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ineffective work of financial regulators in ensuring the country’s financial security and economic security of the
most active professional participants in the financial market – financial institutions.
Originality The essence and meaningful content of the notion of financial security of the state are
specified. The list of state bodies and structures that directly or indirectly influences the state of financial
security of the state is specified and their role and significance in the process of ensuring financial
security of Ukraine is established. The principles of regulation of financial security of Ukraine are
offered through control of the activities of financial institutions. The list of features of the current state of
state regulation of financial security of Ukraine is given.
Conclusion The peculiarities of the state regulation of financial security of Ukraine include: lack of
legal and regulatory framework for regulating financial security; the absence of strategic landmarks enshrined
in long-term documents for ensuring the country’s financial security; the presence of several regulators of the
state of the financial system at once; absence of periodic monitoring of the state of financial security of Ukraine
with its obligatory assessment in dynamics; informational closure of financial market regulators and the
financial system regarding the results of their work on financial security. The shortcomings of the process of
regulating financial security in Ukraine through the control of the activities of financial institutions include: the
lack of legally established requirements for the transparency of financial institutions and the establishment of
economic security services in their structures, lack of methodical tools for assessing the level of economic
security and requirements for the system of economic security; low level of interaction between government
agencies for the task of ensuring the economic security of financial institutions; absence in the staff of institutions
the persons possessing professional skills in ensuring economic security; bureaucracy and long-term resolution
of complaints and disputes, etc. It is recommended to introduce financial institutions and their economic security
as one of the objects of protection in the normative-legal acts, and to put the economic interests of financial
institutions in the Development Strategies of Ukraine.
Key words: financial security of the state, regulation, financial institutions, economic security,
National Bank of Ukraine, National Securities and Stock Market Commission, National Commission for
State regulation in the field of financial services markets, Council for Security and Defense of Ukraine,
Financial Stability Council.
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ТРАНЗИТНА МІГРАЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
В статті простежено суттєве збільшення масштабів включення України в міжнародні
міграційні процеси, що зумовлено її географічним положенням як транзитної країни та може
використовуватись з метою нелегальної міграції, а також транзитної міграції. Нелегальна міграція,
криміналізація суспільства, контрабандна діяльність мають стійку тенденцію до зростання, що
безпосередньо загрожує національній безпеці України. Зазначені небезпеки посилюються через те, що
Україна поступового перетворюється з транзитної країни на країну, що накопичує нелегальних
мігрантів. Більша частина незаконних мігрантів прибувають в Україну з території РФ й Білорусі, а
тому доцільно було б впорядкувати свої передусім східні та північні кордони.
Нелегальні транзитні мігранти при перетині кордонів використовують загальновідомі
форми та методи проникнення на територію бажаної країни: через зелену зону кордону; через
законні митні пости з використанням підроблених або чужих документів; з використанням
великих транспортних засобів промислового призначення.
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Виявлено, що збільшенню нелегальних мігрантів в Україні сприяють такі чинники, як:
«м’якість» візової політики України; відсутність контролю за діяльністю юридичних та фізичних
осіб, які запрошують і приймають в Україну іноземців; наявність розширеної пособницької бази
нелегальної міграції; можливість працевлаштування та безконтрольного пересування нелегалів;
відсутність дійового механізму видворення та депортації іноземців з України.
Запропоновано та обґрунтовано низку ефективних шляхів протидії загрозі економічній
безпеці України з боку нелегальної та транзитної міграції та негативним наслідкам, які
спричинені цим процесом.
Ключові слова: економічна безпека України, транзитна країна, транзитна міграція,
нелегальна міграція, криміналізація суспільства.

Постановка проблеми. У ХХІ столітті у світовому господарстві простежується
суттєве розширення та розвиток міжнародних економічних зв’язків між країнами, зокрема,
збільшення масштабів міграційних процесів. Мігранти, безумовно чинять свій вплив на
економічний, соціальний та культурний, демографічний розвиток будь-якої країни. На
даний момент найбільшим у світі за обсягами міграції вважається коридор Мексика-США,
обсяги якого перевищують 10 млн. осіб кожного року. Також одними з найбільших
коридорів є Туреччина-Німеччина, Алжир-Франція. Якщо ж розглядати міграцію до країн
ЄС загалом, то такий коридор не поступатиметься, а то і переважатиме згаданий напрямок
Мексика-США [1]. За інформацією ООН, щороку близько 1 мільйона громадян країн Азії та
Африки нелегально переправляються до країн Європейського Союзу, а в останні два роки, у
зв’язку з загостренням ситуації в Сирії, ці цифри суттєво зросли.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми міграції в Україні цікавлять
багатьох українських вчених – представників різних наук: економісти, соціологи, демографи.
Серед них: Серватюк Л. В. Сисюк Л. П., Гилюк Л. О. та багато інших. Однак загроза
економічній безпеці через проблему транзитної міграції досі залишається актуальною на
державному рівні та надзвичайно актуальною, причому такою, що дедалі загострюється.
Мета та завдання дослідження. Україна не тільки є географічним центром Європи
(село Ділове Закарпатської області), а й через її територію проходить транспортний коридор
між європейською та азіатською частинами континенту, а, отже, вона знаходиться на
Центральноєвропейському транскордонному маршруті незаконного переправлення людей на
Захід, який пролягає через Росію, Україну, Польщу та Словаччину і є чи не головним з 5
подібних маршрутів. Таке геополітичне положення здебільшого пояснює надзвичайно
активну участь нашої країни у глобальних міграційних процесах. Ситуація ускладнюється ще
й тим, що довкола нелегальної міграції формуються злочинні угрупування, погіршується
епідеміологічна ситуація, переміщується зброя, наркотики тощо.
Актуальність проблеми економічної безпеки України підсилюється тим фактом, що
в останні кілька років міграційна активність на глобальному ринку людських ресурсів
зросла, а географічне положення України як транзитної країни може використовуватись з
метою нелегальної міграції, транспортування мігрантів та торгівлі людьми, адже у нашої
країни є спільні сухопутні кордони з Румунією, Польщею, Словаччиною та Угорщиною,
які простягаються на сотні кілометрів. В той же час Україна відіграє роль буферу та дещо
стримує потоки нелегальної міграції зі Сходу до країн Європи. Але останні події в
Європейському Союзі, пов’язані з міграційною кризою, чітко вказують на те, що
механізмів ефективної протидії нелегальній міграції та запобігання її негативних впливів
у міжнародній міграційній політиці не існує.
З огляду на це, дане дослідження має на меті провести аналіз сучасної ситуації з
економічної безпеки України в ракурсі особливостей її участі в міжнародній міграції як
транзитної країни та країни накопичення нелегалів.
Виклад основного матеріалу дослідження. До країн ЄС намагається потрапити
чимало людей, зокрема з арабських та мусульманських країн. Серед основних потоків
нелегальних мігрантів, які направляються до нашої країни з метою потрапити в ЄС, можна
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виділити громадян Афганістану, Ефіопії, Єгипту, Іраку, Нігерії, Палестини, Пакистану,
Сирії, Судану[1]. При цьому у 80% випадках незаконна міграція через територію України
не є стихійною, оскільки це, фактично, добре організований і з роками налагоджений
бізнес. Мотиви такої небезпечної мандрівки різні: економічні (найбільш розповсюджені),
правові, політичні, або це об’єднання родини через осіб, що вже проживають в країні.
Понад дві третини незаконних мігрантів прибувають в Україну з території РФ й
Білорусі, а тому стратегія боротьби з нелегальною міграцією з боку ЄС потребує суттєвих
змін. Замість встановлення бар’єрів на західному кордоні України доцільно було б
впорядкувати свої передусім східні та північні кордони, через які прямує в Україну основний
транзитний потік нелегальних мігрантів. Особливо це актуально через те, що Україна близько
200 млн. дол. витрачає щороку на депортацію нелегальних мігрантів на батьківщину. Тому,
якщо нелегал затриманий на східному чи північному кордоні, то їм відмовляють у в’їзді в
країну, а якщо на західному – тоді Україна має опікуватися їх поверненням на батьківщину.
Нелегальні мігранти, як правило, в’їжджають до країн СНГ на не законних підставах, а
далі нелегально в Україну. Інколи іноземці з країн походження найбільшої кількості
нелегальних мігрантів, використовуючи м’якість візового режиму, прибувають з країн
Середньої Азії та Закавказзя. Також мігранти можуть в’їжджати в Україну напівлегальним
шляхом (мета їх поїздки не відповідає зазначеній у візових документах) з подальшим
нелегальним проживанням в Україні та спробою нелегального виїзду в країни Західної
Європи, причому інколи навіть вантажним автотранспортом, ховаючись у вантажі.
Нелегальна міграція масово проявляється у великих містах, а також у
прикордонних зонах, які є місцем переправлення нелегальних мігрантів до Європи
(Закарпатська область, наприклад, яка межує з 4 країнами ЄС).
Для перетину кордону нелегальні транзитні мігранти використовують
загальновідомі форми та методи проникнення на територію бажаної країни, такі, як: через
зелену зону кордону; через законні митні пости за рахунок використання підроблених
(фальсифікованих) документів або оригіналів, що належать іншим особам; з
використанням великих транспортних засобів промислового призначення (під прикриттям
перевезення різного роду сировини та будівельних матеріалів) [2]. Функціонування таких
каналів - дуже поширене явище у світовій практиці незаконної транзитної міграції.
Якщо ж простежити динаміку загальної чисельності мігрантів, то чітко
простежується тенденція до їх збільшення (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка зовнішньої міграції (2003-2017 р.р.)
Рік
Зовнішня міграція (приріст /скорочення)
2003
-24210
2004
-7615
2005
4583
2006
14245
2007
16838
2008
14879
2009
13447
2010
16133
2011
17096
2012
61844
2013
31913
2014
22592
2015
9250
2016
7846
Січень-березень 2017
2370
(складено за: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm) [3]
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З офіційної статистики чітко простежується досить стрімке зростання офіційної
міграції з від’ємного міграційного сальдо на початку ХХІ століття до додатного,
починаючи з 2005 року. Що ж стосується нелегальної міграції, то її пік через Україну
припав на кінець 1990 – тих та 2000-ні роки, значно спавши після 2010 р., коли Україна
підписала закон про реадмісію. Згідно з цією угодою від 1 січня 2010 року держава
зобов’язалася приймати до себе нелегалів з ЄС, які дісталися туди через територію
України. Проте мало кого з нелегалів влаштовувала перспектива уже з країн ЄС бути
депортованими до України, та, в подальшому до своєї країни доходження, тому відбувся
деякий спад, але, як ми бачимо зараз, лише тимчасовий [4].
Протягом 2008 – 2013 років в Україні було затримано більше 1,7 тис. нелегальних
мігрантів. В 2014 році міграційна ситуація на українському кордоні також ще не вважалася
загрозливою. Однак вже у 2015 році Держприкордонслужба відзначає збільшення затриманих
мігрантів в 2,5 рази. Протягом 2015 року в пунктах пропуску через державний кордон виявлено
понад 4,2 тисячі потенційних і затримано понад 1,3 тисячі незаконних мігрантів [5].
Що стосується 2016 року, то за даними Держприкордонслужби, на кордоні з
Європою відмовлено у пропуску 1865 потенційним нелегальним мігрантам, і затримано за
незаконний перетин кордону 693 незаконних мігранти. Ще 85 незаконних мігрантів з
України затримано прикордонниками європейських країн [6].
Держприкордонслужба зазначає, що найпривабливішою для незаконного
проникнення на Захід є українсько-словацька та українсько-угорська ділянки державного
кордону, де затримується понад 70% загальної кількості нелегалів. При цьому переважна
більшість порушників намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску [7].
Нелегальні мігранти в країні спричиняють не тільки соціальні чвари і політичні
ускладнення, а й прямі економічні збитки, оскільки, проживаючи в країні, він споживає
національний продукт, користується суспільними благами, не сплачуючи при цьому
податків. За експертними оцінками, нелегальний мігрант, що живе в Києві, не одержуючи
будь-якої соціальної допомоги з боку держави, коштує приблизно 1000 дол. США на рік, а
якщо врахувати їх кількість, то виходить понад 2 млн. доларів США [7].
Очевидно, що прибуттю, безконтрольному проживанню, пересуванню та збільшенню
нелегальних мігрантів в Україні сприяють такі чинники, як: «м’якість» візової політики
України, що дає можливість вільно, на законних підставах в’їжджати в Україну іноземцям,
які мають намір мігрувати до країн Західної Європи; відсутність контролю за діяльністю
юридичних та фізичних осіб, які запрошують і приймають в Україну іноземців; наявність
розширеної пособницької бази нелегальної міграції на території України; іноземці, які не
мають законних підстав для перебування в Україні можуть працевлаштуватись, довгий час
проживати та безконтрольно пересуватися територією України; відсутність дієвого механізму
видворення та депортації іноземців з України.
Скажімо, одним із найрозповсюдженіших варіантів дій нелегалів в разі затримання
прикордонниками прохання про отримання статусу біженця. Якщо міграційна служба
приймає позитивне рішення, то затриманий звільняється з-під варти та його перебування в
Україні легалізується. Серед таких біженців чимало учасників транснаціональних злочинних
угруповань або тих, що вдаються до повторних спроб переправлення за кордон. До того ж
мігранти прибувають в Україну легальним шляхом, під приводом навчання у Вишах або
відвідування родичів і знайомих, а потім, знову таки ж звертаються за статусом біженця.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, наявність загрози
економічній безпеці України, проблем у боротьбі з нелегальною міграцією та негативними
наслідками, які має цей процес в нашій країні, вимагають формулювання ефективних
механізмів протидії. На нашу думку, це можуть бути:
 удосконалення візової політики та якості прикордонного контролю на найбільш
активних ділянках кордону для виявлення та перекриття найбільш небезпечних каналів
міграції в Україну, що сприятиме припиненню в’їзду до країни нелегальних мігрантів;
 посилення боротьби зі злочинними угрупованнями, які займаються організацією
переправлення нелегальних мігрантів та забезпеченням їх підробленими документами
на території України;
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 створення дієвого механізму депортації нелегальних мігрантів. Для цього необхідно
укласти відповідні міжурядові угоди, створити місця тимчасового утримання, залучити
кошти організацій, які мають прибуток від приймання іноземців в Україні тощо.
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TRANSIT MIGRATION AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY UKRAINE
Abstract. Introduction. The article traced the significant increase in the inclusion of Ukraine in
international migration, due to its geographical position as a transit country and can be used to illegal
immigration and transit migration. Illegal migration, high crime, smuggling activities are steadily
growing, which directly threatens the national security of Ukraine. These dangers are amplified because
Ukraine is gradually transformed from a transit country to country, accumulating illegal immigrants.
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Most illegal immigrants come to Ukraine from the Russian Federation and Belarus, so it would be
reasonable to arrange their first eastern and northern borders.
Purpose. With this in mind, this study aims to analyze the current situation of economic security
of Ukraine in the light of the features of its participation in international migration as a transit country
and country of illegal accumulation.
Methods. Methods used in the article: theoretical analysis and synthesis of the test material,
social and qualitative research methods, analytical - statistical method.
Results. Illegal transit migrants at border crossings using known forms and methods of
infiltration desired country, through the green zone border; through legal customs checkpoints using
forged or foreign documents; using large vehicles for industrial use.
Originality. A number of reasonable and effective ways to counter the threat to economic security
from Ukraine and transit of illegal migration and the negative effects that caused this process.
Conclusion. Revealed that the increase of illegal migrants in Ukraine contributing factors such
as "softness" Ukraine visa policy; lack of control over the activities of businesses and individuals that
invite and take in Ukraine foreigners; employability and uncontrolled movement of illegal immigrants;
the lack of an effective mechanism expulsion and deportation of foreigners from Ukraine.
Keywords: economic security of Ukraine, a transit country, transit migration, illegal migration,
criminalization of society.
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SOLUTION OF THE PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL
AS A BILEVEL PROGRAMMING PROBLEM

In this paper, we consider a mixed-integer bi-level linear programming (or a leader’s) problem
with one parameter in the right-hand side of the constraints in the lower level (or a follower’s) problem.
Motivated by the application to a fuzzy portfolio optimization model, we consider a particular case that
consists in maximizing the investor’s expected return. The functions are linear at the upper level and
quadratic at the lower level, and the proposed algorithm is based upon an approximation of the optimal
value function using the branch-and-bound method. Therefore, at every node of this branch-and-bound
structure, we apply a new branch-and-bound technique to process the integrity condition.
Keywords: fuzzy portfolio optimization, integer programming, parametric programming, branchand-bound approach.

Introduction (Formulation of the problem). The portfolio theory was developed to support
decision making for allocation of financial assets (securities, bounds) traded at the stock
exchange [1]. This allocation is known as “investment" decision making. The investor considers the
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