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У статті розглянуто функціонування міграційних коридорів між Україною та країнами Вишеградської 
четвірки протягом 2014–2016 рр. На основі проведеного аналізу офіційних статистичних даних щодо змін 
чисельності українських мігрантів у цих країнах здійснено порівняльний аналіз та виокремлено особливос-
ті кожного із розглянутих коридорів.
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В статье рассмотрено функционирование миграционных коридоров между Украиной и странами Вы-
шеградской четверки в течение 2014–2016 гг. На основе проведенного анализа официальных статисти-
ческих данных об изменениях численности украинских мигрантов в этих странах осуществлен сравни-
тельный анализ и выделены особенности каждого из рассмотренных коридоров.
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In the article the functioning of migration corridors between Ukraine and the countries of the Visegrad Group 
during the 2014–2016 is described. On the bases of the comparative analysis of official statistics of numeral patterns 
of Ukrainian immigrants in these countries, the author of the article singled out the characteristics of each of the 
considered corridors.
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Постановка проблеми. В умовах активізації 
глобалізаційних процесів міграційна динаміка 
набирає значних обертів, а саме чисельність 
міжнародних мігрантів постійно зростає, при 
цьому швидше, ніж чисельність населення пла-
нети. Крім того, темпи цього зростання приско-
рюються: якщо з 2000 р. до 2005 р. та з 2005 р. 
до 2010 р. частка мігрантів відносно насе-
лення планети зростала на 0,1%, то з 2010 р. 
до 2015 р. – на 0,2% [1]. За таких умов сьогодні 
вагомого значення набуває дослідження фор-
мування міграційних коридорів між основними 
країнами-донорами та країнами-реципієнтами 
міжнародних мігрантів, що дало б змогу чітко 
окреслити міграційні тренди та здійснювати 
пронози розвитку міграційних потоків.

З точки зору глобальної міграції за абсолют-
ним показником міжнародних мігрантів обмін 
між Україною та Росією посідає перше місце у 
межах глобального міграційного коридору між 

країнами Півдня та друге місце у світі стосовно 
усіх наявних міграційних коридорів [2, c. 62–64]. 
Однак з 2013 р. до 2015 р. міграційний оборот 
між Україною та РФ скоротився майже з 8 до 
6 млн. осіб [1], що можна пояснити розгортан-
ням воєнних дій на східній території України 
вздовж кордону з Росією та істотною переорієн-
тацією міграції українців з РФ на країни-члени 
ЄС. Водночас слід також звернути увагу на те, 
що питання врегульованої міграції та охорони 
зовнішніх кордонів ЄС в умовах міграційної 
кризи визнані одними із пріоритетів спільної 
міграційної політики країн-членів Співтовари-
ства [3]. Через все це, а також те, що Україна 
сьогодні стоїть на порозі візової лібералізації, 
питання формування та розвитку міграційного 
коридору між Україною та країнами-членами 
Вишеградської четвірки є вкрай актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика міжнародної міграції є об’єктом 
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дослідження багатьох відомих українських нау-
ковців (Е. Лібанова, О. Малиновська, О. Позняк, 
У. Садова, О. Бетлій), втім питання формування 
міграційних коридорів є відносно новим та недо-
статньо висвітленим в українському науковому 
дискурсі. У цьому контексті слід виокремити 
здобутки О. Малиновської у дослідженні мігра-
ційного коридору між Україною та Польщею 
[4], У. Садової у аналізі регіональної та тран-
скордонної міграції [5], О. Бетлій у виявленні 
міграційної специфіки між країнами ЄС, Више-
градської Четвірки та Східною Європою [6]. 
Натомість зарубіжні вчені у своїх дослідженнях 
дещо частіше звертають увагу на питання функ-
ціонування міграційних коридорів, зокрема, тео-
ретико-методологічну компоненту міграційних 
коридорів як первинного етапу формування 
міграційних систем обґрунтували Дж. Карлінг та 
Д. Джолвет [7], коридорів грошових трансфер-
тів – Б. Унгер, М. Сігел, Р.-Х. Косс та інші вчені 
[8] Дослідження виникнення міграційних кори-
дорів між окремим країнами чи регіонами (case 
studies) здійснювали С. Бредлуп, О. Пілз (Лівій-
ський міграційний коридор) [9], А. Ікдигу (мігра-
ційний коридор між Туреччиною та ЄС) [10].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Отже, метою публікації є застосу-
вання досвіду та підходів зарубіжних вчених 
для проведення аналізу та визначення специ-
фіки сучасного стану міграційних коридорів між 
Україною та країнами Вишеградської четвірки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Термін «міграційний коридор» досить 
широко використовується у звітах ООН, МОМ 
та Світового Банку щодо міграційних потоків та 
грошових трансфертів, однак ні у цих докумен-
тах, ні в глосарії термінів МОМ [11], ні в тлумач-
ному словнику МОМ [12], ні в Довіднику термі-
нології у сфері міграції МОМ [13] не подано його 
визначення. Тому для уникнення непорозумінь 
із використанням операційних понять цієї статті 
насамперед окреслимо їх дефініції.

Погоджуючись із позицією таких авто-
рів, як Дж. Карлінг та Д. Джолвет, зазначимо, 
що поняття міграційного коридору не завжди 
передбачає наявність значних потоків мігрантів. 
Відсутність чи різке скорочення міграції у мігра-
ційному коридорі – це такий самий важливий 
феномен, як і наявність значних обсягів мігра-
ції. Міграційний коридор – географічні рамки, 
в межах яких можна здійснювати дослідження 
потоків міграції, описувати їхню динаміку, чин-
ники, аналізувати склад, структуру, чинники 
тощо. Також для аналізу міграційного коридору 
слід враховувати той факт, що міграційні потоки 
не мають наперед визначеного напрямку, адже 
міграція може відбуватися в обидва боки між 
країнами. Найчастіше існують домінуюча кра-
їна-донор та країна-реципієнт мігрантів, тоді 
дослідження міграційного коридору зводиться 
до виявлення міграції в один бік, однак навіть у 
такому випадку воно не відкидає аналізу проце-

сів зворотної міграції [7, c. 18–19]. Отже, наше 
дослідження передбачає аналіз потоків мігран-
тів з України до країн Вишеградської четвірки та 
можливі рееміграційні процеси.

Для визначення міграційної активності в рам-
ках вибраних коридорів, на наш погляд, можна 
скористатися такими параметрами: чисельність 
українських іммігрантів на території кожної 
обраної країни, зокрема їхній статус постійного 
чи тимчасового резидента; кількість осіб, які 
набули громадянство вибраних країн; чисель-
ність українців, які отримали статус біженця на 
території вибраних країн. Динаміка видачі віз 
також вважається значущим показником для 
аналізу міграційних потоків, однак у нашому 
випадку вона має певну специфіку, пов’язану 
з тим, що наявність шенгенської візи, виданої 
дипломатичною установою однієї країни, дає 
дозвіл на в’їзд та перебування на території 
інших країн.

Уже на етапі проведення аналізу чисель-
ності українських мігрантів у вибраних країнах 
можемо бачити певні особливості. Зокрема, 
виділяються 2 країни – Польща та Чехія, – де 
ця чисельність є істотно більшою, ніж в інших 
аналізованих країнах (табл. 1).

Специфіка Угорщини полягає у тому, що за 
кількісним показником чисельність українців у 
цій державі значно вища, ніж у Словаччині, але 

Таблиця 2
Набуття громадянства вибраних країн ЄС 

іммігрантами, які народилися в Україні  
або мали громадянство України, 2014 р.

Загальна 
кількість

Частка відносно 
інших іммігрантів 

з країн, що не є 
членами ЄС, у 

даній країні
Чеська 
Республіка 2 000 50,7%

Угорщина 900 42,2%
Польща 1 700 45,7%
Словаччина 100 34,8%

Джерело: складено за [15]

Таблиця 1
Українські іммігранти у вибраних країнах, 

2015 р.

Країна 
призначення

Загальна 
кількість

Частка відносно 
інших іммігрантів  

у цій країні
2015 р. 2015 р.

Чеська 
Республіка 107 000 24,2%

Угорщина 69 000 4,7%
Польща 206 518 Дані відсутні
Словаччина 10 100 5,7%

Джерело: складено за [1; 14]
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за відносним показником обсяги українських 
іммігрантів у цих країнах є співмірними. Однак 
якщо взяти до уваги набуття українцями грома-
дянства цих країн, то Угорщина значно виперед-
жає Словаччину (табл. 2).

Загалом протягом 2014 р. 17,5 тис. громадян 
України отримали громадянство країн-членів 
ЄС: п’ята частина з них отримали громадянство 
Німеччини, 18,9% – Португалії, 11,7% – Чехії [16].

Розглянемо детальніше кожен міграційний 
коридор та проведемо їхній порівняльний аналіз.

Як видно з табл. 1, найбільша кількість україн-
ських мігрантів у 2015 р. була зареєстрована на 
території Польщі, при цьому, якщо ми візьмемо 
до уваги офіційні статистичні дані Польщі, поба-
чимо динамічне зростання українських мігрантів 
у цій країні протягом 2014–2016 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка врегульованої імміграції 
українців до Польщі. Розподіл за видами 

виданих дозволів на перебування, кількість, 
2014–2016 рр.

Джерело: складено за [17]

Як бачимо з рис. 1, це зростання спостеріга-
ється переважно за рахунок тимчасової мігра-
ції. Відділ у справах іноземців Польщі розпо-
діляє осіб, які отримали офіційний дозвіл на 
тимчасове перебування на території цієї кра-
їни, за такими основними цілями: навчання, 
працевлаштування, відвідини родичів тощо. 
Аналіз динаміки чисельності українців, які 
отримали дозвіл на тимчасове перебування у 
Польщі протягом 2013–2016 рр., свідчить про 
те, що це зростання відбулося переважно за 

рахунок трудової міграції (рис. 2). У 2016 р. 
майже удвічі зросла вагомість родинних 
зв’язків та дещо зменшилися темпи зростання 
студентської мобільності (рис. 2).

Протягом 2014–2016 рр. у Польщі спостері-
гається постійне збільшення заявок українців на 
постійне та тимчасове проживання, при цьому 
щороку це зростання становить більше 50%, 
за винятком 2016 р., коли чисельність поданих 
заяв на постійне місце проживання у Польщі 
скоротилося на 20% порівняно з 2015 р. Мож-
ливо, це скорочення можна частково пояснити 
певним зниженням потоків біженців з України до 
Польщі (рис. 3).
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 Рис. 3. Динаміка українських біженців  
у Польщі, кількість осіб, 2013–2016 рр.

Джерело: складено за [17]

У 2016 р. частка дозволів на тимчасове про-
живання у Польщі, які були видані громадянам 
України на підставі працевлаштування, стано-
вила 76%. У цьому контексті слід зазначити, 
що кількість виданих дозволів українцям на 
працевлаштування у Польщі протягом останніх 
років істотно зросла: якщо у 2013 р. було видано 
39 078 таких дозволів, то у 2015 р. – 65 786. 
У зв’язку з цим, на наш погляд, детальнішу 
оцінку міграції робочої сили в межах міграцій-
ного коридору між Україною та Польщею варто 
здійснювати на основі аналізу саме трудової 
міграції.

Дещо схожі кількісні характеристики укра-
їнських мігрантів існують стосовно Чеської 
Республіки (табл. 1–2). Однак, якщо проана-
лізувати динаміку складу українських мігран-
тів у Чехії за типом дозволів на перебування 
на території цієї країни, помітимо деякі відмін-
ності від міграції українців до Польщі, а саме 
зростання чисельності українців із дозволом на 
постійне перебування з 51% у 2012 р. до 74% у 
2016 р. (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка розподілу українських 
іммігрантів у Чеській Республіці за типом 
дозволів на перебування, 2012–2016 рр.

Джерело: складено за [18]
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у Польщі. Розподіл за метою виданих 
дозволів, 2013–2016 рр.

* станом на 1 грудня 2016 р.
Джерело: складено за [17]
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При цьому слід наголосити на тому, що про-
тягом цього ж періоду спостерігається певне 
коливання чисельності українських мігрантів у 
вказаній країні (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка чисельності українських 
мігрантів в Чеській Республіці, кількість осіб 

загалом, 2012–2016 рр.
Джерело: складено за [18]

Зіставляючи рис. 4 та рис. 5, можемо зро-
бити висновок, що падіння кількості українських 
мігрантів у Чехії з 2012 р. до 2014 р. відбувалося 
за рахунок тимчасових мігрантів, а це може 
свідчити про те, що відбувалися рееміграційні 
процеси в цей період. Натомість воєнні дії, що 
розпочалися в Україні, сприяли виїзду грома-
дян України до Чехії переважно для тривалого 
перебування. У цьому контексті слід звернути 
увагу на те, що показники чисельності україн-
ських шукачів притулку в Чехії значно нижчі, ніж 
у Польщі (табл. 3).

Таблиця 3
Українські шукачі притулку в Чеській 

Республіці, кількість осіб, 2013–2015 рр.
2013 р. 2014 р. 2015 р.

Подано заявок 146 515 693
Одержали статус 
біженця 9 25 7

Одержали додатковий 
захист 0 119 174

Джерело: складено за [19]

Отже, якщо до 2014 р. українська міграція до 
Чехії мала переважно короткостроковий та еко-
номічний характер (наприклад, [20; 21; 22]), то з 
2014 р. можемо констатувати появу трансфор-

мацій у міграційному коридорі між Україною та 
Чехією у бік переселенської міграції.

Угорщина – третя із вибраних нами для ана-
лізу країн за чисельністю українських мігрантів 
(табл. 1). Аналіз динаміки української міграції до 
цієї країни свідчить про те, що вона вичерпує 
свій потенціал як країна призначення україн-
ських мігрантів (рис. 6).

Загалом пік міграційної активності українців 
до Угорщини припадає на 2008–2010 рр. [23], 
тобто на період світової економічної кризи, коли 
міграція мала переважно характер трудової ([20; 
21]), після чого спостерігається пік набуття укра-
їнцями громадянства Угорщини (2011–2012 рр.) 
[23]. Усе це свідчить про те, що до 2012 р. укра-
їнська трудова міграція частково перетвори-
лася на переселенську, а функціонування мігра-
ційного коридору між Україною та Угорщиною в 
сучасних умовах суттєво сповільнюється.

Порівняно з Угорщиною динаміка розвитку 
міграційного коридору між Україною та Сло-
ваччиною виглядає зовсім інакше. За період 
з 2012 р. до середини 2016 р. чисельність 
дозволів на перебування в Словаччині, що 
були видані громадянам України, подвоїлася  
(табл. 4).

Як видно з табл. 4, зростання чисельності 
українських мігрантів в Словаччині за аналізо-
ваний період відбувалося за рахунок тимчасо-
вої міграції. Ця особливість, як було зазначено 
вище, притаманна також міграційному коридору 
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Рис. 6. Динаміка чисельності українських 
мігрантів, які проживали в Угорщині,  

та громадян України, які набули громадянство 
Угорщини, 2012–2016 рр.

Джерело: складено за [23]

Таблиця 4
Чисельність дозволів на перебування, видних українцям в Словаччині,  

2012–2016 рр.

Рік видачі 
дозволу

Дозвіл на:
Загалом за ріктимчасове 

перебування
постійне 

перебування
толероване 

перебування
2012 3 621 2 720 38 6 379
2013 4 021 2 838 39 6 898
2014 4 955 3 040 38 8 033
2015 7 297 3 365 44 10 706
2016* 8 018 3 459 40 11 517

* станом на 30 червня 2016 р.
Джерело: складено за [24]
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Україна – Польща. Однак, якщо взяти до уваги 
підстави видачі дозволів на тимчасове пере-
бування в Угорщині, побачимо, що кількість 
виданих дозволів на підставі працевлашту-
вання коливається від 429 у 2012 р. (що ста-
новить близько 12%) до 474 у 2015 р. (близько 
6,5%), натомість зростає частота видачі дозво-
лів на підставі ведення бізнесу, навчання та 
возз’єднання сім’ї [24].

Висновки. Підводячи підсумок проведеного 
дослідження, можемо зазначити, що кожен 
міграційний коридор між Україною та країнами 
Вишеградської групи має свою специфіку, 
зокрема: українсько-польський характеризу-
ється домінуванням тимчасової трудової мігра-

ції та зростанням міграційної активності; україн-
сько-чеський та українсько-словацький – дуже 
незначним зростанням міграційної активності, 
однак вони відрізняються між собою розподі-
лом українських мігрантів за статусом резиден-
ції та динамікою набуття громадянства; україн-
сько-угорський – скороченням темпів міграції та 
перетворення попередніх міграційних потоків на 
постійних резидентів Угорщини.

Перспективними, на наш погляд, є прове-
дення досліджень формування міграційних 
коридорів між Україною та країнами Централь-
ної Європи, а також здійснення порівняльного 
аналізу одержаних результатів та висновків 
нашої публікації.
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