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З розвитком світових глобалізаційних процесів, постає питання про регулювання даного 

процесу, оскільки він може нести як позитивний, так і негативний вплив. Одним з факторів, на який 
глобалізація здійснює високий вплив являється міграція населення. В кожній країні започатковуються 
певні особливості міграційних процесів, визначається їх характер, відповідно до якого держава 
формує методи їх регулювання. На міграційні процеси можуть впливати як зовнішні, так і внутрішні 
фактори діяльності держави. Одним з таких показників є кількість населення країни, що може 
відобразити структуру населення, відповідно до якої можна визначити основні причини міграції 
населення. 

За рейтингом країн за кількістю населення Центрального розвідувального управління США в 
2017 році, Україна займає 32 місце в світі з кількістю 44033874 особи [1]. З 22 по 31 місце 
розташувались: Великобританія, Італія, М’янма, Південна Африка, Танзанія, Південна Корея, Іспанія, 
Колумбія, Кенія та Аргентина відповідно [1]. З 33 по 42 місце: Алжир, Уганда, Ірак, Польща, Судан, 
Канада, Афганістан, Марокко, Малайзія та Венесуела відповідно [1]. За даним рейтингом можна 
побачити, що з близьким значенням до кількості населення України потрапили країни з різним рівнем 
економічного розвитку.  

Незважаючи на подібну кількість населення, вище зазначені країни мають різний чистий рівень 
міграції. Найбільшу кількість мігрантів на 1000 осіб наявного населення в 2017 році, що відображає 
такий процес як «чиста імміграція», мають такі країни як: Іспанія – 7,8 осіб (14 місце в світі), Канада – 
5,7 осіб (19 місце в світі) та Італія – 3,7 осіб (32 місце в світі) [1]. Найменшу кількість мігрантів на 1000 
осіб наявного населення мають: Судан (-4,1 особи) і займає 184 місце в світі, Марокко (-3,2 особи) на 
177 місці в світі і М'янма (-1,5 осіб) на 149 місці в світі, що свідчить про такий процес в даних країнах 
як «чиста еміграція». В Україні (98 місце в світі) даний показник рівний 0, що може свідчити про те, що 
кількість емігрантів та іммігрантів в країні має фактично рівне значення [1]. 

Відповідно до рейтингу ООН, за даними країнами, найбільший міжнародний запас мігрантів в 
середині 2017 року спостерігався в таких країнах як: Великобританія – 15957631 осіб, Канада – 
7861226 осіб, Іспанія – 5947106 осіб, Італія – 5907461 осіб та Україна – 4964293 особи [2]. Найменший 
міжнародний запас мігрантів був помічений в: Алжирі – 248624 особи, Колумбії – 142319 особи, 
Афганістані – 133612 осіб, Марокко – 95835 осіб та М’янмі – 74660 осіб [2]. За даним рейтингом можна 
помітити, що із зазначених вище країн, найбільша кількість населення емігрують до країн Європи, а 
найменше -  до Північної Америки і Африки та Східної Азії, що можна пояснити слабким економічним 
розвитком країн. 

В кожній з перерахованих країн має бути присутня власна міграційна політика, яка чи 
стимулюватиме, чи стримуватиме міграційні потоки, відповідно стратегій розвитку країни. Оскільки в 
Україні кількість емігрантів фактично рівна кількості іммігрантів, за показником чистої міграції на 1000 
осіб наявного населення, то міграційна політика держави має бути спрямована як на регулювання 
еміграції, так і імміграції. Основними методами регулювання міграційних процесів в Україні можуть 
виступати: структуризація міграційного законодавства країни за рахунок виокремлення прав та 
обов'язків емігрантів та іммігрантів; укладання міграційних угод з країнами, в яких частка українських 
емігрантів найбільша для забезпечення сприятливих умов їх перебування та соціальної підтримки; 
зміна ставки оподаткування для ввезення коштів, зароблених мігрантами за кордоном, для уникнення 
нелегального ввезення високих сум; вдосконалення процесу реінтеграції населення, шляхом 
створення спеціальних відомств, через які мігранти матимуть змогу отримати всю необхідну 
інформацію по поверненню, необхідних документах, та отриманні соціальної та юридичної допомоги. 
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