграції населення та запро пону-

вати його структуру;
−	 виділити види ефективності в методології оцінювання механізму регулюван-

ня міграції населення на рівні держави та регіону;
−	 розкрити особливості оцінювання ефективності результату функціонування 

механізму регулювання міграції населення;
−	 з’ясувати особливості оцінювання ефективності механізму регулювання мі-

гра ції населення на різних рівнях – особистісному, системи державного регу-
лювання, суспільному, соціобезпековому.
Оцінювання ефективності механізму регулювання міграції населення слід 

здійснювати, виходячи з міграційної ситуації, яку частково відображають дані 
офіційної статистики. Сучасний світ розвивається в новітньому тренді реалізації 
високого рівня просторової мобільності населення. Кількість міжнародних мігрантів 
досягла майже 244 млн осіб, що складає 3% від усього населення земної кулі. За 
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період 1960-2015 рр. цей показник збільшився утричі [1]. Стрімко збільшується 
кількість міжнародних студентів – з початку 90-х років ХХ ст. зростання складало 
у понад 3 рази: у 1990 р. – 1,3 млн, у 2000 р. – 2,1 млн, у 2014 р. – 5,0 млн [2]. 
Порівнюючи до динаміки зростання міграційних процесів у загальному обсязі (три-
кратне зростання за останні 55 років), стає очевидним, що молодь значно швидше під-
вищує свою мобільність і часто реалізує її у прагненні здобуття якісної вищої освіти 
за кордоном. Зростає чисельність осіб з особливим правовим статусом. Станом на 
2015 р. у світі нараховувалось понад 16 млн осіб зі статусом біженця, 3 млн шукачів 
притулку та понад 37 млн внутрішньо переміщених осіб, які реалізували свою прос-
торову мобільність в умовах безвиході, вимушеного пошуку безпечних умов пере-
бування. Для порівняння, у 2000 р. таких осіб налічувалось 12 млн 948 тис. та 
6 млн відповідно. Якщо на початку 2000-х років частка біженців становила 0,3% від 
усього населення світу, то в 2015 р. сягнула найвищого значення – 0,8% [3].

Окрім зареєстрованих міграційних переміщень, існує потужний тіньовий мігра-
ційний простір. Стає зрозумілим, що сучасний світ наразі йде незворотним шляхом 
поступового нівелювання значущості державних кордонів. Це ставить нові виклики 
перед міграційною політикою різних держав, вимагає формування дієвого механізму 
регулювання міграції населення з постійним оцінюванням його ефективності.

Найперше визначимо сутність механізму регулювання міграції населення. 
Орієнтуючись на системний підхід, розглядаємо цей механізм як систему, 
яка забезпечує вплив суб’єкта в особі державних і недержавних організацій і 
суб’єктів ринку міграційних послуг на міграційні процеси задля досягнення 
поставлених цілей. Механізм як система визначається певною компонентною 
структурою – цілями, завданнями, принципами, функціями, суб’єктами, 
об’єктами, методами та формами державного регулювання, які у своїй взаємодії 
та взаємозв’язку обумовлюють міграційну політику [4, с. 109; 5]. Структура 
механізму відображена на рис. 1.

Удосконалення теоретико-методичних основ оцінювання ефективності 
механізму регулювання міграції населення потребує уточнення сутності 
ефективності взагалі. Ефективність у теорії державного управління потребує 
насичення методичними розробками в розрізі різних об’єктів. Якщо в 
економічній науці ця категорія більш менш усталилась у смисловому значенні 
та практиці застосування, то в дослідженнях державно-управлінського напряму 
її часто використовують абстрактно, узагальнено, не вкладаючи в її зміст 
конкретних критеріїв та індикаторів оцінювання. Наголошуємо, що в економіці 
ефективність, як правило, розглядають з двох позицій [6, с. 255-256]:
−	 визначення «ефективності» в значенні результативності (співвідношення 

результатів і витрат), що відповідає на питання: які результати досягнуті та 
за яку ціну, які і скільки ресурсів було витрачено на досягнення отриманих 
результатів; критерієм ефективності є «витрати-результат»;

−	 визначення «ефективності» з позиції досягнення мети, що відповідає на 
питання: чи досягли ми поставленої мети, наскільки ми до неї наблизились; 
критерієм ефективності є «результат-мета».
Що стосується сфери державного управління, то тут визначення ефективності 

у класичному економічному сенсі за схемами «витрати-результат» чи «результат-
мета» є складним завданням, що потребує модифікації. Складність цієї проблеми 
полягає у відсутності в державному секторі єдиного показника результату, яким 
для комерційних структур є прибуток, а також те, що в прямому сенсі результат 
діяльності установ державного управління безпосередньо неможливо виміряти [8, 
с. 30-31]. Це зрозуміле твердження, яке, однак, не відкидає необхідності пошуку 
прийнятних методик оцінювання ефективності державного регулювання.

Оцінювання ефективності механізму регулювання міграції населення перед-
бачає формування системи моніторингу для отримання на регулярній основі різно-
ма нітних кількісних і якісних даних, аналітичних матеріалів, експертних оцінок, 
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що відображають, з одного боку, можливість функціонування самого механізму, а з 
ін шого, – дозволяють охарактеризувати стан міграційної сфери [9, с. 8]. 

Розглянемо основні підходи до визначення ефективності механізму регу-
лювання міграції населення, виділення яких дає змогу сформувати авторське 
бачення видів ефективності, що їх можна визначати у досліджуваній сфері 
(табл. 1). Такими видами є економічна, цільова, організаційна, функціональна, 
суб’єкт на, об’єктна ефективність, ефективність взаємовідносин і результату. 
Кожна з них має свої переваги у визначенні, а найповніше бачення ефективності 
меха нізму регулювання міграції вимагає оцінок з поєднанням різних підходів, 
за лежно від наявності інформаційної основи.

Звертаємо увагу на актуальність оцінювання ефективності з позиції задо-
волення інтересів усіх учасників міграційного процесу – суб’єктів ринку мі-
гра ційних послуг. Нами таку ефективність означено як ефективність взаємо-
відносин, хоча в теорії менеджменту схожа інтерпретація при визначенні 
ефективності має місце для поведінкового підходу. Як знаходимо в праці 
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МЕХАНІЗМ  РЕГУЛЮВАННЯ  МІГРАЦІЇ  НАСЕЛЕННЯ 

ЗАВДАННЯ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЇ 

ФОРМИ 
РЕГУЛЮВАННЯ 
- прямі, непрямі 
- мотиваційні, 
стримуючі, 
нівелюючі, захисні, 
безпекові 
- превентивні, ситуа-
тивні, антикризові 

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ 
- адміністративні (режими перетину кордону, реєстрація, натуралізація, квоти, штрафи, 
«сині» й «зелені» карти і т. д.) 
- нормативно-правові (законодавство, програми, угоди) 
- соціально-економічні (дозволи на працевлаштування, пільги, гарантії, соціальне 
забезпечення і т. д.) 
- валютно-фінансові (податки на доходи, грошові перекази, митні платежі і т. д.) 
- соціокультурні (заходи інтеграції й адаптації мігрантів) 
- інформаційні (облік, промоція, інформаційна робота з мігрантами та діаспорою і т. д.) 

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
- активна, пасивна   - загальна, селективна  - жорстка, гнучка 

1) протидія втрат 
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ристання 
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потенціалу 
 
 
3) соціальний захист 
мігрантів і членів 
їхніх сімей 

1.1) забезпечення конкурентоспроможності 
внутрішнього ринку праці, освітньої системи 
1.2) стимулювання циркулюючих 
міграцій 
 
2.1) ефективізація використання 
міграційного капіталу (у т.ч. грошових 
переказів)  
2.2) цільове стимулювання імміграції 
(кваліфікованої, освітньої) 
 
3.1) узгодження виплат соціального 
забезпечення 

1) загальні: систем-
ності, ефективності, 
компліментарності, 
узгодженості, відпо-
відальності, 
прозорості 
 
2) специфічні: 
правової 
визначеності, 
сегментності, 
інтегрованості 

К
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1) загальні: 
планування, 
організація, 
аналіз, 
контроль 
 
 
2) спеціальні: 
балансування, 
(де)мотивація, 
моніторинг, 
комунікація 

СУБ’ЄКТ 
- держава в особі профільних органів державної 
влади, органів суміжних сфер (соціальної, 
економічної, екологічної і т. д.) 
- недержавні організації, у т. ч. міжнародні 
(профільні та суміжних сфер) 
- суб’єкти ринку міграційних послуг 

ОБ’ЄКТ 
- міграційна ситуація у певних просторових 
масштабах 
- різні категорії мігрантів і члени їхніх сімей 
- середовищні умови перебування мігрантів 
(реальних, потенційних) 

Рис. 1. Механізм регулювання міграції населення
Складено автором за даними [7].
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І. Рома ненка, упровадження механізмів регулювання міграційних потоків потре-
бує пристосовування і врахування інтересів усіх учасників глобального мігра-
ційного процесу [10, с. 180]. Визначення ефективності взаємовідносин потребує 
застосування методів оптимізації, з балансуванням інтересів різних сфер та 
учас ників ринку міграційних послуг.

Найвищу практичну цінність, на наш погляд, має оцінювання ефективності 
результату. Цей підхід потребує якісних методичних розробок. У його основі 
мають бути конкретні показники, які визначаються залежно від міграційної 
ситуації. Для прикладу, це можуть бути:
−	 показники, що відображають міграційну ситуацію загалом: кількість 

мігрантів (зовнішніх, внутрішніх, емігрантів, іммігрантів, осіб з особливим 
правовим статусом і т. д.); освітньо-кваліфікаційна, вікова, гендерна 
структура мігрантів; кількість реемігрантів і т. д.;

−	 показники, що відображають тенденції в міграційній сфері: динаміка 
кількості мігрантів (ефективність може визначатись, для прикладу, на основі 
показників зменшення позитивної динаміки кількості емігрантів); динаміка 
грошових переказів і їх частки у ВВП країни;

−	 показники, що відображають капіталізацію міграційного потенціалу: 
практика зайнятості й навчання мігрантів (відповідність освіті й кваліфікації, 
забезпечення гідної праці); практика використання грошових переказів 
мігрантів, досвіду реемігрантів (ефективність може визначатись, для 
прикладу, через детінізацію зайнятості мігрантів і їх грошових переказів);

−	 показники, що відображають рівень соціального захисту мігрантів;
−	 показники, що відображають потенціал міграції (внутрішні середовищні 

умови, які спонукають до зміни місця перебування): ВВП на одну особу 
населення; чисельність економічно активного населення; рівень безробіття; 
середня заробітна палата; коефіцієнт смертності; коефіцієнт Джині для 
доходів домогосподарств; кількість закладів освіти, охорони здоров’я та 
соціального обслуговування і т. д. [9, с. 8];

 Таблиця 1 
Види ефективності в методології оцінювання механізму регулювання міграції населення  

на рівні держави та регіону 
Вид ефективності Суть підходу 

Економічна 
ефективність 

Оцінювання діяльності суб’єктів регулювання, що забезпечують при 
найменших витратах досягнення поставлених цілей (витрати на апарат 
державного управління). 

Цільова 
ефективність 

Оцінювання відповідності отриманих результатів попередньо поставленим 
цілям. 

Організаційна 
ефективність 

Оцінювання форм взаємозв’язків у системі регулювання, яка робить її 
найбільш ефективною в досягненні цілей. 

Функціональна 
ефективність 

Оцінювання ресурсних можливостей певного суб’єкта чи об’єкта виконувати 
покладені на нього функції у сфері регулювання міграції населення. 

Суб’єктна 
ефективність 

Оцінювання ефективності діяльності окремих посадових осіб, управлінських 
структур загалом і їх підрозділів, недержавних організацій у сфері регулювання 
міграції населення. 

Об’єктна 
ефективність 

Оцінювання ефективності реалізації окремих програм, проектів, дії 
нормативно-правових документів. 

Ефективність 
взаємовідносин 

Оцінювання рівня задоволення інтересів учасників міграційного процесу – 
мігрантів і членів їхнього ближчого соціального оточення, громадських, 
комерційних, державних, освітніх та інших структур. 

Ефективність 
результату 

Оцінювання наслідків (соціальних, економічних, екологічних та ін.) 
регулювання міграції населення та потенціалу міграції (визначення чинників 
міграції населення як об’єктів непрямого регулюючого впливу). 

Узагальнено автором за даними [8, с. 33]. 
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−	 показники, що відображають інституційні зрушення у сфері регулювання 
міграції: залучення інститутів діаспори, різних форм самоорганізації 
мігрантів до реалізації міграційних проектів; залучення громадських, 
міжнародних організацій, зокрема шляхом мобілізації фінансових ресурсів 
на досягнення міграційних цілей; кількість і дієвість прийнятих нормативно-
правових документів, укладених міжнародних угод і т. д. 
Останній індикатор найбільш яскраво демонструє ефективність за суб’єктним 

підходом, адже кількість прийнятих нормативів є прямим взірцем продуктивної 
роботи управлінських структур. З іншого боку, надмірна їх кількість теж може 
бути деструктивом.

Методику оцінювання ефективності механізму регулювання міграції 
населення за підходом результату знаходимо в праці Т. Калінеску та Д. Ніконової. 
Вони пропонують таку формулу для розрахунку ефективності [9, с. 11]:

  (1),

де: PM – результати та ефекти механізму регулювання міграції населення, які 
можна відобразити в одиницях виміру вартості; 

 ЗP – витрати ресурсів, що використовуються під час реалізації механізму 
регулювання міграції населення задля отримання визначених 
результатів. 

Тобто для того, щоб практично використовувати цей підхід оцінювання 
ефективності механізму регулювання, слід конкретизувати перелік показників, 
що відображають результати й ефекти регулюючих впливів, а також організувати 
систему моніторингу витрат структур-регуляторів, найперше державних. Для 
України це доволі складне завдання, яке гальмується політичними чинниками. З 
іншого боку, поступовий розвиток електронного врядування дає змогу науковцям, 
громадським організаціям аналізувати структуру витрат різних державних 
органів. Те саме стосується реалізації державних програм, які сьогодні хоч і 
перебувають у незадовільному стані, а програми регулювання міграції взагалі 
відсутні, проте потребують постійного моніторингу й публічності результатів 
аналізу щодо використання бюджетних коштів (для прикладу, Програми 
сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць 
на період до 2017 року, яка зараз має чи не найбільший стосунок до регулювання 
міграційних процесів з чинних програмних документів в Україні).

З викладених положень бачимо, що оцінювання ефективності механізму 
регулювання міграції населення хоч і є складним, однак реальним і необхідним 
до виконання завданням. Складність категорії ефективності у сфері регулювання 
міграції населення підтверджує також рівневість її визначення. Вище були 
наведені підходи, які більшою мірою стосуються оцінювання ефективності 
механізму регулювання міграції населення на рівні регіону та держави. Однак 
ефективність механізму можна визначати і на інших рівнях. Авторське бачення 
цього аспекту – на рис. 2. 

Додамо, що можливості визначення того чи іншого виду ефективності напряму 
залежать від застосовуваних методів. Це можуть бути методи прямих розрахунків 
або опосередковане оцінювання – експертні, опитування тощо [8, с. 34].

Отже, міграційна ситуація потребує регулювання на різних рівнях. Мова йде 
як про регіони і держави, так і світ загалом. Попри орієнтир людства на формування 
вільних можливостей глобальних переміщень, зберігається необхідність 
регулювання міграції населення. Це дозволяє здійснювати цілісний механізм, який 
об’єднує цілі, завдання, принципи, функції (концептуальний блок), об’єкт, суб’єкт 
впливу, методи регулювання і політику (практичний блок). Функціонування такого 
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механізму потребує постійного вдосконалення – з огляду на новітні виклики і 
тренди. Обґрунтувати пріоритети вдосконалення дозволять результати оцінювання 
його ефективності, що можна здійснювати через різні підходи. Найбільш практично 
цінним є підхід визначення ефективності за результатом. Він вимагає визначення 
системи показників оцінювання та здійснення конкретних розрахунків, що буде 
предметом подальших досліджень автора.
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Bil M. M. The effectiveness of regulation mechanism of migration: theoretical and methodological foundations 
of assessment.

The relevance of the theoretical and methodological foundations of assessment of the effectiveness of regulation 
mechanism of migration was justified in the article. The main global migration processes trends, which confirm the 
rapid growth of population spatial mobility and create new challenges to regulation of migration, was given. The 
essence of regulation mechanism of migration, which is a system by systematic approach that ensures the impact of 
the subject in the face of governmental and nongovernmental organizations and migration market actors on migration 
processes in order to achieve the objectives, was defined. The component structure of the mechanism was reflected. 
It’s formed by goals, objectives, principles, functions, subjects, objects, methods and forms of state regulation, which 
causing migration policy in their interaction and relationship. The essence of effectiveness, which is considered from 
the standpoint of «cost-benefit» and «goal-outcome» in the economy, was defined. The complexity of assessment of the 
effectiveness in public administration was noted, because there is no single indicator of outcome in public sector, which 
is the income for commercial structures. Despite these difficulties, the assessment of the effectiveness of the regulation 
mechanism of migration requires the formation of the monitoring system for regularly receiving different quantitative 
and qualitative data, analytical materials and expert evaluations. Main approaches to determine the effectiveness of the 
regulation mechanism of migration were discussed. Their selection allows finding the effectiveness types. These types are 
economic, objective, organizational, functional, subject, object effectiveness, effectiveness of result and relationships. 
The highest practical value is assessment of result effectiveness. This approach requires the quality methodological 
developments and allows estimating the consequences (social, economic, ecological etc) of regulation mechanism of 
migration and migration potential (determining the factors of population migration as objects of indirect regulatory 
influence). The specific indicators should be the basis of assessment of the result effectiveness. They are determined 
depending on the migration situation. The main levels of assessment of the effectiveness of regulation mechanism of 
migration were described. 

Keywords: regulation mechanism of migration, effectiveness, result effectiveness, migration potential, levels of 
assessment of effectiveness.
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