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вступ. Перше століття ХХI століття ознамену-
валося  величезними  потоками  міграції,  які  стали 
такою  мірою  непередбаченими,  суттєво  впли-
нувши на світові соціально-політичні та економічні 
процеси, що  ця  проблема  постала  однією  з  най-
більш актуальних як у теоретичній, так і практичній 
площині.

Міграційні  процеси  мали  значні  наслідки,  і 
в  більшості  випадків  –  не  зовсім,  м’яко  кажучи, 
позитивні. 

У  ХХІ  ст.  країни  ЄС  зіткнулася  з  проблемою 
так  званої  наднаціональний  інтеграції,  яка  стала 
викликом  національній  ідентичності  і  суверені-
тету  держав,  встановивши  біполярність  влади 
на  європейському  рівні.  Зрушення  та  системні 
демографічні і соціокультурні трансформації були 
зумовлені, перш за все, розривом в економічному 
потенціалі країн світу. Ряд дослідників пов’язують 
цю проблему з наявністю чи відсутністю середнього 
класу в тому чи іншому суспільстві. З аналогічних 
позицій  ця  проблема  розглядалась  у  кінці  мину-
лого  століття ООН.  Так,  у  доповіді  1999  р.  «Гло-
балізація з людським обличчям» зазначалося, що 

проблемою  для  світового  балансу  є  збереження 
середнього класу, який є соціальною основою дер-
жави, складаючи в той же час основу міграційних 
потоків. Адже незаможне населення не є учасни-
ком міграційних рухів, а заможні задоволені соці-
альним  станом.  Еміграція  середнього  класу  під-
вищує  ризики  соціального  зіткнення.  І  навпаки, 
масова імміграція із середнього класу сприяє вста-
новленню соціального балансу. Так, міграція роз-
глядається  як  індикатор  розвитку,  чинник  якісних 
та кількісних демографічних трансформацій [1].

Ці питання досліджують В. Кузнецов, О. Мазур, 
Ю. Ожиївська, А. Попов, Ю. Римаренко, С. Рязан-
цев, О. Узун, С. Швець, Р. Шпек та інші.

Метою статті є розгляд та порівняльна характе-
ристика формування комплексної міграційної полі-
тики у країнах ЄС як умови стабілізації соціально-
політичних  процесів  на  європейському  просторі, 
ефективного  використання  потенціалу  міграції 
разом  з  одночасним  забезпеченням  загальногро-
мадянської згоди в суспільствах.

Розв’язання  зазначеної  мети  вимагає  вирі-
шення таких науково-дослідних завдань:
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Формування комплексної міграційної політики  
як умова забезпечення стабільності країн Єс

Зазначено, що в ХХІ ст. країни ЄС зіткнулися з проблемою так званої наднаціональної 
інтеграції, яка стала викликом національній ідентичності й суверенітету держав, вста-
новивши біполярність влади на європейському рівні. Зрушення та системні демографічні 
й соціокультурні трансформації зумовлені насамперед розривом в економічному потен-
ціалі країн світу.
Метою статті є визначення основних ознак формування комплексної міграційної полі-
тики в країнах ЄС як умови стабілізації соціально-політичних процесів на європейському 
просторі, ефективного використання потенціалу міграції за одночасного забезпечення 
загальногромадянської згоди в суспільстві.
Для розв’язання зазначеної мети необхідно вирішити такі науково-дослідні завдання: здій-
снити порівняльний аналіз заходів міграційної політики європейських держав наприкінці 
ХХ – на початку ХХI ст.; проаналізувати міграційну політику як чинник та елемент за-
гальнополітичного процесу в соціально орієнтованій моделі державного розвитку; визна-
чити ефективність наявних механізмів державного регулювання природного та мігра-
ційного руху населення в країнах ЄС; проаналізувати розвиток консолідованої політики 
ЄС із формування ефективної міграційної моделі.
Значну увагу приділено необхідності формування комплексної міграційної політики на єв-
ропейському просторі, яка сприяла б вирішенню проблеми трудової міграції та посилен-
ню економічного потенціалу країн, за одночасного забезпечення загальногромадянської 
згоди в суспільстві.
Обґрунтовано, що двозначність імміграційних процесів впливає на розроблення політики 
європейської безпеки, знижуючи її рівень унаслідок посилення сегментації соціально-де-
мографічного простору Європи, та вимагає заходів з інтеграції й адаптації мігрантів. 
Численні програми країн ЄС присвячені створенню умов для іммігрантів у Європі, за яких 
користь імміграції перевищить її негативні наслідки. Ця проблема є об’єктом дії Євро-
пейського фонду інтеграції громадян третіх країн, створеного за програмою Єврокомісії 
«Солідарність і регулювання міграційних потоків».
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–  здійснити порівняльний аналіз заходів мігра-
ційної  політики  європейських  держав  наприкінці 
ХХ – на початку ХХI ст.;

–  проаналізувати міграційну політику як чинник 
та  елемент  загальнополітичного  процесу  в  соці-
ально-орієнтованій моделі державного розвитку;

–  визначити  ефективність  наявних  механізмів 
державного регулювання природного  та міграцій-
ного руху населення в країнах ЄС;

–  проаналізувати  розвиток  консолідованої 
політики ЄС із формування ефективної міграційної 
моделі.

результати.  Нерівномірний  демографічний 
розвиток  у  країнах  ЄС  змушує  уряди  країн  ЄС 
розробляти  національні  заходи  долання  як  вну-
трішньої регіональної, так  і загальноєвропейської 
демографічної диспропорції, перебудовуючи осно-
вні напрями міграційної політики, і одночасно здій-
снювати зусилля з консолідації національних полі-
тик  із  метою  вироблення  загальноєвропейської 
політики щодо безпеки в ЄС.

Як відомо, до 80-х років населення 15 держав 
ЄС  зростало  за  рахунок  природного  приросту, 
тоді  як  сальдо  міграції  грало  другорядну  роль. 
Але  в  1995–1996  рр.  міграції  вже  стають  провід-
ним чинником росту населення в Німеччині, Греції, 
Данії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Португалії, Шве-
ції, а ще в трьох країнах – Австрії, Бельгії, Велико-
британії – вклад обох чинників став рівнозначним. 
Зростання  міграційного  потоку  в  Західну  Європу 
на  рубежі  століть  склало  від  528  тис.  в  1998  р. 
до 720 тис. в 1999 р. і 816 тис. осіб в 2000 р. [2].

У період 2004–2008 рр. населення ЄС зростало 
на 1,7 млн. осіб на рік за рахунок імміграції. І хоча 
імміграція  в  2008  р.  впала,  а  еміграція  зросла, 
чиста  міграція  складала  71%  із  загального  зрос-
тання населення [3, с. 40].

Структура іноземного населення в ЄС – 27 зна-
чно варіюється  і перебуває під впливом трудової 
міграції.  Громадяни  Туреччини,  Румунії,  Марокко 
та Польщі  є найбільш численними  групами в ЄС 
серед  не  громадянського  населення.  З  інозем-
них  осіб,  які  постійно  проживають  у  країнах  ЄС, 
турки  становлять  7,5%  (2,4  млн.)  всіх  негрома-
дян,  друга  велика  група  складається  з  громадян 
Румунії (6,2% від загального іноземного населення 
в ЄС, тобто 2 млн. осіб), третя група – марокканці 
(5,8% – 1,9 млн.), поляки (4,5% – 1,5 млн.), італійці 
(4%),  албанці  (3,2%),  португальці  (3,1%),  китайці 
(2,1%) [4, с. 47].

Дані Євростату демонструють, що у країнах ЄС 
16,7  млн.  власників  виду  на  проживання  за  кон-
тинентами  походження  поширені  нерівномірно. 
Так,  іммігранти  з  Африки  (4,5  млн.  осіб  в  ЄС) 
переважають  у Франції,  Італії,  Іспанії, Португалії, 
Нідерландах, Німеччині,  Бельгії;  іммігранти  з Азії 
(в ЄС  –  3 млн.)  переважають  в  Італії,  Німеччині, 
Великобританії, Швеції, Нідерландах, Чехїї, Бель-

гії. Іммігранти з країн Європи, що не є членами ЄС 
(6,6 млн.), переважають в Німеччині, Італії, Австрії, 
Латвії. Іммігранти з країн Америки (2,6 млн.) пере-
важають  в  Іспанії,  Італії,  Франції,  Нідерландах, 
Португалії, Великобританії. Іммігранти з країн Оке-
анії  (61  тис.)  переважають  в  Німеччині,  Швеції, 
Франції,  Ірландії,  Нідерландах,  Литві.  Більшість 
африканців проживають у Франції (1,6 млн.), біль-
шість азіатів – в  Італії  (1,1 млн.), більшість євро-
пейців – у Німеччині (2,6 млн.), більшість вихідців 
з Південної Америки – в Іспанії (1,5 млн.) [5, c. 43].

Держави  ЄС  розрізняються  за  масштабами 
міграції  і  міграційною  політикою.  Більшість  країн 
ЄС  –  27  повідомили  про  перевищення  імміграції 
над еміграцією, але в Німеччині, Польщі, Румунії, 
Болгарії  і  країнах Балтії еміграція наприкінці пер-
шого  десятиліття  нового  століття  була  більшою 
за  імміграцію.  З  27  країн ЄС  найбільшу  кількість 
прав  на  проживання  надали  Німеччина,  Італія, 
Великобританія, Франція, Іспанія. Протягом остан-
нього  десятиліття  населення  ЄС  щорічно  попо-
внювали 3-4 млн. іммігрантів.

Щодо  розміру  постійного  населення,  то  най-
більше число іммігрантів, які проживали в ЄС – 27 
у кінці першого десятиліття цього століття, вміщу-
вав Люксембург  (36  іммігрантів на 1000 жителів), 
за ним – Мальта (22 на 1000) і Кіпр (17,8 на 1000). 
Люксембург є країною з найвищим рівнем іммігра-
ції і однією з найменших країн ЄС – 27 за чисель-
ністю населення, але ця країна визнала еміграцію 
на рівні 21 емігрант на 1000 осіб [6, с. 44; 7, с. 7].

У  країнах ЄС  іммігранти  важко асимілюються, 
зберігаючи  анклавність.  Це  зумовлює  частоту 
етнокультурних  конфліктів  у  країнах  найбільшого 
в’їзду – Франції, Німеччині, Великобританії. Євро-
пейські країни прагнуть захистити права титульної 
групи  шляхом  проведення  спеціальної  політики, 
що  здійснює  відбір  якісних мігрантів,  встановлює 
обмеження  для  певних  категорій  мігрантів  (вве-
дення  етнокультурних,  лінгвістичних,  релігійних, 
статевовікових, кваліфікаційних, майнових цензів).

У  більшості  країн  ЄС  діють  квотування  (квоти 
на  імміграцію  певних  груп  населення)  і  встанов-
лення  балів  (співбесіди  та  випробування).  Така 
політика  забезпечує  виважений  підхід  до  «замі-
щуючої» міграції: іммігранти повинні відновлювати 
демографічні ресурси, не створюючи загрози наці-
онально-культурній  цілісності,  статевовіковому 
балансу й загальногромадянській згоді. Наприкінці 
80-х років Європейські  уряди почали посилювати 
імміграційні вимоги. У Данії, Бельгії, Франції, Нідер-
ландах в XXI ст. на загальнонаціональних виборах 
зросла кількість прихильників ультранаціональних 
партій,  які  виступають  за  асиміляцію  іммігрантів, 
за  ліквідацію  практики  надання  політичного  при-
тулку, статусу біженців.

Але визнання потреби в асиміляції іммігрантів, 
уніфікації міграційних стандартів в умовах єдиного 
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європейського  простору  актуалізується  ростом 
конкуренції  європейських  країн  за  трудоресурс-
ний  потенціал.  Так,  з  кінця  90-х  років  заклики до 
збереження ідентичності та «права на відмінність» 
змінилися,  наприклад,  у Франції  ідеєю «змішаної 
Франції». Суспільна думка коливається між «рес-
публіканським  універсалізмом»  та  «культурним 
діфференціалізмом».  У  2004  р.  у  Франції  почав 
діяти  закон,  який  ускладнює  процедуру  надання 
права на притулок та в’їзд до країни.

У  Німеччині  умовою  для  одержання  права 
на  проживання  є  екзамен  з  інтеграційного  курсу. 
У  випадку  одержання  громадянства  під  час 
пред’явлення  сертифіката  про  закінчення  інте-
граційного  курсу  8-річний  строк  перебування 
в  Німеччині  скорочується  до  1  року.  «Законом 
про  управління  та  обмеження  імміграції»  2005  р. 
передбачається полегшення в’їзду висококваліфі-
кованим мігрантам із держав, що не входять у ЄС 
(фахівці  з  комп’ютерних  технологій можуть  одер-
жати  безстрокове  право  на  проживання  відразу 
після прибуття в Німеччину без іспиту й інтеграцій-
ного курсу). Закон спрощує процедуру одержання 
права  на  проживання  й  для  підприємців,  готових 
вкласти  1  млн.  €  й  створити  більше  10  робочих 
місць.  Ускладнюються  правила  в’їзду  іноземцям 
з  низькою  кваліфікацією.  Законом  зберігається 
право на переселення  у ФРН етнічних німців  і  їх 
родин [8].

У  Німеччині  в  основу  громадянства  покладе-
ний принцип «права крові». Особа, що народилася 
в Німеччини, не могла стати її громадянином, якщо 
хоча б один з батьків не мав німецького походження. 
Етнічна  модель  виключала  іммігрантів  із  іншими 
коріннями  з  числа  членів  нації.  У  1999  р.,  за  іні-
ціативою СДПН, законодавство було пом’якшене. 
Новий закон реформував право на громадянство, 
що діяло з 1913 р. Тепер діти іноземців, народжені 
у Німеччині, отримують громадянство, якщо хоча б 
один із батьків легально перебуває у країні 8 років.

Німецький  уряд  не  змушував  іммігрантів  при-
ймати  власні  звичаї,  норми,  оскільки  розглядав 
їх  як  тимчасових  робочих.  Небажання  Німеч-
чини  визнати  себе  країною  іммігрантів  призвело 
до формування відокремлених іммігрантських гро-
мад унаслідок дій держави.

Пом’якшення імміграційного законодавства від-
булося  внаслідок  ситуації  на  ринку  праці:  разом 
із значним безробіттям у країні є 75 тис. вакансій 
в  інформаційній  галузі,  кількість  яких  буде  рости 
до 500 тис. У 2000 р. вступило в силу положення 
про «Грін-кард». Воно передбачає приїзд до Німеч-
чини  10-20  тис.  спеціалістів  з  інформаційних 
технологій.  Спеціалісти  із  країн  ЄС  приймалися 
на  роботу,  не  маючи  вищої  освіти.  Достатньою 
була  довідка,  що  німецька  компанія  платитиме 
100 тис. марок на рік. Дозвіл на роботу передба-
чався  на  5  років,  при  цьому  можна  було  зміню-

вати  роботодавця  та  відкривати  власну  справу 
[9, с. 16–17].

Португалія  та  Італія  приймають  заходи  щодо 
покриття  дефіциту  трудових  ресурсів.  Португа-
лія провела кілька раундів легалізації  іммігрантів, 
яка  передбачала  імплементацію  до  законодав-
ства поняття «тимчасового перебування  з метою 
роботи», тобто оформлення робочої візи. Дозволи 
видавалися на рік і могли продовжуватися на цей 
же  термін  упродовж  5  років,  після  чого  іммігрант 
міг  набути  дозвіл  на  проживання.  Ця  процедура 
привела до того, що серед офіційно зареєстрова-
них  іммігрантів  на  перше місце  вийшли  українці, 
які  становили  на  початок  ХХI  ст.  15%  іноземців 
[10, с. 97].

Донедавна  міграційну  політику  Італії  характе-
ризували  як  ліберальну.  Однак  Закон  «Термінові 
заходи стосовно громадської безпеки», який схва-
лений  Сенатом  5.02.2009  р.,  відмінив  переваги, 
на які розраховували нелегальні мігранти (доступ 
до системи охорони здоров’я, укладання шлюбу та 
возз’єднання родини, грошові перекази на батьків-
щину). Фахівці пояснюють зміни приходом до влади 
уряду, який був переконаний у необхідності обме-
ження імміграції, яка здійснюється поза процедур 
якісного  відбору.  Закон  викликав  негативну  реак-
цію  з  боку  правозахисних  організацій  та  установ 
Євросоюзу.

Ще  один  приклад  становить  Греція,  яка  три-
валий  час  була  країною  еміграції  (в  ХІХ–ХХ  ст. 
звідти  виїхала  шоста  частина  населення).  Уна-
слідок  нафтової  кризи  1973  р.  потреба  в  робо-
чих  руках  в  Європі  зменшилася,  виїзд  із  Греції 
загальмувався,  почав  наростати  зворотний  потік. 
У  1971–1986  рр.  уряд  запропонував  іммігрантам 
та репатріантам велику кількість пільг, які свідчили 
про  політику  сприяння  імміграції  та  репатріації. 
Ця політика існувала майже до 1991 р., коли було 
встановлено  жорсткі  умови  прибуття  іммігрантів. 
Це викликало тиск із боку громадськості і призвело 
до  пом’якшення  законодавства  у  1997  р.  Нове 
законодавство  передбачало  проведення  кампанії 
з  легалізації  нелегалів.  Закони  2001,  2003,  2005, 
2007 рр.  стали формами легалізації  нелегальних 
іммігрантів  [11,  с.  75–86].  У  2002  р.  уряд  уперше 
затвердив  План  дій  щодо  соціальної  інтеграції 
іммігрантів, а в 2007 р. прийнятий закон, що спро-
щував інтеграцію мігрантів у суспільство. Урегулю-
вання правового становища нелегальних мігрантів 
та  запобігання  нелегальній  міграції  стали  ключо-
вими  питаннями  міграційної  політики.  Усвідом-
лення  владою  та  громадськістю  Греції  того,  що 
імміграція  та пов’язана з нею етнічна розмаїтість 
не  є  тимчасовими,  зумовили  формування  комп-
лексної міграційної політики держави.

У  листопаді  2009  р.  в  Афінах  відбувся  Третій 
форум  з  міграції  та  розвитку,  який  скликається 
за  рішенням  Генасамблеї  ООН,  що  засвідчило 
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усвідомлення  владою  Греції  значення  міграції 
для  країни.  Логіка  розвитку  міграційної  політики 
Греції є доказом на користь формування комплек-
сної міграційної політики як запоруки використання 
потенціалу міграції.

Європа  зацікавлена  в  імміграції,  яка  вигідна 
для  роботодавців  і  для  держав.  Німеччина  зао-
хочувала  напівлегальну  імміграцію  курдських  і 
турецьких робітників, Франція – алжирських, Вели-
кобританія  наймала  індійських  і  пакистанських 
робітників, Греція, Португалія, Іспанія вдавалися до 
політики  легалізації.  Трудові  ресурси  країн  попо-
внювалися,  але  проблема  трансформації  соціо-
культурної,  етнокультурної,  освітньо-професійної, 
статевовікової  структури  населення  залишалася 
на другому плані. Уряди не вживали дій з інтегру-
вання  мігрантів,  зусилля  спрямовувалися  на  під-
тримку соціально-економічного становища мігран-
тів,  оскільки  законодавством  гарантуються  права 
людини. Так, італійський міграційний закон 1998 р. 
зобов’язував  нелегальних  мігрантів  відправляти 
дітей  до школи;  забезпечував  медичну  допомогу 
незалежно від правового статусу.

Сьогодні  більшість  країн  усвідомлює,  що  інте-
грація  «приїжджаючих»  –  залог  збереження 
«своєї», «провідної культури». Причому  інтеграція 
включає не тільки сферу праці, але й усі сфери сус-
пільства. Про це заявлено під час щорічного «Звіту 
Єврокомісії  по міграції  й  інтеграції».  Звіт  включає 
огляд  політичних  змін,  інформацію  щодо  поси-
лення інтеграції. Віце-Президент Ф. Фраттіні, Євро-
комісар із питань юстиції, свободи й безпеки, зазна-
чив, що «реалізація потенціалу імміграції можлива 
тоді,  коли  іммігрантам  надаються  можливості 
для  інтеграції  в  суспільство  й  економіку  прийма-
ючої сторони»  [12]. Простір Євросоюзу динамічно 
фрагментується – усередині з’являються нові соці-
окультурні, соціально-економічні, релігійні кордони. 
Уперше  це  було  зафіксовано  в  Маастрихтському 
договорі.  Посилення  господарської  взаємозалеж-
ності  активізує  потребу  в  консолідованій  політиці 
ЄС з прийняття та інтеграції іммігрантів.

Спроби вирішувати міграційні проблеми колек-
тивно виникли ще в 1990 р., коли Дублінська кон-
цепція запровадила правило визначення держави, 
відповідальної за розгляд клопотань про надання 
притулку,  поданих  в  одній  з  держав-членів  ЄС. 
Кроком консолідації політики європейських держав 
стала коммунітарізація імміграційної політики. Під-
писаний в Амстердамі в 1997 р. договір спрямова-
ний на створення загальної імміграційної політики 
ЄС (чинний з 1999 р.). У жовтні 1999 р. на саміті 
в Тампере голови держав ЄС домовилися про реа-
лізацію  Амстердамської  угоди  у  сфері  імміграції. 
Розроблено стратегію створення єдиного європей-
ського простору, декларовано, що ЄС має розро-
бити політику у сфері притулку та  імміграції шля-
хом співпраці з країнами походження мігрантів.

Єврокомісія  запропонувала  механізм  збли-
ження  міграційних  політик  країн.  У  2000  р  було 
створено «Євродак» – дактилоскопічну базу шука-
чів притулку; Європейський фонд допомоги біжен-
цям для підтримки країн-членів в організації при-
йому шукачів  притулку;  в ЄС  почали  розробляти 
«синю»  карту  –  аналог  американської  «зеленої», 
щоб  надати  можливість  висококваліфікованим 
працівникам  працевлаштовуватися  в  будь-якій 
країні ЄС, а через два роки працевлаштовуватися 
в іншій країні ЄС.

У  2000–2005  рр.  країни  ЄС  здійснили  кроки  з 
консолідації  зусиль  у  впровадженні  міграційних 
заходів  як  заходів  демографічної  стабілізації.  У 
2003 р. прийнято директиву щодо правового ста-
тусу громадян третіх країн, які 5 років проживають 
на території ЄС. Вона забезпечує іммігрантам рівні 
права  з  громадянами,  право  на  пересування  чи 
проживання в ЄС.

Наступний  етап  формування  міграційної  полі-
тики  ЄС  розпочався  в  листопаді  2004  р.  при-
йняттям  Гаазької  програми,  що  розраховувалася 
до 2009 рр. Вона акцентувала увагу на легальній 
міграції  як  інструменті  досягнення  мети  Лісабон-
ської  стратегії.  Було  зазначено  на  необхідності 
партнерства  з  третіми  країнами,  єдиної  європей-
ської  системи  притулку,  на  розвитку  легальної 
міграції; боротьбі з нелегальним працевлаштуван-
ням; на забезпеченні  інтеграції мігрантів. Гаагська 
програма перетворила питання міграції та притулку 
на складову зовнішньої політики Євросоюзу [13].

У зв’язку з розширенням ЄС Єврокомісія запо-
чаткувала  Політику  сусідства,  яка  пропонує  при-
вілеї  в  політичних  та  економічних  стосунках  16 
країнам, які межують із ЄС: Угода про партнерство 
та співробітництво (Україна); Угоди про асоціацію 
(ЄС та всі середземноморські держави, крім Сирії 
та Лівії); Угоди про стабілізацію та асоціацію (Хор-
ватія,  Македонія);  Європейсько-середземномор-
ське партнерство (створення Зони вільної торгівлі 
до 2010 р.).

21  грудня  2005  р.  Єврокомісія  затвердила 
«Політичний план щодо легальної  імміграції», що 
підтвердило зміну курсу імміграційної політики ЄС 
від  цілком  обмежувальної  до  прагматичної  і  від-
критої. Легальна імміграція, за висловом комісара 
ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ Ф. Фран-
тіні, має стати відповіддю на демографічні та еко-
номічні виклики, що постали перед Європою [14]. 
Щоб  запобігти  проблемам,  з  якими  стикаються 
країни  походження  внаслідок  «відпливу  мозків», 
планується  заохочувати  зворотню  міграцію.  Оче-
видною є тенденція до заохочення висококваліфі-
кованих іммігрантів, спрощено процедури прийому 
науковців із третіх країн тощо.

У 2009 р. прийнято «Стокгольмську програму» 
щодо  посилення  внутрішнього  і  зовнішнього 
імміграційного  контролю  в  ЄС.  Інтеграції  грома-
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дян  третіх  країн  в ЄС  залишається  пріоритетним 
завданням Єврокомісії, яка схвалила рамкову про-
граму  «Солідарність  і  регулювання  міграційних 
потоків». У рамках програми створений «Європей-
ський фонд інтеграції громадян третіх країн», який 
визнає , що інтеграція мігрантів та їх нащадків має 
вирішальне значення для Європи [15].

Отже,  сучасна  ситуація  в  країнах  ЄС  зумов-
лює  потребу  в  інтеграції  зусиль  щодо  регулю-
вання  наслідків  природного  руху  населення  та 
у виробленні консолідованої міграційної політики, 
яка  базується  на  виробленні  правових  заходів 
щодо нелегальній міграції, для недопущення сти-
хійності  процесів  задля  збереження  безпеки  та 
стабільності країн розвинутих європейських країн.

висновки.  Таким  чином,  прийняття  та  інте-
грація  іммігрантів, згідно з текстом Повідомлення 
«Демографічне  майбутнє  Європи  –  від  проблем 
до  можливостей»,  визнано  чинником  соціально-
політичної  стабільності.  Двозначність  імміграцій-
них  процесів  впливає  на  розроблення  політики 
європейської  безпеки,  знижуючи  її  рівень  унаслі-
док  посилення  сегментації  соціально-демогра-
фічного простору Європи та вимагаючи заходів  з 
інтеграції та адаптації мігрантів. У той же час іммі-
грація  є  чинником  компенсації  чисельності  насе-
лення для підтримки рівня соціально-економічного 
розвитку ЄС. Позиція ЄС закріплена Лісабонською 
Угодою,  яка  визначила  залежність  ефективності 
міграційної  політики  від  запровадження  єдиної 
стратегії  ЄС.  Чисельні  програми  країн  ЄС  при-
свячені створенню умов для іммігрантів в Європі, 
за яких користь імміграції перевищить її негативні 
наслідки.  Ця  проблема  є  об’єктом  дії  Європей-
ського  фонду  інтеграції  громадян  третіх  країн, 
створеного  за  програмою  Єврокомісії  «Солідар-
ність і регулювання міграційних потоків».
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It is noted that in the XXI century the EU countries faced the problem of so-called suprana-
tional integration, which was a challenge to the national identity and sovereignty of the states, 
establishing bipolarity of power at the European level. Shifts and systemic demographic and 
socio-cultural transformations were conditioned, above all, by the rupture of the economic 
potential of the countries of the world.
The purpose of the article is to: identify the main features of the formation of a comprehensive 
migration policy in the EU countries as a condition for stabilizing socio-political processes in 
the European space, effectively using the potential of migration while ensuring general civilian 
consent in societies.
Solving this goal requires solving the following research tasks: to carry out a comparative 
analysis of the measures of the migration policy of European states at the end of the XX – be-
ginning of the XXI century; to analyze migration policy as a factor and element of the general 
political process in a socially oriented model of state development; to determine the effective-
ness of existing mechanisms of state regulation of natural and migration movements in the 
EU; analyze the development of a consolidated EU policy for the formation of an effective 
migration model.
Considerable attention is paid to the necessity of forming a comprehensive migration policy 
in the European space, which would contribute to the solution of the problem of labor migra-
tion, strengthening of the economic potential of the countries, while ensuring the general civil 
consensus in societies.
It is grounded that the ambiguity of immigration processes affects the development of Euro-
pean security policy, reducing its level as a result of the growing segmentation of the socio-
demographic space of Europe and demanding measures for the integration and adaptation 
of migrants. Numerous EU programs are devoted to creating conditions for immigrants in 
Europe, in which the benefits of immigration outweigh its negative effects. This problem is the 
subject of the European Fund for the Integration of Third-Country Citizens, created under the 
European Commission’s Program “Solidarity and Migration Flows Regulation”.
Key words: migration, migration policy, EU countries, state sovereignty, demographic trans-
formations, integration, globalization.
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