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достатніх для фінансування соціальної сфери, а також вирівнювання просторово-

територіальних та структурних дисбалансів у системі національної економіки. 

У підсумку узагальнення теоретико-методичних засад державного регулювання 

розвитку економіки та державної політики підтримки стратегічних видів економічної 

діяльності встановлено, що до пріоритетних галузей економіки відносяться сектори, види 

економічної діяльності, галузі, їх інфраструктура та зв’язки між ними, розвиток яких на 

поточному етапі та в стратегічній перспективі забезпечує [3, с. 117-123; 4, с. 56-63]: 

 по-перше, зміцнення конкурентних позицій національної економіки на внутрішньому 

та зовнішньому ринках, покращення місця країни в системі міжнародного поділу праці, 

підвищення рівня якості життя населення;  

 по-друге, структурно збалансований сталий розвиток територій країни, реалізацію 

національних економічних та соціальних інтересів;  

 по-третє, створення умов для збереження цих позицій.  

Ідентифікація пріоритетних галузей відбувається із використанням класифікації, 

ключовими ознаками якої слугують: 1) галузева приналежність; 2) сектори економіки; 

3) стратегічна зорієнтованість; 4) глибина впливу; 5) модель економічного зростання; 

6) фактори економічного розвитку; 7) стадії економічного відтворення; 8) інвестиційний 

потенціал. Застосування такого підходу дозволяє виявити не лише ті види економічної 

діяльності, що забезпечують конкурентоспроможність економіки, але й так звані вторинні, 

функціонування яких слугує базисом для накопичення і реалізації потенціалу 

конкурентоспроможного економічного розвитку та високої якості життя.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК 

СИСТЕМНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Анотація. Узагальнено змістовні характеристики поняття «міграційний процес». Ідентифіковано основні 

етапи міграційних процесів. Визначено систему факторів міграційних процесів, що характеризують 

необхідність здійснення їх державного регулювання та залежність від цього темпів розвитку інноваційного 

підприємництва. Запропоновано авторське визначення сутності державного регулювання міграційних 

процесів. Сформовано моделі та напрями державного регулювання міграційних процесів за якими 

можливо ефективно забезпечити соціально-економічний розвиток інноваційного підприємництва.  

Abstract. The substantive characteristics of the concept of «migration process» are generalized. The main stages 

of migration processes are identified. The system of factors of migration processes that characterize the need for 

their state regulation and the dependence of the pace of development of innovative entrepreneurship is determined. 

The author’s definition of the essence of state regulation of migration processes is offered. Models and directions 

of state regulation of migration processes have been formed, according to which it is possible to effectively ensure 

the socio-economic development of innovative entrepreneurship. 

Аннотация. Сделано обзор содержательные характеристики понятия «миграционный процесс». 

Идентифицировано основные этапы миграционных процессов. Определена система факторов 

миграционных процессов, характеризующих необходимость осуществления их государственного 

регулирования и зависимость от этих темпов развития инновационного предпринимательства. 

Предложено авторское определение сущности государственного регулирования миграционных процессов. 

Сформирован модели и направления государственного регулирования миграционных процессов, по 

которым можно эффективно обеспечить социально-экономическое развитие инновационного 

предпринимательства. 

 

Теоретичні засади дослідження міграційних процесів на сучасному етапі формуються 

положеннями неокласичної економічної теорії, теорії міграційних систем та міграційної теорії 

pull-push факторів. Згідно з ними міграційні процеси прийнято розглядати (1) на 

індивідуальному рівні як послідовності дій особи-мігранта та подій, які виникають або 

спричиняють ці дії, що характеризують передумови формування потенціалу міграції (бажання 

і підготовки до переміщень), його реалізації та подальшого вибору повернення чи залишення 

за новим місцем перебування з ситуативним рівнем інтеграції у приймаючому суспільстві, 

також (2) на рівні суспільства як сукупність переміщень населення з визначеними 

характеристиками етапів, динаміки, вектору, географії, мети, а також подій, які спричинені 

переміщеннями або є їх наслідками, що формують міграційний профіль суспільства та рівень 

його мобільності[1, с. 51-67; 2, с. 507-514]. 

Враховуючи аспекти державного регулювання насамперед відмітимо окремі 

характеристики міграційних процесів, що визначають ефективність соціально-економічного 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва. Насамперед варто звернути увагу на 

основні етапи міграційних процесів – формування потенціалу, підготовки до міграції, міграції 

осібної, міграції домогосподарства (сімейної), адаптації й інтеграції, демографічного 

відтворення за новим місцем перебування, натуралізації, акультурації, вимушеного 

повернення (депортації, екстрадиції), рееміграції, у тому числі реверсної, та інтеграції 

міграційного капіталу, асиміляції наступних поколінь. 

Так, на етапі формування потенціалу міграції необхідно враховувати влив внутрішніх та 

контекстуальних факторів, а при підготовці до міграції – контекстуальні (особистісні, 

організаційні) та зовнішні (суспільств донора і реципієнта) умови. Звернемо увагу на вплив 

дивергенції між суспільством походження та ймовірним приймаючим суспільством, який 

може відрізнятися за економічними, соціальними, політичними, природно-кліматичними, 

екологічними, культурними, безпековими параметрами[3, с. 105-110].  

Також важливо враховувати при соціально-економічному забезпеченні розвитку 

інноваційного підприємництва факторну площину середовища адаптації та інтеграції 

мігранта. У даному процесі фактори доцільно розподіляти за групами: міграційна політика 

приймаючого суспільства; відношення суспільства-реципієнта до мігрантів; зворотна реакція 

особи-мігранта; міграційна політика суспільства-донора.  



104 

 

Таким чином державне регулювання міграційних процесів слід розглядати як систему 

заходів держави у взаємодії з недержавними та міжнародними інститутами, що передбачають 

застосування методів, спрямованих на зміну характеристик міграційних процесів з 

узгодженим задоволенням інтересів особи-мігранта, суспільства і держави та врахуванням 

заходів інших держав, що беруть участь у глобальному перерозподілі людських ресурсів[4, с. 

149-170; 5, с. 50-58].  

Для налагодження ефективної системи державного регулювання, що дозволятиме 

соціально-економічно забезпечити необхідні темпи розвитку інноваційного підприємництва 

важливо правильно обрати моделі за якими буде здійснюватися реалізації регулюючих 

заходів. Зокрема, їх можна розділяти за різними ознаками. До прикладу, залежно від етапного 

спрямування – базову (обов’язкове застосування методів на етапі міграції як факту 

переміщення), ситуативну (обов’язкове застосування методів залежно від міграційної ситуації 

щодо переважання вектору міграції), розширену (обов’язкове застосування методів на тих 

етапах міграційного процесу, які дозволять забезпечити їх позитивну наслідковість, зокрема 

щодо соціально-економічного розвитку), комплексну (застосування методів на усіх етапах 

міграційного процесу). 

Все це дозволяє визначити основні напрямки державного регулювання міграційних 

процесів, а особливо при налагодженні системного забезпечення соціально-економічного 

розвитку інноваційного підприємництва: забезпечення прогресивно-вибіркового впливу на 

сфери з каталізуючим характером; неприпустимість дезінтеграційного впливу; нівелювання 

ризикогенності впливу. 
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