
Орієнтовний перелік можливих міграційних ризиків, 

що можуть призвести до негативних наслідків у сферах міграції та інших пов’язаних сферах, на 2015 рік 

 

№ 

з/п 

Міграційний ризик Показник для моніторингу Періодичність 

оновлення 

1 2 3 4 

Демографічна ситуація 

1 Ризик кількісного зменшення 

чисельності населення України 

Кількість наявного населення України, чол. щомісяця 

Коефіцієнти народжуваності і смертності щомісяця 

2 Ризик погіршення складу чисельності 

населення України 

Вікова структура постійного населення України щорічно 

Структура населення України за категоріями щорічно 

Чисельність працездатного населення щоквартально 

Внутрішня міграція 

3 Ризик посилення обсягів внутрішньої 

міграції населення з тимчасово 

окупованої території України та районів 

проведення АТО 

Події у районах проведення Антитерористичної операції 

та на тимчасово окупованій території України 

щотижня 

Кількість внутрішньопереміщених осіб з тимчасово 

окупованої території Кримського півострова та зони 

проведення АТО 

щотижня 

4 Ризик нерівномірного розподілу 

населення за регіонами 

Міграційний рух населення в Україні щомісяця 

Розмір середньомісячної заробітної плати, тис. грн. щомісяця 

Наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі 

кліматичних 

щотижня 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, 

тис. осіб 

щомісяця 

Еміграція 

5 Ризик наявності соціально-економічних 

передумов еміграції населення 

Рівень інфляції щомісяця 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, 

тис. осіб 

щомісяця 

Ємність внутрішнього ринку (обсяг реалізованої 

промислової продукції (товарів, послуг), млн грн) 

щомісяця 
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Doing Business (індекс легкості ведення бізнесу) щорічно 

Індекс людського розвитку щорічно 

Рівень Валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому 

числі на душу населення 

щорічно 

6 Ризик збільшення потоків еміграції 

працездатної (активної) частини 

населення 

Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за 

кордону 

щокварталу 

Статистичні дані про виїзд громадян України за кордон щомісяця 

Перелік держав, які громадяни України можуть 

відвідувати без візи 

щорічно 

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 на міжрелігійній та етнічній основі щомісяця 

Імміграція 

7 Ризик наднормового (порівняно з 

попередніми періодами) збільшення 

потоків імміграції в Україну 

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 

8 Ризик негативного впливу іммігрантів на 

внутрішню ситуацію в Україні 

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної 

відповідальності за статтею 203 КУпАП 

щомісяця 

Кількість відкритих кримінальних справ відносно 

іноземців та осіб без громадянства 

щомісяця 
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Нелегальна міграція 

9 Ризик збільшення фактів незаконного 

проникнення іноземців та ОБГ на 

територію України 

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 

10 Ризик використання мігрантами 

легальних каналів в’їзду в Україну з 

метою подальшого незаконного 

проникнення на території держав ЄС 

Статистичні дані про іноземців та осіб без громадянства, 

які в’їхали в Україну 

щомісяця 

Кількість іноземних студентів, які навчаються у ВНЗ  

І-ІV ступенів 

щокварталу 

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 

11 Ризик наявності та зростання фактів 

торгівлі людьми 

Кількість виявлених фактів торгівлі людьми, за країнами 

походження 

щомісяця 

Кількість осіб, постраждалих від торгівлі людьми за 

країнами походження 

щомісяця 
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12 Ризик неконтрольованого переміщення 

в/через Україну мігрантів з країн 

ризикової міграції 

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 на міжрелігійній та етнічній основі щомісяця 

13 Ризик неефективного контролю за 

перетинанням громадянами України, 

іноземцями та ОБГ державного кордону 

України (в Україну та з України) 

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 

Шукачі притулку 

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  

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 осіб, які звернулися до органів ДМС із заявою 

про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту 

щомісяця 

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 

Трудова міграція 

15 Ризик необґрунтованого зростання Чисельність працездатного населення щоквартально 
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обсягів трудової міграції в Україні Розмір середньомісячної заробітної плати, тис. грн щомісяця 

Безробітне населення (за методологією МОП) 

працездатного віку, тис. осіб 

щокварталу 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) 

працездатного віку, у % до економічно активного 

населення відповідного віку 

щокварталу 

Заборгованість із виплати заробітної плати – всього,  млн. 

грн. 

щомісяця 

Заборгованість із виплати заробітної плати у % до фонду 

оплати праці 

щомісяця 

Потреба роботодавців на працівників за професійними 

групами на кінець звітного періоду 

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 

16 Ризик збільшення потоків виїзду 

громадян України за кордон з метою 

працевлаштування 

Чисельність громадян України, які тимчасово працювали 

за кордоном, працевлаштованих суб'єктами господарської 

діяльності, що мають відповідну ліцензію, за 

кваліфікаційними категоріями 

що півріччя 

Заборгованість із виплати заробітної плати – всього, млн. 

грн. 

щомісяця 

Заборгованість із виплати заробітної плати у % до фонду 

оплати праці 

 

17 Ризик негативного впливу трудових 

мігрантів на ринок праці в Україні 

Чисельність та склад іноземців, які тимчасово офіційно 

працюють в Україні, за країнами походження та за 

кваліфікаційними категоріями 

щопівріччя 

Кількість виданих, продовжених та анульованих дозволів щокварталу 
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на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 

за країнами походження та за кваліфікаційними 

категоріями 

Обсяг приватних грошових переказів з України за кордон щокварталу 

Потреба роботодавців на працівників за професійними 

групами на кінець звітного періоду 

щомісяця 

Безробітне населення (за методологією МОП) 

працездатного віку, тис. осіб 

щокварталу 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) 

працездатного віку, у % до економічно активного 

населення відповідного віку 

щокварталу 

Зміни в законодавстві щотижня 

 


