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Статтю присвячено дослідженню основної детермінанти становлення інформаційно�кому�
нікаційної інфраструктури в межах міграційної політики. Було розглянуто перспективи розвит�
ку надання адміністративних електронних послуг. Звернуто увагу на державну міграційну полі�
тику, в якій відбувається трансформація щодо визначенні суспільних та просторових меж, впли�
ваючи на міграційні потоки в країні у зв'язку із зростанням ролі інформаційних технологій. За�
значено політичну та економічну кризу в країні, що спричинили негативний вплив на всі проце�
си функціонування більшості секторів держави. Зауважено роль інформаційних технологій в
межах прикордонного співробітництва між державами, яка визначає форми співробітництва,
використовуючи потенціал місцевої інфраструктури. Досліджено нормативно�правову базу, що
слугує впровадженням інновацій в інформаційно�комунікаційній інфраструктурі прикордонно�
го контролю. Запропоновано схему основних детермінант становлення інформаційно�комуні�
каційної інфраструктури прикордонного контролю та появи нового виду міграції як віртуальна
міграція. Зроблено висновки відносно модернізації інформаційно�комунікаційної інфраструк�
тури, впливаючи на якість та швидкість адміністративних послуг відносно міграційна запитів
населення та прикордонного контролю.

The article is devoted to the study of the main determinants of the formation of information and
communication infrastructure within the framework of migration policy. The prospects for the
development of administrative electronic services were considered. The attention is drawn to the
state migration policy in which the transformation of the definition of social and spatial boundaries
takes place, influencing migration flows in the country in connection with the growing role of
information technologies. The political and economic crisis in the country is mentioned, which has
had a negative impact on all processes of functioning of most sectors of the state.

The special features of the border areas are highlighted, which are manifested in the special
approach to the creation of information and communication infrastructure in the provision of migration
processes, which, above all, should increase the capacity of the border infrastructure,
communications, service facilities. The improvement of the information and communication
infrastructure should depend on the aggregate of subsystems, services, enterprises, auxiliary units
and interconnected facilities, speed up and optimize the work of the border area.

The role of information technologies in the framework of border cooperation between the states is
defined, which determines forms of cooperation, using the potential of local infrastructure. The
regulatory framework, which serves the introduction of innovations in the information and
communication infrastructure of border control, is explored. The scheme of the main determinants
of the formation of the information and communication infrastructure of border control and the
emergence of a new type of migration as virtual migration is proposed. Conclusions regarding the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При проведенні подальших досліджень у питаннях

глобальних проблем міграції робочої сили слід зазна�

чити таку основну компоненту, як міграційних рух, що є

так званим індикатором населення країни відносно

основних запитів суспільства готового до змін. Тому виз�

начення основних пріоритетів розвитку інформаційно�

комунікаційної інфраструктури міграційних процесів є

одним з головних завдань держави в питаннях регулю�

вання міграційного процесу. Міграційний процес у дер�

жаві тісно пов'язаний з економічними та структурними

трансформаціями, впливаючи на розбудову чи ліквіда�

цію підприємств в різних галузей, що, в свою чергу, впли�

вають на скорочення та вивільнення людських ресурсів.

Розвиток інформаційного суспільства визначає тенден�

цію щодо значної кількості вільних робочих рук вна�

слідок неспроможності освітнього середовища країни

за короткий час підготувати та перерозподілити трудові

ресурси країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження щодо тематики вдосконален�

ня інформаційно�комунікаційної інфраструктури мігра�

ційних процесів були висвітлені в роботах таких украї�

нських науковців: П. Бєлєнький, М.І. Долішній, Н.П. Лу�

цишин, А. Мельникова, В.П. Мікловда, М.А. Лендєл,

Є.Б. Кіш, В.В. Сухенко, Ю.Г. Губан, О.В. Погрибенник,

П.І. Шилепницький та інші. Особливу увагу слід приділи�

ти науковим роботам таких вчених О. Шаблій, який роз�

глядав територію Західної частини України, як прикор�

донну територію; дослідженням політико�географічних

аспектів формування та функціонування західного дер�

жавного кордону займалася О. Малиновська; інфраст�

руктурне забезпечення на прикордонних територіях

modernization of the information and communication infrastructure have been made, influencing
the quality and speed of administrative services in relation to migration requests of the population
and border control.

It is established that interaction of information technologies with migration processes takes place
within the limits of collection, registration, transmission of input data, processing according to the
corresponding algorithm, storage and display of information necessary for monitoring and forecasting
of components (economic�demographic, migration�demographic, medical�demographic,
educational�demographic, ecological�demographic and criminal�demographic) and ensuring
demographic security. With the help of information technologies in migration processes, it is possible
to implement the following measures: to study information on migration flows from different regions
of the country; interaction with real time migration information.

Ключові слова: інформаційно�комунікаційна інфраструктура, мобільність, електронні послуги.

Key words: information and communication infrastructure, mobility, electronic services.

розглядали в своїх наукових публікаціях Н. Коцан,

А. Вавринюк. Однак внаслідок того, що Україна нама�

гається інтегруватися до Європейського Союзу, відбу�

вається трансформація прикордонного співробітницт�

ва. Тому вдосконалення інформаційно�комунікаційних

процедур міграційних процесів є недостатньо вивченою

проблемою та представляє інтерес для подальшого дос�

лідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити основні детермінанти ста�

новлення інформаційно�комунікаційної інфраструктури

в межах міграційної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток інформаційно�комунікаційної інфраструк�

тури впродовж десятиріч залишається рушійною силою

у трансформації відносин ув міграційній політиці. Голов�

ним питанням взаємозв'язку міграційних потоків з

інформаційно�комунікаційною інфраструктурою є

рівень впливу на соціальні, економічні, геополітичні,

культурні процеси, імплементація яких визначається у

глобальних та локальних мережах різного рівня, що

складають інфраструктуру міграції. Ці зв'язки описує у

своїх наукових дослідженнях науковець Дж. Солт та

зазначає, що є підстави переглянути традиційну концеп�

цію міжнародної міграції, як відношення між індивідом,

який хоче переїхати на більш або менш тривалий термін,

та державою, що виступає у ролі "сторожа". У цих до�

слідженнях науковець розглядає міжнародну міграцію,

як розгалужений організований процес, що має певний

бюджет та подальший план розвитку щодо управління

мережею організацій та інститутів [1].

Тому міграційна політика держави має спиратися на

можливості розгалуженої інфраструктури, де інформа�
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ційно�комунікаційна складова буде відігравати одну з

основних ролей в обслуговуванні та управління мігра�

ційними потоками. Однією з особливостей інформацій�

но�комунікаційної структури в міграційній політиці є

надання послуг, наприклад, отримання візи чи пошук

роботи, внаслідок впровадження нових технологій з'яв�

ляються нові можливості щодо отримання даних послуг

[5]. Інформаційна революція стає суттєвим чинником

змін у різних економічних, соціальних, політичних про�

цесах держави, де конкуренція потенціалів країн відбу�

вається завдяки електронним системам, що стирають

значимість територіальної ознаки. Масштабність змін

внаслідок впровадження інформаційних технологій стає

безпрецедентним явищем зміни національної інфра�

структури, що обслуговує міграційні потоки. Інтеграція

інформаційних технологій створює навколишнє середо�

вище, трансформуючи напрями міграційних орієнтацій

населення. Нові можливості, які відкриваються від впро�

вадження інформаційних технологій перед міграційни�

ми потоками створюють якісно нові запити до міграцій�

ної політики в Україні.

Глобалізація відносин через розбудову інформа�

ційно�комунікаційної інфраструктури України впливає

на збільшення кількості зайнятих трудових мігрантів в

інформаційно/інтелектуальних типах роботи. Однією з

особливостей розбудови інформаційно�комунікаційної

інфраструктури є можливості глобальної мережі Інтер�

нет, інтегруючи Україну до процесів транснаціональних

спільнот. Для державної міграційної політики відбу�

вається трансформація у визначенні суспільних та про�

сторових меж, впливаючи на міграційні потоки в країні

у зв'язку із зростанням ролі інформаційних технологій.

Поява нових послуг у міграційних процесах — з'явля�

ються, в першу чергу, в розвинутих країнах, що знахо�

дяться на перших місцях технологічних новацій, які спри�

яють новим контактам та взаємодії з різними регіонами

світу. Інформаційні технології впливають на високу

мобільність трудових, освітніх чи стаціонарних міг�

рантів, впливаючи на формування у трансконтиненталь�

них масштабах потоків мігрантів.

Внаслідок розвитку інформаційно�комунікаційних

технологій та широке впровадження та розгалуження

їх на приватні підприємства, також існує питання в

міграційній політиці щодо залучення іноземних спеці�

алістів для компенсації дефіциту національних кадрів у

сфері інформаційних технологій. Сучасні засоби кому�

нікації дозволяють працювати за допомогою дистанц�

ійних форм, що надають можливість працювати жите�

лям однієї держави в іншій. Такий процес характерний

для аутсорсингових компаній, що працюють на транс�

національні корпорації, які знаходяться в Україні та в

інших країнах. Політична та економічна криза в країні

спричинили негативний вплив на всі процеси функціо�

нування більшості секторів держави та спонукали до ве�

ликого попиту іноземних інвесторів на українських ІТ�

спеціалістів, як на відносно дешеву й достатньо квалі�

фіковану робочу силу зі знанням англійської мови. З

розвитком інформаційних технологій з'явилися "вірту�

альні мігранти", яких також треба брати до уваги у

міграційній політиці країни. Тому, нашу думку, при

наявності віртуальних мігрантів слід враховувати таке:

1) приналежність до території; 2) тривалість та регу�

лярність переміщень; 3) напрямок міграційних потоків;

4) форма працевлаштування; 5) ступінь адаптації до но�

вих умов; 6) рівень мобільності; 7) вимоги до наповнен�

ня трудових функцій та якості робочої сили; 8) суб'єкти,

що здійснюють переміщення; 9) розмір міграції [1].

У сфері інформаційних технологій в межах прикор�

донного співробітництва між державами визначається

форма співробітництва, використовуючи потенціал

місцевої інфраструктури, тому інформаційно�комуні�

каційні технології відіграють одну з важливих ролей у

прикордонному співробітництві. Також ці території мо�

жуть слугувати спільною ресурсною базою між країна�

ми в імплементації міграційної політики, а також розви�

вати природоохоронні проекти [1]. Інформаційно�кому�

нікаційна інфраструктура, що забезпечує міграційні

процеси, має в собі такі елементи: сукупність галузей,

організацій та підприємств (основною їх метою є забез�

печення міграційних процесів).

Особливими рисами прикордонних територій є

підхід до створення інформаційно�комунікаційної

інфраструктури в забезпеченні міграційних процесів,

перш за все, забезпечити збільшення пропускної здат�

ності прикордонної інфраструктури, комунікацій, мож�

ливості обслуговування. Завдяки розбудові інформа�

ційно�комунікаційної інфраструктури можливо залучи�

ти нові інвестиційні надходження для сприяння створен�

ня транспортних коридорів. Вдосконалення інформа�

ційно�комунікаційної інфраструктури залежить від су�

купності підсистем, служб, підприємств, допоміжних ла�

нок і установ, які сполучають, пришвидшують та оптимі�

зують роботу прикордонної території. Якщо в цілому

визначати, що таке прикордонна інфраструктура то —

це система каналів зв'язку, через які переміщуються ма�

теріальні, людські й фінансові ресурси, відбувається

їхній розподіл в економіці прикордонної території. В

межах даного тлумачення слід надати визначення

інформаційно�комунікаційної інфраструктури міграцій�

них процесів — це сукупність каналів зв'язку, комп'ю�

терного обладнання, програмного забезпечення, зав�

дяки чому можливо забезпечувати міграційні процеси.

Завдяки геополітичного положення України має доко�

рінно змінитися інформаційно�комунікаційна структура,

що буде відповідати стандартам країн, які мають найк�

ращі підходи в обслуговуванні міграційних процесів.

Основними напрямками в співпраці з країнами Цен�

трально�Східної Європи є розбудова інформаційної та

виробничої інфраструктури, модернізація інфраструк�

тури кордону, транспортної, наукової та культурної

співпраці, обмін досвідом між відповідними органами

що займаються міграційною процесами в межах імпле�

ментації інформаційно�комунікаційних технологій.

Внаслідок розширення кордонів Європейського Союзу

з Україною держава отримала шість областей (Волинсь�

ка, Львівська, Закарпатська, Івано�Франківська, Черні�

вецька та Одеська області), що є об'єктом національ�

ної міграціної політики та потребують модернізації

інформаційно�комунікаційної інфраструктури. Такі об�

ставини вплинули на розробку нових заходів щодо

підвищення потенціалу прикордонного контролю та

взаємодії з іншими країнами Європейського Союзу [2].

Нормативно�правова база, що слугує запроваджен�

ням інновацій в інформаційно�комунікаційній інфраст�
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руктурі, зокрема в наданні інформаційних послуг, скла�

дається з: Закону України "Про електронні документи

та електронний документообіг" від 22 травня 2003 року

№ 851�IV, Закону України "Про електронний цифровий

підпис" від 22 травня 2003 року № 852�IV й Закону Ук�

раїни "Про Основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007—2015 роки" від 9 січня

2007 року № 537�V. Також було прийняте велику

кількість підзаконних нормативно�правових актів —

постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення

Концепції Державної цільової програми створення та

функціонування інформаційної системи надання адмі�

ністративних послуг на період до 2017 року" від 24 лип�

ня 2013 року № 614�р, "Про затвердження Плану дій із

впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий

Уряд" у 2014�2015 роках" від 26 листопада 2014 року

№ 1176�р, "Про електронний обмін службовими до�

кументами в органах виконавчої влади" від 17 липня

2009 року № 733, "Про схвалення Концепції розвитку

електронного урядування в Україні" від 13 грудня 2010 ро�

ку № 2250�р, "Про електронний обмін службовими до�

кументами в органах виконавчої влади" від 17 липня

2009 року № 733, "Про заходи щодо створення елект�

ронної інформаційної системи "Електронний уряд" від

24 лютого 2003 року № 208.

Окремої уваги заслуговує розпорядження Кабінету

Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку

системи електронних послуг в Україні" від 16 листопа�

да 2016 року, де зазначено, що для досягнення мети

Концепції слід забезпечити виконання комплексних за�

ходів за такими напрямами: оптимізація порядку надан�

ня адміністративних послуг; визначення та планування

стадій розвитку системи електронних послуг; формуван�

ня єдиної інформаційно�телекомунікаційної інфраструк�

тури, яка забезпечує надання електронних послуг; підви�

щення готовності фізичних та юридичних осіб до вико�

ристання електронних послуг.

Слід висвітлити мету оптимізації, що запроваджуєть�

ся за рахунок Концепції розвитку системи електронних

послуг в Україні згідно з такими порядками: кількість

документів, що вимагаються від суб'єкта звернення за

рахунок запровадження міжвідомчої електронної взає�

модії, відкриття доступу до державних інформаційних

ресурсів; скорочення кількості та спрощення етапів, які

передбачені порядком надання адміністративної послу�

ги; запровадження електронних форм взаємодії

суб'єктів звернення та суб'єктів надання адміністратив�

них послуг; визначення окремих етапів (процедур), що

передбачені порядком надання адміністративної послу�

ги, які можуть бути автоматизовані; скорочення строків

виконання окремих етапів, які передбачені порядком

надання адміністративної послуги, та загального стро�

ку надання адміністративної послуги.

Функціонування інфраструктури, у сфері управлі�

ння міграційними процесами включає в себе, по�пер�

ше, систему програмно�технічних засобів інституцій та

структур, що формують якість, доступність та про�

зорість інформації для забезпечення міграційних про�

цесів; по�друге, представляє систему програмно�тех�

нічних засобів і технологій, організаційних структур,

які виконують такі функції як моніторинг, оцінку,

аналіз, контроль за міграційними потоками, ефектив�

не регулювання міграційних процесів. Слід зазначити,

що наявне інформаційне забезпечення має бути уніф�

ікованим до єдиного стандарту. Така проблематика

наявна внаслідок комплексності даного питання та ви�

рішенням всього займаються ряд міністерств та

відомств. Основними є Міністерство соціальної політи�

ки, Міністерство закордонних справ, Міністерство

внутрішніх справ, Управління міліції міграційного кон�

тролю Міністерства внутрішніх справ України, Держав�

на прикордонна служба України, Комітет з національ�

ностей і міграції, Державна міграційна служба Украї�

ни (ДМСУ) та ін.

Для того щоб сформувати єдину державну мігра�

ційну політику інформаційно�комунікаційна інфраструк�

тура має відповідати основним запитам постійного мо�

ніторингу та отримання об'єктивної інформації про стан

міграційних процесів в Україні. Тому актуальності на�

буває аналіз, дослідження та впорядкування бази да�

них з питань міграції, а також вдосконаленню основних

регуляторних механізмів системи автоматизації інфор�

маційно�аналітичної системи, що займає одне з голов�

них місць в інформаційно�комунікаційних інфраструк�

турі міграційних процесів. Основними завданнями за�

безпечення інформаційно�комунікаційної інфраструкту�

ри є:

1) збір інформації про масштаби, напрями й харак�

тер міграційних потоків;

2) виявлення й відстеження тенденцій міграційного

напряму серед населення;

3) визначення релевантності процесів, зокрема

міграційного процесу з економічними, соціальними й

демографічними процесами у країні й світі;

4) визначення подальшого розвитку міграційної по�

ведінки населення в Україні в межах соціально�еконо�

мічного розвитку держави [4].

Основні принципи використання інформаційних тех�

нологій є інтегрованість, гнучкість та інформативність.

Взаємодія інформаційних технологій з міграційними

процесами відбуваються в межах збору, реєстрації, пе�

редачі вхідних даних, обробці за відповідним алгорит�

мом, зберігання і відображення інформації, які не�

обхідні для моніторингу та прогнозування складових

(економіко�демографічної, міграційно�демографічної,

медико�демографічної, освітньо�демографічної, еколо�

го�демографічної та кримінально�демографічної) і за�

безпеченні демографічної безпеки. За допомогою

інформаційних технологій міграційних процесах мож�

ливо втілити наступні заходи: досліджувати інформацію

про міграційні потоки з різних регіонів країни; взаємо�

дія з інформацією відносно міграційних потоків у реаль�

ному часі. Використання інформаційних технологій,

можуть бути задіяні в таких напрямках:

— інформаційні — передача первинна інформації;

— професійні — детальна характеристика демог�

рафічних особливостей регіонів;

— новаторські — дозволяють використати різну

інформацію для вдосконалення демографічних про�

цесів.

За допомогою інформаційних технологій, можливо —

працювати з базами даних, робота в ринком праці (зок�

рема в рамках трудової міграції), вдосконалювати по�

слуги в питаннях зайнятості на ринку праці [7].
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В процесі розробки основних детермінант станов�

лення інформаційно�комунікаційної інфраструктури

(рис.1) зазначено наступне: становлення нової форми

міграції — віртуальної міграції, основними компонен�

тами є розмір міграції, ступінь адаптації, рівень мобіль�

ності, тривалість та регулярність переміщень, напрямок

міграційних потоків, суб'єкти, що здійснюють пере�

міщення, форма працевлаштування. Однак всі компо�

ненти також відносяться і до інших типів міграції.

Різницею віртуальної міграції від інших є неза�

лежність місця знаходження людини та роботи. Також

схема визначає комплекс заходів, що має виконувати�

ся в процесі діяльності прикордонної служби — фор�

мування єдиної інформаційно�телекомунікаційної

інфраструктури, надання адміністративних послуг, роз�

виток системи електронних послуг, електронні послуги

для фізичних осіб, електронні послуги для юридичних

осіб. Однак компонента мобільність є притаманною

більше до трудової, стаціонарної та освітньої міграції

ніж віртуальної. На останнє слід підкреслити важливість

рівня залучення суспільства до транснаціональної

спільноти, при цьому оцінюючи три складові як вплив

інформаційної революції на українське суспільство,

потенціал країни, міграційну орієнтацію населення.

Рис. 1. Основні детермінанти становлення інформаційно=комунікаційної інфраструктури
Джерело: розробка автора.
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ВИСНОВОК
Розбудова інформаційно�комунікаційної інфра�

структури має забезпечити надання якісних та швид�

ких адміністративних послуг відносно міграційних за�

питів населення та прикордонного контролю. Вирі�

шення основних проблем інформаційно�комунікацій�

них у структурі щодо міграційної політики має бути

спрямована в такому: вдосконалення чинного зако�

нодавства згідно зі стандартами Європейського Со�

юзу внаслідок тісної співпраці України та країн членів

ЄС, законодавчо закріплено адміністративні послуги

як в електронній формі, так і письмовій, комунікація

між місцевими органами влади центральними органа�

ми державної влади на основі Єдиного Державного

порталу надання адміністративних послуг, надання

безоплатних консультацій відносно використання ад�

міністративних послуг у напрямі міграційних питань,

запровадження нових форм ідентифікації користу�

вачів Єдиного Державного порталу надання адміні�

стративних послуг, розробка системи надання адмін�

істративних послуг, що дозволяє надавати транскор�

донні послуги в сфері міграції. Також інформаційні

технології набувають важливого значення в таких

демографічних процесах, як освітньо�демографічний,

кримінально�демографічний, економіко�демографіч�

ний, міграційно�демографічний, що становлять демог�

рафічну безпеку України, використання інформа�

ційних технологій в цих процесах допоможе уникну�

ти критичних проблем відносно надання адміністра�

тивних публічних послуг.
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