
№ з/п Міграційний ризик Показник для моніторингу Рівень ризику значення відхилення Періодичність 

оновлення

1 2 3 4

критичний понад -30 тис. осіб

насторожуючий до -22,1 тис. осіб

допустимий до -17,6 тис. осіб

критичний від 0,583 і нижче

насторожуючий не нижче 0,635

допустимий від 0,635 і вище

Вікова структура постійного 

населення України

щорічно

Структура населення 

України за категоріями

щорічно

Чисельність працездатного 

населення

щоквартально

критичний

насторожуючий

допустимий

критичний

насторожуючий

Події у районах проведення 

Антитерористичної операції 

та на тимчасово окупованій 

території України

3 Ризик посилення 

обсягів внутрішньої 

міграції населення з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

АТО

Кількість 

внутрішньопереміщених 

осіб з тимчасово окупованої 

території Кримського 

півострова та зони 

проведення АТО

щотижня

щотижня

Кваліфікація ризику

Кількість наявного 

населення України, чол.

Коефіцієнти народжуваності 

і смертності

2 Ризик погіршення 

складу чисельності 

населення України

Внутрішня міграція

Демографічна ситуація

1 Ризик кількісного 

зменшення 

чисельності населення 

України

щомісяця

щомісяця



допустимий

Міграційний рух населення в 

Україні

щомісяця

3 Ризик посилення 

обсягів внутрішньої 

міграції населення з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

АТО

Кількість 

внутрішньопереміщених 

осіб з тимчасово окупованої 

території Кримського 

півострова та зони 

проведення АТО

щотижня

щомісяця

Наявність надзвичайних 

ситуацій, у тому числі 

кліматичних

щотижня

4 Ризик нерівномірного 

розподілу населення 

за регіонами

Розмір середньомісячної 

заробітної плати, тис. грн.



Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець 

періоду, тис. осіб

щомісяця

Рівень інфляції щомісяця

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець 

періоду, тис. осіб

щомісяця

Ємність внутрішнього ринку 

(обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг), млн грн)

щомісяця

Doing Business (індекс 

легкості ведення бізнесу)

щорічно

Індекс людського розвитку щорічно

Рівень Валового 

внутрішнього продукту 

(ВВП), у тому числі на душу 

населення

щорічно

Обсяг приватних грошових 

переказів в Україну з-за 

кордону

щокварталу

Статистичні дані про виїзд 

громадян України за кордон

щомісяця

5 Ризик наявності 

соціально-

економічних 

передумов еміграції 

населення

6 Ризик збільшення 

потоків еміграції 

працездатної 

(активної) частини 

населення

Еміграція

4 Ризик нерівномірного 

розподілу населення 

за регіонами



Кількість виданих дозволів 

на виїзд громадян України за 

кордон на постійне місце 

проживання

щомісяця

Кількість виданих 

документів на повернення 

громадян в Україну

щомісяця

Наявність конфліктів, 

пов’язаних на міжрелігійній 

та етнічній основі

щомісяця

щорічно

Імміграція

6 Ризик збільшення 

потоків еміграції 

працездатної 

(активної) частини 

населення

Перелік держав, які 

громадяни України можуть 

відвідувати без візи



Країни, що мають безвізовий 

порядок в’їзду в Україну

щорічно

Кількість оформлених віз 

для в’їзду в Україну

щокварталу

Статистичні дані про 

іноземців та осіб без 

громадянства, які в’їхали в 

Україну

щомісяця

Кількість іноземців та ОБГ, 

які постійно проживають в 

Україні, за країнами 

походження

щомісяця

Кількість іноземців та ОБГ, 

які тимчасово проживають в 

Україні, за країнами 

походження

щомісяця

Кількість виданих дозволів 

іноземця та ОБГ на 

імміграцію в Україну, за 

країнами походження

щомісяця

Кількість осіб, притягнутих 

до адміністративної 

відповідальності за статтею 

203 КУпАП

щомісяця

Кількість відкритих 

кримінальних справ 

відносно іноземців та осіб 

без громадянства

щомісяця

8 Ризик негативного 

впливу іммігрантів на 

внутрішню ситуацію в 

Україні

7 Ризик наднормового 

(порівняно з 

попередніми 

періодами) 

збільшення потоків 

імміграції в Україну



Моніторинг шляхів 

постачання нелегальних 

мігрантів до України

щотижня

Наявність військових 

конфліктів та воєн у світі

щотижня

Статистичні дані про 

іноземців та осіб без 

громадянства, затриманих за 

незаконне перетинання, 

спробу незаконного 

перетинання державного 

кордону (в Україну та з 

України)

щомісяця

Статистичні дані про 

затриманих нелегальних 

мігрантів та іноземців-

потенційних нелегальних 

мігрантів, яким відмовлено у 

пропуску в Україну

щомісяця

Кількість іноземців та ОБГ, 

яким ЗДУ України 

відмовлено в оформленні віз, 

за країнами походження

щокварталу

Статистичні дані про 

іноземців та осіб без 

громадянства, які в’їхали в 

Україну

щомісяця10 Ризик використання

мігрантами легальних

каналів в’їзду в

Україну з метою

подальшого

незаконного

проникнення на

території держав ЄС

Нелегальна міграція

9 Ризик збільшення 

фактів незаконного 

проникнення 

іноземців та ОБГ на 

територію України



Кількість іноземних 

студентів, які навчаються у 

ВНЗ 

І-ІV ступенів

Кількість виданих іноземцям 

та ОБГ документів на 

постійне проживання в 

Україні, за країнами 

походження

щомісяця

Кількість виданих іноземців 

та ОБГ документів для 

тимчасового проживання в 

Україні, за країнами 

походження

щомісяця

Кількість виданих , 

продовжених та анульованих 

дозволів на застосування 

праці іноземців та осіб без 

громадянства, за країнами 

походження та за 

кваліфікаційними 

категоріями

щомісяця

Кількість виявлених фактів 

торгівлі людьми, за країнами 

походження

щомісяця

10 Ризик використання

мігрантами легальних

каналів в’їзду в

Україну з метою

подальшого

незаконного

проникнення на

території держав ЄС

щокварталу

11 Ризик наявності та

зростання фактів

торгівлі людьми



Кількість осіб, постраждалих 

від торгівлі людьми за 

країнами походження

щомісяця

Наявність надзвичайних 

ситуацій, у тому числі 

кліматичних, в країнах, що 

мають спільні з Україною 

кордони

щотижня

Зміни в законодавстві щотижня

Наявність військових 

конфліктів та воєн у світі

щотижня

Соціально-політична 

ситуація у світі

щотижня

Наявність конфліктів, 

пов’язаних на міжрелігійній 

та етнічній основі

щомісяця

Кількість осіб, прийнятих до 

України на виконання угод 

про реадмісію (приймання-

передавання), за країнами 

походження

щомісяця

Кількість осіб, переданих з 

України на виконання угод 

про реадмісію (приймання-

передавання), за країнами 

походження

щомісяця

12 Ризик 

неконтрольованого 

переміщення в/через 

Україну мігрантів з 

країн ризикової 

міграції

13 Ризик неефективного 

контролю за 

перетинанням 

громадянами України, 

іноземцями та ОБГ 

державного кордону 

України (в Україну та 

з України)

Шукачі притулку

11 Ризик наявності та

зростання фактів

торгівлі людьми



Наявність надзвичайних 

ситуацій, у тому числі 

кліматичних, в країнах, що 

мають спільні з Україною 

кордони

щотижня

Наявність військових 

конфліктів та воєн у світі

щотижня

Соціально-політична 

ситуація у світі

щотижня

Зміни в законодавстві щотижня

Кількість іноземців та ОБГ, 

які отримали захист в 

Україні, за країнами 

походження

щомісяця

Кількість іноземців та ОБГ, 

яким відмовлено в отриманні 

захисту в Україні, за 

країнами походження

щомісяця

Чисельність працездатного 

населення

щоквартально

Розмір середньомісячної 

заробітної плати, тис. грн

щомісяця

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець 

періоду, тис. осіб

щомісяця

Трудова міграція

14 Ризик зростання

звернень громадян

країн, у яких

відбуваються дії, що

перешкоджають

нормальному

проживанню людей, із

заявою про визнання

біженцем або особою,

яка потребує захисту

15 Ризик 

необґрунтованого 

зростання обсягів 

трудової міграції в 

Україні



Заборгованість із виплати 

заробітної плати – всього,  

млн. грн. та відсоткове 

відношення до загальної 

суми

щомісяця

Попит на робочу силу в 

Україні, за кваліфікаційними 

категоріями

щомісяця

Кількість виданих , 

продовжених та анульованих 

дозволів на застосування 

праці іноземців та осіб без 

громадянства, за країнами 

походження та за 

кваліфікаційними 

категоріями

щомісяця

Зміни в законодавстві щотижня

Чисельність громадян 

України, які тимчасово 

працювали за кордоном, 

працевлаштованих 

суб'єктами господарської 

діяльності, що мають 

відповідну ліцензію, за 

кваліфікаційними 

категоріями

що півріччя16 Ризик збільшення 

потоків виїзду 

громадян України за 

кордон з метою 

працевлаштування

15 Ризик 

необґрунтованого 

зростання обсягів 

трудової міграції в 

Україні



16 Ризик збільшення 

потоків виїзду 

громадян України за 

кордон з метою 

працевлаштування

Заборгованість із виплати 

заробітної плати – всього, 

млн. грн. та відсоткове 

відношення до загальної 

суми

щомісяця



Чисельність та склад 

іноземців, які тимчасово 

офіційно працюють в 

Україні, за країнами 

походження та за 

кваліфікаційними 

категоріями

щопівріччя

Кількість виданих, 

продовжених та анульованих 

дозволів на застосування 

праці іноземців та осіб без 

громадянства, за країнами 

походження та за 

кваліфікаційними 

категоріями

щокварталу

Обсяг приватних грошових 

переказів з України за кордон

щокварталу

Попит на робочу силу в 

Україні, за кваліфікаційними 

категоріями

щомісяця

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець 

періоду, тис. осіб

щомісяця

Зміни в законодавстві щотижня

17 Ризик негативного 

впливу трудових 

мігрантів на ринок 

праці в Україні



Обгрунтування

1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015

42928900 42910885 42895704 42873583 42854106 42836922

-18015 -15181 -22121 -19477 -17184

січень лютий березень квітень травень червень

34981 32492 33261 33829 31539 32185

55287 50428 57059 54514 50070 45851

0.633 0.644 0.583 0.621 0.630 0.702

За 7 місяців 2015 року середній пок-к зменш 

населення становив 17,6 тис. осіб. 

Максимальне зн-ня за це період = 22,1 тис. 

Враховучи, що розрив між середнім і 



542506

621,842 649,865 637,713

-13 -4 2 -2











38166 42715 49044 59391

11.92 14.82 21.10













7/1/2015

42823188

-13734 -17618.7

народжено

померло

співвідношення 0.635



652,639



№ з/п Показник для моніторингу ризику Джерело походження 

показника

Рівень ризику Оцінка ризику Періодичність 

оновлення

Обґрунтування показників оцінки ризиків

1 2 3 4 5 6 7

критичний понад -30 тис. осіб, порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий до -22,1 тис. осіб, порівняно з попереднім звітнім періодом

допустимий до -17,6 тис. осіб, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний співвідношення народжуваності до смертності менше 0,583

насторожуючий співвідношення народжуваності до смертності від 0,702 до 0,635

допустимий співвідношення народження до смертності від 1 і вище

критичний Зменшення найбільш працездатної частини населення (16-59

років) більш ніж на 0,4% у структурі всього населення і

зменшення частки у загальній структурі населення вікової групи

до 15 років.

насторожуючий Зменшення найбільш працездатної частини населення (16-59

років) у межах 0,3%-0,4% у структурі всього населення і

відсутність зростання частки у загальній структурі населення

вікової групи до 15 років.

допустимий Зростання у структурі населення вікової групи до 15 років та

стабільність і зростання частки вікової групи 16-59 років.

критичний Зміна урбанізації на збільшення частки сільського населення у

загальній структурі населення України.

насторожуючий Коливання темпів урбанізації від 0,01% до 0,1% у структурі

населення України.

допустимий Зростання темпів урбанізації населення України на 0,1% і вище у

загальній структурі населення України.

критичний зменшення розміру ВВП та втрата позицій у світовому рейтингу

(Світовий банк)

насторожуючий зростання розміру ВВП, але втрата позицій у світовому рейтингу

(Світовий банк)

допустимий зростання розміру ВВП та підвищення у світовому рейтингу

(Світовий банк)

критичний гіперінфляція - понад 50% на рік

насторожуючий галопуюча інфляція - 10-50% на рік

допустимий повзуча інфляція - до 10% на рік

критичний погіршення рейтингової позиції на 113 і нижче місця

насторожуючий знаходження у світовому рейтингу на 101-112 місцях

допустимий просування у світовому рейтингу вище 100-ї позиції

Doing Business (індекс легкості ведення 

бізнесу)

2.3. Світовий банк (офіційний веб-

сайт)

У 2014 році Україна в світовому рейтингу Doing Business

зайняла 112 місце із 189 країн світу. В умовах світової

кризи та військової агресії з боку Російської Федерації

погіршення умов ведення бізнесу в Україні лише погіршить

її спроможність не лише в економічному плані, а й у

міграційному, адже в Україну буде важче залучати

кваліфікованих мігрантів.

щорічно

Державна служба статистики 

України, Світовий банк 

(офіційний веб-сайт)

ІІ. Соціально-економічне становище

щорічно

щомісяця

Упродовж 2010-2014 років розмір ВВП України постійно

збільшувався, але у світовому рейтингу Україна залишалася

за межами сотні. Навіть незважаючи на зниження

середньосвітового рівня ВВП на душу населення у 2014 році

з 14 859 до 11 200 дол. США Україна у світовому рейтингу

опустилася із 102 позиції на 111. При цьому, рівень ВВП на

душу населення в Україні завжди був меншим середнього 

Така градація зумовлена типовою 3-рівневою

класифікацією темпів інфляції в економіці.

За даними Світового банку, за підсумками 2014 року

загальний рівень урбанізації населення ЄС становив 75%, а

у зоні євро - 76%. В Україні на кінець 2014 року рівень

урбанізації населення становить 69,7% і впродовж 2010-

2014 років цей рівень зростав на 0,1%. Аналіз статистичної

інформації Світового банку свідчить, що високий рівень

економічного розвитку країни завжди супроводжується

високим рівнем урбанізації населення, тобто чим вищий

технологічний рівень оснащеності економіки, тим вищий

рівень урбанізації. Для прикладу, наймен розвинені країни

світу (за класифікацією ООН) мають рівень урбанізації за

підсумками 2014 року - 33%.

2.2. Рівень інфляції Державна служба статистики 

України

2.1. Рівень Валового внутрішнього продукту 

(ВВП), у тому числі на душу населення

Показники оцінки розраховано на основі статистичних

даних за І півріччя 2015 року. У І півріччі 2015 року

найвищим показником співвідношення народжуваності до

смертності був 0,702 у червні, найнижчим - 0,583 у березні.

Середнє значення такого співвідношення у І півр. становило

0,635.

Вікова структура постійного населення 

України

Державна служба статистики 

України

1.3.

Впродовж 2011-2014 років частка найбільш активного

населення, вікової групи 16-59 років постійно зростала на

0,3%-0,4%. Натомість за рахунок зменшення найбільш

активної групи населення зростала частка вікових груп до

15 років і від 60 і більше. При цьому, частка вікової групи

60 і більше років перевищує частку вікової групи до 15

років на 6%.

щорічно

1.2. Коефіцієнти народжуваності і смертності Державна служба статистики 

України

щомісяця

Державна служба статистики 

України

щомісяця За 6 місяців 2015 року середній пок-к зменш населення

становив 17,6 тис. осіб. Максимальне зн-ня за це період =

22,1 тис. Враховуючи, що розрив між середнім і

максимальним становить 8 тис., то розрахунок критичного

кроку здійснено аналогічно на +8 тис. осіб

І. Демографічна ситуація

1.1. Кількість наявного населення України, чол.

1.4. Структура населення України за категоріями Державна служба статистики 

України

Методика оцінки ризиків у сферах міграції та інших пов'язаних сферах

щорічно



критичний зменшення, порівняно з аналогічним періодом минулого року

насторожуючий зростання від 0 до 1%, порівняно з аналогічним періодом

минулого року

допустимий зростання більш як на 1 %, порівняно аналогічним періодом

минулого року

критичний значення менше від 0,726

насторожуючий значення від 0,726 до 0,74

допустимий значення 0,74 і вище

критичний зменшення суми переказів порівняно з попереднім звітним

періодом

насторожуючий збільшення суми переказів порівняно з попереднім звітним

періодом до 3%

допустимий збільшення суми переказів порівняно з попереднім звітним

періодом більш ніж на 3%

критичний збільшення суми переказів порівняно з попереднім звітним

періодом більш ніж на 3%

насторожуючий збільшення суми переказів порівняно з попереднім звітним

періодом до 3%

допустимий зменшення суми переказів порівняно з попереднім звітним

періодом

критичний ведення бойових дій

насторожуючий наявність постійних чи нерегулярних обстрілів, бойових сутичок

без повномасштабного ведення бойових дій

допустимий відсутність ведення бойових дій та фактів обстрілів

критичний зростання на 3% і більше кількості внутрішньопереміщених осіб,

порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий зростання до 3% кількості внутрішньопереміщених осіб,

порівняно з попереднім звітнім періодом

допустимий зменшення кількості внутрішньопереміщених осіб, порівняно з

попереднім звітним періодом

щокварталу

щокварталу

Не потребує обґрунтувань

Не потребує обґрунтувань

ІІІ. Внутрішня міграція

2.5. Індекс людського розвитку ООН, Світовий банк Впродовж 2010-2014 років значення ІЛР України зросло із

0,726 у 2010 році до 0,74 у 2014 році. Але якщо у 2010 році

Україна у світовому рейтингу посіла 69 місце, то у 2014 -

83. Попри те, що європейські аналітики оцінили Україну як

«країну із високим рівнем людського розвитку»,

український показник - найнижчий з-поміж європейських

держав

щорічно

щомісяця2.4. Ємність внутрішнього ринку (обсяг 

реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг), млн.грн)

Державна служба статистики 

України

Показник обсягу реалізованої промислової продукції

впродовж 2011-2014 років був нестабільним від зростання у

2011 році на 27% до зменшення у 2013 році на 1 %. 

3.2.

2.7.

2.6. Обсяг приватних грошових переказів в 

Україну з-за кордону

Кількість внутрішньопереміщених осіб з 

тимчасово окупованої території Кримського 

півострова та зони проведення АТО

3.1. Події у районі проведення Антитерористичної 

операції та на тимчасово окупованій території 

України

Обсяг приватних грошових переказів з 

України за кордон

Міжвідомчий координаційний 

штаб з питань соціального 

забезпечення громадян 

України, які переміщуються з 

районів проведення 

антитерористичної операції із 

наведенням статистичних 

даних

щотижня

Не потребує обґрунтувань

Не потрубеє обгрунтувань

Інформаційно-аналітичний 

центр (http://mediarnbo.org), 

Міжвідомчий координаційний 

штабу з питань соціального 

забезпечення громадян 

України, які переміщуються з 

районів проведення 

антитерористичної операції із 

наведенням статистичних 

даних

щотижня

Національний банк

Національний банк

http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#
http://www.mns.gov.ua/news/34232.html#


критичний зменшення або збільшення на 5% і більше чисельності осіб, які

здійснили внутрішні переміщення, порівняно з попереднім

звітним періодом

насторожуючий збільшення від 2 до 5% чисельності осіб, які здійснили внутрішні

переміщення, порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий збільшення до 2% чисельності осіб, які здійснили внутрішні

переміщення, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний збільшення переліку високорозвинених країн світу, які

громадяни України можуть відвідувати без візи; збільшення

термінів можливого перебування у таких країнах громадянам

України без оформлення візи

насторожуючий збільшення переліку країн світу, які громадяни України можуть

відвідувати без візи, за виключенням високорозвинених;

незначне збільшення термінів перебування громадянам України

без оформлення візи (до 180 діб на рік) у високорозвинених

країнах світу

допустимий збільшення переліку країн світу, які громадяни України можуть

відвідувати без візи, за виключенням високорозвинених;

збільшення термінів перебування громадянам України без

оформлення візи (до 120 діб на рік) у країнах світу

критичний збільшення кількості поїздок громадян України за кордон більш

ніж на 10% ніж у попередньому періоді

насторожуючий збільшення кількості поїздок громадян України за кордон не

більш як на 10% ніж у попередньому періоді

допустимий збільшення/зменшення кількості поїздок громадян України за

кордон на 5%, порівняно з попереднім періодом

критичний збільшення кількості дозволів більш як на 10% порівняно з

попереднім періодом

насторожуючий збільшення кількості дозволів від 5% до 10% порівняно з

попереднім періодом

допустимий збільшення кількості дозволів до 5%, порівняно з попереднім

періодом, або зменшення їх кількості

критичний збільшення кількості дозволів до 5%, порівняно з попереднім

періодом, або зменшення їх кількості

насторожуючий збільшення кількості дозволів від 5% до 10% порівняно з

попереднім періодом

допустимий збільшення кількості дозволів більш як на 10% порівняно з

попереднім періодом

критичний збільшення переліку країн третього світу, громадяни яких мають

безвізовий порядок в'їзду в Україну

насторожуючий зменшення переліку країн (за виключенням країн третього світу),

громадяни яких мають безвізовий порядок в'їзду в Україну

щомісяця

Різке збільшення кількості поїздок громадян України за

кордон може призвести до негативних наслідків в Україні,

що може впливати на ринок праці, фінансовий ринок (через

вивезення коштів за кордон), проведення мобілізації тощо.

Враховуючи те, що за межі країни виїжджає здебільшого

активна частина населення працездатного віку, то

збільшення кількості дозволів такого характеру безумовно

призведе до погіршення ситуації на внутрішньому ринку

праці України, в частині зменшення частки кваліфікованих

працівників, що також призведе і до негативних наслідків в

економіці країни

V. Імміграція

Повернення громадян в Україну є позитивною подією, адже

люди, які повертаються з-за кордону, набули там певного

життєвого, фінансового, комерційного, професійного,

культурного тощо досвіду, який зможуть використати в

Україні, разом із заробленим капіталом.

щомісяця

щомісяця

4.2. Статистичні дані про виїзд громадян України 

за кордон

Адміністрація Державної 

прикордонної служби

4.3. Кількість виданих дозволів на виїзд громадян 

України за кордон на постійне місце 

проживання

Державна міграційна служба

4.4.

щорічно

Враховуючи тяжке економічне становище в Україні та

пов'язані з цим наслідки, відкриття громадянам України

можливостей для безперешкодного виїзду до

високорозвинених країн світу може призвести до трудової і

демографічної кризи в Україні, яка на сьогодні й так

проявляється.

Державна міграційна служба

Упродовж 2010-2013 років чисельність осіб, які здійснили

внутрішні переміщення між регіонами України порівняно з

попередніми звітними періодами коливалося від -2% до

+4%. Проте у 2014 році чисельність таких осіб зросла до

13%. Звичайно люди не можуть постійно перебувати на

місці і тому їх переміщення є природнім фактором, але

понаднормова кількість таких переміщень або їх відсутність

є також ненормальним явищем.

Кількість виданих документів на повернення 

громадян в Україну

ІV. Еміграція

4.1. Перелік держав, які громадяни України 

можуть відвідувати без візи

Міністерство закордонних 

справ

Країни, що мають безвізовий порядок в’їзду в 

Україну

Міністерство закордонних 

справ

Збільшення переліку країн, які мають безвізовий порядок

в'їзду в Україну, за виключенням країн третього світу, які, як

правило, одночасно є країнами міграційного ризику, матиме

позитивні наслідки для України, оскільки наша країна стане

більш відкритою для обміну досвідом, технологіями,

науковими досягненнями, робочою силою високого рівня

тощо.

5.1. щорічно

3.3. Міграційний рух населення в Україні Державна служба статистики 

України

щомісяця



допустимий збільшення кількості країн (за виключенням країн третього

світу), громадяни яких мають безвізовий порядок в'їзду в Україну

критичний зменшення кількості в'їздів іноземців та ОБГ до України

насторожуючий збільшення кількості в'їздів іноземців та ОБГ до України до 3%

порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий збільшення кількості в'їздів іноземців та ОБГ до України понад

5% порівняно з попереднім звітним періодом

критичний зменшення кількості іноземних студентів, які навчається у ВНЗ

України, порівняно з аналогічним періодом минулого

навчального року

насторожуючий збільшення кількості іноземних студентів, які навчається у ВНЗ

України до 10%, порівняно з аналогічним періодом минулого

навчального року

допустимий збільшення кількості іноземних студентів, які навчається у ВНЗ

України більш як на 10%, порівняно з аналогічним періодом

минулого навчального року

критичний зменшення кількості оформлених віз для в'їзду в Україну на 50%

і більше або зменшення кількості оформлених віз на 30% і

більше при одночасному зменшенні кількості в'їздів іноземців та

ОБГ в Україну

насторожуючий зменшення кількості оформлених віз для в'їзду в Україну до 30%

при одночасному зменшенні кількості в'їздів іноземців та ОБГ в

Україну

допустимий збільшення кількості оформлених віз для в'їзду в Україну або

зменшення кількості оформлених віз при одночасному

збільшенні кількості в'їздів в Україну іноземців та ОБГ

критичний збільшення частки іноземців та ОБГ з певної країни, які постійно

проживають в Україні, з урахуванням кількості іноземців та ОБГ

з певної країни, які тимчасово проживають в Україні та яким

продовжено строк перебування в Україні, до 10% і більше до

загальної чисельності населення певного регіону (області) 

насторожуючий значення частки іноземців та ОБГ з певної країни, які постійно

проживають в Україні, з урахуванням кількості іноземців та ОБГ

з певної країни, які тимчасово проживають в Україні та яким

продовжено строк перебування в Україні, від 3% до 10% від

загальної чисельності населення певного регіону (області) 

допустимий значення частки іноземців та ОБГ з певної країни, які постійно

проживають в Україні, з урахуванням кількості іноземців та ОБГ

з певної країни, які тимчасово проживають в Україні та яким

продовжено строк перебування в Україні, до 3% від загальної

чисельності населення певного регіону (області) 

критичний збільшення частки іноземців та ОБГ з певної країни, які постійно

проживають в Україні, з урахуванням кількості іноземців та ОБГ

з певної країни, які тимчасово проживають в Україні та яким

продовжено строк перебування в Україні, до 10% і більше до

загальної чисельності населення певного регіону (області) 

Країни, що мають безвізовий порядок в’їзду в 

Україну

Міністерство закордонних 

справ

Міністерство освіти

5.2. Статистичні дані про іноземців та осіб без 

громадянства, які в’їхали в Україну

Збільшення переліку країн, які мають безвізовий порядок

в'їзду в Україну, за виключенням країн третього світу, які, як

правило, одночасно є країнами міграційного ризику, матиме

позитивні наслідки для України, оскільки наша країна стане

більш відкритою для обміну досвідом, технологіями,

науковими досягненнями, робочою силою високого рівня

тощо.

Кількість іноземних студентів, які навчаються 

у ВНЗ І-ІV ступенів

5.3. щокварталу

Згідно статистичних даних за 2010-2013 роки кількість

оформлених віз для в'їзду в Україну щороку зменшувалось

при одночасному зростанню кількості в'їздів іноземців та

ОБГ в Україну. Виключенням став лише 2014 рік, коли

обидва показники зменшилися більш як у 2 рази, що

пов'язано з військової агресією Росії відносно України. З

огляду на викладене, та з урахуванням того, що перелік

країн, з якими Україна має безвізовий режим поїздок

розширюється, то оцінка даного показника неможлива без

прив'язки до показника кількості в'їздів в Україну іноземців

та ОБГ.

щокварталу

5.6.

Адміністрація Державної 

прикордонної служби

щомісяця

Згідно інформації Адміністрації ДПС України, у 2010-2013

роках щорічні темпи росту кількості в'їздів іноземців та ОБГ

в Україну становили до 4% від попереднього року. Проте у

2014 році кількість в'їздів зменшилась на 51%, що мало

негативний вплив не лише на імідж країни, а й на економіку

країни, адже іноземці, що відвідують Україну, витрачають

іноземну валюту на місцеві товари і послуги.

Починаючи з 2010-го року кількість іноземних студентів в

Україні щороку збільшувалась більш як на 10%, що

позитивно впливає не лише на економіку України, а й на

розвиток освіти в Україні. Оскільки збільшення кількості

іноземних студентів, які вчаться в основному на платній

основі, дозволяє збільшувати бюджети ВНЗ, утримувати у їх

складі кращий науково-викладацький персонал, розвивати

матеріальну й наукову бази тощо.

5.5. Кількість іноземців та ОБГ, які постійно 

проживають в Україні, за країнами походження

Державна міграційна служба

5.1.

5.4. Кількість оформлених віз для в’їзду в Україну Міністерство закордонних 

справ

щорічно

Індикатором національної безпеки в міграційній сфері

визначено показник рівня присутності громадян іноземних

держав у певному регіоні, який обчислюється як

співвідношення частки громадян певної країни, що є на

обліку в ДМС, до загальної чисельності наявного населення

у відсотках. Градація по % частці присутності іноземних

громадян у країні здійснена за міжнародними стандартами.

щомісяця

Державна міграційна служба щомісяця

Індикатором національної безпеки в міграційній сфері

визначено показник рівня присутності громадян іноземних

держав у певному регіоні, який обчислюється як

співвідношення частки громадян певної країни, що є на

обліку в ДМС, до загальної чисельності наявного населення

у відсотках. Градація по % частці присутності іноземних

громадян у країні здійснена за міжнародними стандартами.

Кількість іноземців та ОБГ, які тимчасово 

проживають в Україні, за країнами походження



насторожуючий значення частки іноземців та ОБГ з певної країни, які постійно

проживають в Україні, з урахуванням кількості іноземців та ОБГ

з певної країни, які тимчасово проживають в Україні та яким

продовжено строк перебування в Україні, від 3% до 10% від

загальної чисельності населення певного регіону (області) 

допустимий значення частки іноземців та ОБГ з певної країни, які постійно

проживають в Україні, з урахуванням кількості іноземців та ОБГ

з певної країни, які тимчасово проживають в Україні та яким

продовжено строк перебування в Україні, до 3% від загальної

чисельності населення певного регіону (області) 

критичний збільшення кількості виданих дозволів на імміграцію в Україну

більш як на 50%, порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення кількості виданих дозволів на імміграцію в Україну

від 10 до 50%, порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий збільшення кількості виданих дозволів на імміграцію в Україну

до 10%, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний збільшення більш як на 3% кількості іноземців та ОБГ, щодо

яких відкрито кримінальні справи, порівняно з попереднім

звітним періодом

насторожуючий збільшення у межах 3% кількості іноземців та ОБГ, щодо яких

відкрито кримінальні справи, порівняно з попереднім звітним

періодом

допустимий зменшення кількості іноземців та ОБГ, щодо яких відкрито

кримінальні справи, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний збільшення більш як на 3% кількості осіб, притягнутих до

адміністративної відповідальності за статтею 203 КУпАП,

порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення у межах 3% кількості осіб, притягнутих до

адміністративної відповідальності за статтею 203 КУпАП,

порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий зменшення кількості осіб, притягнутих до адміністративної

відповідальності за статтею 203 КУпАП, порівняно з попереднім

звітним періодом

критичний зменшення кількості відмов в оформленні віз вихідцям з країн

третього світу, які також відносяться до країн міграційного

ризику, та/або збільшення кількості відмов в оформленні віз

вихідцям з високорозвинених країн світу, порівняно з

попереднім звітним періодом

насторожуючий відсутність випадків відмови в оформленні віз

допустимий збільшення кількості відмов в оформленні віз вихідцям з країн

третього світу, які також відносяться до країн міграційного

ризику, та/або зменшення кількості відмов в оформленні віз

вихідцям з високорозвинених країн світу, порівняно з

попереднім звітним періодом

критичний збільшення на 50% і більше кількості іноземців та ОБГ,

затриманих за незаконне перетинання, спробу незаконного

перетинання, державного кордону, порівняно з попереднім

звітним періодом

насторожуючий збільшення від 10 до 50% кількості іноземців та ОБГ,

затриманих за незаконне перетинання, спробу незаконного

перетинання, державного кордону, порівняно з попереднім

звітним періодом

5.9. Кількість осіб, притягнутих до 

адміністративної відповідальності за статтею 

203 КУпАП

Державна міграційна служба щомісяця

5.6.

МВС, СБУ щомісяця

Державна міграційна служба щомісяця

Індикатором національної безпеки в міграційній сфері

визначено показник рівня присутності громадян іноземних

держав у певному регіоні, який обчислюється як

співвідношення частки громадян певної країни, що є на

обліку в ДМС, до загальної чисельності наявного населення

у відсотках. Градація по % частці присутності іноземних

громадян у країні здійснена за міжнародними стандартами.

Кількість іноземців та ОБГ, які тимчасово 

проживають в Україні, за країнами походження

5.7. Кількість виданих дозволів іноземцям та ОБГ 

на імміграцію в Україну, за країнами 

походження

Державна міграційна служба щомісяця

Збільшення кількості осіб, притягнутих до

адмінвідповідальності за статтею 203 КупАП (порушення

правил перебування в Україні і транзиту через Україну)

може мати негативні наслідки на криміногенній ситуації в

Україні. У разі порушення іноземцем чи ОБГ певних правил,

які тягнуть за собою адмінвідповідальність, то це може не

зупинити його при вчиненні інших порушень, які несуть

більш тяжку відповідальність.

VІ. Нелегальна міграція

Кількість відкритих кримінальних справ 

відносно іноземців та осіб без громадянства

Збільшення кількості іноземців та ОБГ, відносно яких

відкрито кримінальні справи призводить не лише до

погіршення криміногенної ситуації в Україні, а й до

ускладення боротьби зі злочинністю, оскільки іноземці-

правопорушники окрім контактів в Україні мають ще й

контакти за кордоном.

5.8.

6.1. Кількість іноземців та ОБГ, яким ЗДУ України 

відмовлено в оформленні віз, за країнами 

походження

Міністерство закордонних 

справ

Збільшення кількості іноземців та ОБГ в Україні під час

військової агресії Росії відносно України, є уже

насторожуючим фактом, тим більше, що впродовж 2008-

2014 років, за виключенням 2014-го року, кількість таких

дозволів постійно зменшувалась.

Не потребує обґрунтувань

щокварталу

6.2. Статистичні дані про іноземців та осіб без 

громадянства, затриманих за незаконне 

перетинання, спробу незаконного перетинання 

державного кордону

Адміністрація Державної 

прикордонної служби

Не потребує обґрунтувань

щомісяця



допустимий збільшення до 10% або зменшення кількості іноземців та ОБГ,

затриманих за незаконне перетинання, спробу незаконного

перетинання, державного кордону, порівняно з попереднім

звітним періодом

критичний пролягання маршрутів нелегальної міграції в Україну або через

Україну

насторожуючий пролягання маршрутів нелегальної міграції в або/та через сусідні

з Україною країни

допустимий пролягання маршрутів нелегальної міграції поза межами України

критичний збільшення на 50% і більше кількості затриманих органами

ДПСУ нелегальних мігрантів та іноземців-потенційних

нелегальних мігрантів, яким відмовлено у пропуску в Україну,

порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення від 10 до 50% кількості затриманих органами ДПСУ

нелегальних мігрантів та іноземців-потенційних нелегальних

мігрантів, яким відмовлено у пропуску в Україну, порівняно з

попереднім звітним періодом

допустимий збільшення до 10% або зменшення кількості затриманих

органами ДПСУ нелегальних мігрантів та іноземців-потенційних

нелегальних мігрантів, яким відмовлено у пропуску в Україну,

порівняно з попереднім звітним періодом

критичний збільшення на 10% і більше кількості виявлених фактів торгівлі

людьми, порівняно з попереднім звітнім періодом

насторожуючий збільшення до 10% кількості виявлених фактів торгівлі людьми,

порівняно з попереднім звітнім періодом

допустимий зменшення кількості виявлених фактів торгівлі людьми,

порівняно з попереднім звітнім періодом

критичний збільшення на 10% і більше кількості осіб, постраждалих від

торгівлі людьми, порівняно з попереднім звітнім періодом

насторожуючий збільшення до 10% кількості осіб, постраждалих від торгівлі

людьми, порівняно з попереднім звітнім періодом

допустимий зменшення кількості осіб, постраждалих від торгівлі людьми,

порівняно з попереднім звітнім періодом

критичний збільшення на 100% і більше кількості осіб, прийнятих до

України на виконання угод про реадмісію, порівняно з

попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення до 100% кількості осіб, прийнятих до України на

виконання угод про реадмісію, порівняно з попереднім звітним

періодом

допустимий зменшення кількості осіб, прийнятих до України на виконання

угод про реадмісію, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний збільшення на 50% і більше кількості осіб, переданих з України

на виконання угод про реадмісію

насторожуючий збільшення до 50% кількості осіб, переданих з України на

виконання угод про реадмісію

допустимий зменшення кількості осіб, переданих з України на виконання

угод про реадмісію

критичний збільшення кількості звернень до ДМС з метою отримання

статусу біженця чи особи, що потребує захисту більш як на 50%,

порівняно з попереднім звітнім періодом

7.1.

VІІ. Шукачі притулку

щомісяця

Збільшення кількості шукачів притулку в Україні призводить

до збільшення витрат Державного бюджету України по

утриманню таких осіб, потребує витрат і зусиль для їх

інтеграції в суспільство тощо. До того ж, спроможність ДМС

по утриманню шукачів захисту наразі є дуже обмеженою як

по витратах так і по можливостях утримувати певну кількість

осіб одночасно.

щотижня

Сама по собі реадмісія є природнім процесом, який не

містить в собі суто негативу чи суто позитиву. Але в

сучасних умовах дефіциту державного бюджету та

військової агресії Росії відносно України, передача осіб до

України за угодами про реадмісію не матиме тяжких

наслідків, за виключенням випадків понаднормової кількості

таких випадків.

Не потребує обґрунтувань

6.2. Статистичні дані про іноземців та осіб без 

громадянства, затриманих за незаконне 

перетинання, спробу незаконного перетинання 

державного кордону

Адміністрація Державної 

прикордонної служби

Не потребує обґрунтувань

Моніторинг шляхів постачання нелегальних 

мігрантів до України

Повідомлення органів влади, 

відомості Новинних агенцій

МВС

6.3.

щомісяця

Не потребує обґрунтувань

щомісяця

6.4. Статистичні дані про затриманих органами 

Державної прикордонної служби України 

нелегальних мігрантів та іноземців-

потенційних нелегальних мігрантів, яким 

відмовлено у пропуску в Україну»

МВС, АДПС, ДМС

Не потребує обґрунтувань

щомісяця

6.7.

Державна міграційна служба

щомісяця

6.5. Кількість виявлених фактів торгівлі людьми, 

за країнами походження

МВС

Кількість осіб, прийнятих до України на 

виконання угод про реадмісію (приймання-

передавання), за країнами походження

АДПС, ДМС

6.6. Кількість осіб, постраждалих від торгівлі 

людьми за країнами походження

Не потребує обґрунтувань

щомісяця

6.8. Кількість осіб, переданих з України на 

виконання угод про реадмісію (приймання-

передавання), за країнами походження

АДПС, ДМС

Кількість осіб, які звернулися до органів ДМС 

із заявою про визнання біженцем або особою, 

яка потребує захисту

Сама по собі реадмісія є природнім процесом, який не

містить в собі суто негативу чи суто позитиву. Але в

сучасних умовах дефіциту державного бюджету та

військової агресії Росії відносно України, передача осіб з

України за угодами про реадмісію має наслідком понесення

витрат за рахунок коштів державного бюджету.

щомісяця



насторожуючий збільшення кількості звернень до ДМС з метою отримання

статусу біженця чи особи, що потребує захисту від 10 до 50%,

порівняно з попереднім звітнім періодом

допустимий збільшення до 10% кількості звернень до ДМС з метою

отримання статусу біженця чи особи, що потребує захисту, або їх

зменшення, порівняно з попереднім звітнім періодом

критичний збільшення кількості шукачів притулку понад 50%, порівняно з

попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення кількості шукачів притулку від 10 до 50%, порівняно

з попереднім звітним періодом

допустимий збільшення кількості шукачів притулку до 10%, або їх

зменшення, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний зменшення кількості відмов у наданні притулку більш ніж на

50%, порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий зменшення кількості відмов у наданні притулку від 10 до 50%,

порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий зменшення кількості відмов у наданні притулку до 10%, або їх

збільшення, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний зменшення чисельності працездатного населення в Україні,

порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий зменшення до 1% чисельності працездатного населення в

Україні, порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий зростання чисельності працездатного населення в Україні,

порівняно з попереднім звітним періодом

критичний зменшення розмірів середньомісячної заробітної плати у

звітному періоді

насторожуючий зростання розмірів середньомісячної заробітної плати у звітному

періоді на рівні або менше рівня росту індексу споживчих цін

допустимий зростання розміру середньомісячної заробітної плати у звітному

періоді вищими темпами, ніж темпи росту індексу споживчих цін

критичний збільшення чисельності безробітного населення працездатного

віку на 3% і більше, порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення чисельності безробітного населення працездатного

віку до 3%, порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий зменшення чисельності безробітного населення працездатного

віку у звітному періоді

критичний збільшення на 3% і більше рівня безробіття населення

працездатного віку, у % до економічно активного населення,

порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення до 3% рівня безробіття населення працездатного віку,

у % до економічно активного населення, порівняно з попереднім

звітним періодом

допустимий зменшення рівня безробіття населення працездатного віку, у %

до економічно активного населення, порівняно з попереднім

звітним періодом

критичний зростання розмірів заборгованості із виплати заробітної плати,

порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий зростання/зменшення на 1% або незмінність розмірів

заборгованості із виплати заробітної плати, порівняно з

попереднім звітним періодом

Кількість іноземців та ОБГ, які отримали 

захист в Україні, за країнами походження

7.1.

Збільшення кількості осіб, що отримали притулок в Україні

призводить до збільшення витрат Державного бюджету

України по наданню їм соціальної та матеріальної допомоги, 

потребує витрат і зусиль для їх інтеграції в суспільство

тощо, що в сучасних умовах матиме негативні, перш за все

фінансові, наслідки для країни.

7.3. Кількість іноземців та ОБГ, яким відмовлено в 

отриманні захисту в Україні, за країнами 

походження

Державна міграційна служба щомісяця

Державна міграційна служба щомісяця

VІІІ. Трудова міграція

В сучасних умовах розвитку України показник чисельності

працездатного населення України має велике значення,

адже саме працездатне населення рухає економіку держави,

а також здійснює захист її території від посягань агресорів,

яким наразі виступає Росія.

Збільшення відмов у наданні притулку не є позитивним

показником, оскільки притулок зазвичай надається особам,

які хочуть жити і працювати в нормальних умовах і не мають

кримінального минулого. Проте, в умовах 2015-го року

кількість відмов по наданню притулку матиме більше

позитиву для України ніж негативу, оскільки наразі Україна

дуже обмежена у фінансових ресурсах, якими необхідно

забезпечувати шукачів притулку.

7.2.

8.1. Чисельність працездатного населення Державна служба статистики 

України

щокварталу

щомісяця

Збільшення кількості шукачів притулку в Україні призводить

до збільшення витрат Державного бюджету України по

утриманню таких осіб, потребує витрат і зусиль для їх

інтеграції в суспільство тощо. До того ж, спроможність ДМС

по утриманню шукачів захисту наразі є дуже обмеженою як

по витратах так і по можливостях утримувати певну кількість

осіб одночасно.

Державна міграційна служба

Державна служба статистики 

України

8.2. Розмір середньомісячної заробітної плати, тис. 

грн

Державна служба статистики 

України

Кількість осіб, які звернулися до органів ДМС 

із заявою про визнання біженцем або особою, 

яка потребує захисту

щомісяця

В сучасних умовах розвитку України розміри

середньомісячної заробітної плати відіграють важливе

значення, оскільки саме від фонду заробітної плати

залежить платоспроможність населення, а відтак і розвиток

внутрішнього ринку, наповнення бюджетів усіх рівнів, а

також забезпечення пенсійних та інших виплат.

8.3. Безробітне населення (за методологією МОП) 

працездатного віку, тис. осіб

Державна служба статистики 

України

щокварталу

Наявність безробіття за будь-яких умов розвитку країни є

негативним фактором розвитку, який зумовлює виключно

додаткові витрати для державного бюджету. Тому

зменшення рівня безробіття, особливо в сучасних умовах

розвитку України, є вкрай важливим фактором.

Аналогічно до попереднього показника.

8.5. Заборгованість із виплати заробітної плати – 

всього,  млн. грн.

Державна служба статистики 

України

щомісяця

Заборгованість із виплати заробітної плати, як і безробіття

за будь-яких умов розвитку держави є негативним фактом,

який має значні негативні економічні, соціальні, кримінальні

тощо наслідки на розвиток країни.

8.4. Рівень безробіття населення (за методологією 

МОП) працездатного віку, у % до економічно 

активного населення відповідного віку

щокварталу



допустимий зменшення розмірів заборгованості із виплати заробітної плати,

порівняно з попереднім звітним періодом

критичний збільшення заборгованості із виплати заробітної плати у % до

фонду оплати праці, порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення/зменшення на 1% або незмінність розмірів

заборгованості із виплати заробітної плати у % до фонду оплати

праці, порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий зменшення заборгованості із виплати заробітної плати у % до

фонду оплати праці, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний зменшення рівня потреби роботодавців на працівників на кінець

звітного періоду, порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий зменшення/збільшення на 1% або незмінність рівня потреби

роботодавців на працівників на кінець звітного періоду,

порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий збільшення рівня потреби роботодавців на працівників на кінець

звітного періоду, порівняно з попереднім звітним періодом

критичний зростання на 10% і більше чисельності іноземців, які тимчасово

офіційно працюють в Україні

насторожуючий зростання до 10% чисельності іноземців, які тимчасово офіційно

працюють в Україні

допустимий зменшення чисельності іноземців, які тимчасово офіційно

працюють в Україні

критичний зростання на 10% і більше чисельності іноземців, які тимчасово

офіційно працюють в Україні

насторожуючий зростання до 10% чисельності іноземців, які тимчасово офіційно

працюють в Українідопустимий зменшення чисельності іноземців, які тимчасово офіційно

працюють в Україні

критичний збільшення на 10% і більше кількості виданих, продовжених та

анульованих дозволів на застосування праці іноземців та ОБГ,

порівняно з попереднім звітним періодом

насторожуючий збільшення до 10% кількості виданих, продовжених та

анульованих дозволів на застосування праці іноземців та ОБГ,

порівняно з попереднім звітним періодом

допустимий зменшення кількості виданих, продовжених та анульованих

дозволів на застосування праці іноземців та ОБГ, порівняно з

попереднім звітним періодом

критичний Внесення змін до законодавства, що спрощують умови в'їзду і

перебування в Україні іноземцям та ОБГ не залежно від країни їх

походження, спрощують умови їх працевлаштування не залежно

від рівня кваліфікації та освіти, спрощують умови отримання

статусу шукача притулку тощо.

Обґрунтування оцінки ризику випливає зі змісту самої оцінки

і додаткових пояснень не потребує.

ІХ. Інше

9.1. Зміни в законодавстві Верховна Рада України (веб-

сайт), Урядовий портал

щотижня

щомісяця

8.5. Заборгованість із виплати заробітної плати – 

всього,  млн. грн.

Державна служба статистики 

України

щомісяця

Заборгованість із виплати заробітної плати, як і безробіття

за будь-яких умов розвитку держави є негативним фактом,

який має значні негативні економічні, соціальні, кримінальні

тощо наслідки на розвиток країни.

8.10. Кількість виданих, продовжених та 

анульованих дозволів на застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства, за країнами 

походження та за кваліфікаційними 

категоріями

Міністерство соціальної 

політики                                  

Державна служба зайнятості

щокварталу

Аналогічно до попереднього показника.

8.7. Потреба роботодавців на працівників за 

професійними групами на кінець звітного 

періоду

Державна служба статистики 

України

щомісяця

Зростання потреби роботодавців у робочій силі є

позитивним показником розвитку економіки держави. І хоча

значення такого показника на певну дату (кінець звітного

періоду) є малоінформативним, зате у своїй динаміці дає

змогу прослідкувати певну динаміку наявності попиту на

робочу силу в країні.

Аналогічно до попереднього показника.

8.8.

8.9. Чисельність та склад іноземців, які тимчасово 

офіційно працюють  в Україні, за строками 

перебування та за кваліфікаційними 

категоріями

Чисельність та склад іноземців, які тимчасово 

офіційно працюють  в Україні на підставі 

дозволу на застосування праці іноземців та 

осіб без громадянства, за країнами походження 

та за кваліфікаційними категоріями

Міністерство соціальної 

політики                                  

Державна служба зайнятості

Міністерство соціальної 

політики

Наявність висококваліфікованої іноземної робочої сили або

дешевої робочої сили, яка до того ж здійснює свою

діяльність офіційно, має позитивний вплив на ринок праці в

країні, оскільки сприяє підвищенню рівня внутрішньої

робочої сили та сприяє розвитку економіки. Проте, в

сучасних умовах розвитку нашої країни, за наявності

значних розмірів заборгованості із виплати заробітної плати

та високого рівня безробіття, збільшення чисельності

іноземної робочої сили негативно впливає на рівень

внутрішнього ринку праці, а відтак і на економіку країни.

Аналогічно до попереднього показника.

щопівріччя

щопівріччя

Державна служба статистики 

України

8.6. Заборгованість із виплати заробітної плати у % 

до фонду оплати праці



насторожуючий Внесення змін до законодавства, щодо спрощення умов

перебування іноземців, ОБГ та шукачів притулку в Україні;

підвищення рівня соціальної допомоги шукачам притулку тощо.

допустимий Внесення змін до законодавства, що спрямована на захищеність

іноземців та ОБГ в Україні, спрощення подачі документів на

отримання притулку чи документів на право перебування в

Україні

критичний Наявність надзвичайних ситуацій поблизу кордонів з Україною,

які несуть загрозу необхідності термінового відселення місцевого

населення, у т.ч., можливо, і на територію України.

насторожуючий Наявність надзвичайних ситуацій у регіонах, що межують з

кордонами України, але не несуть загрози необхідності

термінового відселення місцевого населення.

допустимий Наявність надзвичайних ситуацій у цих країнах в регіонах, що

не межують з кордонами України та які не несуть загрози

відселення місцевого населення.

критичний Наявність/активізація військових конфліктів в Україні та у

країнах, які є основними країнами походження шукачів притулку

та нелегальних мігрантів в Україні

насторожуючий Наявність/активізація військових конфліктів у країнах

міграційного ризику, наслідком яких є зростання/поява потоків

біженців за межі цих країн.

допустимий Наявність/активізація військових конфліктів у країнах, які не

призводять до значних обсягів біженців за межі цих країн.

критичний Наявність природних, техногенних катаклізмів, військових дій, 

політичної та соціальної нестабільності у країнах Європи.

насторожуючий Наявність природних, техногенних катаклізмів, воєн, соціальної 

та політичної нестабільності в світі, зокрема у країнах 

походження нелегальних мігрантів та шукачів притулку в 

Україну тощо.

допустимий Наявність подій по припиненню військових конфліктів, 

поодиноких збройних конфліктів, які не несуть загрози 

міждержавних воєн. Відсутність природних і техногенних 

катаклізмів тощо.

критичний Наявність в Україні етнічних та міжрелігійних (міжконфесійних) 

конфліктів

Обґрунтування оцінки ризику випливає зі змісту самої оцінки

і додаткових пояснень не потребує.

Обґрунтування оцінки ризику випливає зі змісту самої оцінки

і додаткових пояснень не потребує.

Обґрунтування оцінки ризику випливає зі змісту самої оцінки

і додаткових пояснень не потребує.

Обґрунтування оцінки ризику випливає зі змісту самої оцінки

і додаткових пояснень не потребує.

Обґрунтування оцінки ризику випливає зі змісту самої оцінки

і додаткових пояснень не потребує.

9.5. Наявність конфліктів, пов’язаних на 

міжрелігійній та етнічній основі

Новинні агенції щомісяця

веб-сайти ООН, ОБСЄ, 

warsintheworld.com, інших 

міжнародних установ і 

організацій

Наявність військових конфліктів та воєн у світі щотижня9.3.

9.4. Соціально-політична ситуація у світі Новинні агенції щотижня

9.1. Зміни в законодавстві Верховна Рада України (веб-

сайт), Урядовий портал

щотижня

9.2. Наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі 

кліматичних, в країнах, що мають спільні з 

Україною кордони

веб-сайти органів влади 

Білорусі, Молдови, Польщі, 

Румунії, Словаччини, 

Угорщини, Російської 

Федерації

щотижня

http://www.warsintheworld.com/#
http://www.warsintheworld.com/#
http://www.warsintheworld.com/#
http://www.warsintheworld.com/#


насторожуючий Наявність етнічних та міжрелігійних (міжконфесійних)

конфліктів у країнах, що мають спільні кордони з Україною,

відкриття в Україні представництв радикальних релігійних

(сектантських) течій тощо.

допустимий Відсутність (або наявність поодиноких несистематичних

випадків) в Україні та країнах, що мають спільні кордони з

Україною міжрелігійних (міжконфесійних) та етнічних

конфліктів.

Обґрунтування оцінки ризику випливає зі змісту самої оцінки

і додаткових пояснень не потребує.

9.5. Наявність конфліктів, пов’язаних на 

міжрелігійній та етнічній основі

Новинні агенції щомісяця


