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Одним із проявів глобалізаційних процесів в Україні є міжнародна міграція 

робочої сили. Дедалі більшого поширення і значення набуває переміщення людських 

ресурсів, обумовлене соціально-економічними, військовими, етнічними, релігійними та 

зовнішньоекономічними чинниками. Розвиток міграційного процесу, зміна напрямів і 

характеру міграції є наслідком суспільно-політичних та економічних процесів в 

Україні. Серед чинників масової еміграції українського населення можна виділити наступні:  

- низький рівень задоволеності людських потреб духовного і матеріального характеру; 

 - надмірні розміри  податків і їх труднощі сплати, високий рівень безробіття; 

- якість системи освіти, відсутність охорони здоров‘я, невпевненість у завтрашньому 

дні. 

Слід зазначити, що трудова міграція поступово займає все вагоміше місце у 

системі пріоритетів українських громадян та стає для багатьох із них основним видом 

заняття, а не доповненням до постійної роботи. Відтік робочої сили з України за кордон 

ставить наш уряд перед вибором: підвищити заробітну плату як мінімум до рівня 

Польщі і Росії (з метою зменшення відтоку української робочої сили до цих країн), чи 

брати на роботу не вибагливих мігрантів із бідніших країн. Цілком очевидним є й те, 

що масовий відплив продуктивної робочої сили, особливо вчених і спеціалістів, 

завдасть Україні значних економічних, інтелектуальних та моральних збитків. Виїзд 

кваліфікованих кадрів, молодих спеціалістів негативно вплине на професійну 

структуру працездатного населення, погіршить його статево-віковий склад. Країну 

залишають молоді, перспективні вчені, які в майбутньому мали скласти науковий 

потенціал держави. Суспільство не визнає повною мірою тієї втрати, яка може статись 

в наслідок постійного «відпливу інтелекту» за кордон. Сучасний стан зовнішніх 

міграційних процесів в Україні свідчить про те, що Україна через своє географічне 

розташування стала однією з основних транзитних країн на шляху міграції до країн 

Європейського Союзу. 

Розвиток інтеграційних процесів призводить до необхідності втручання держави 

з метою пом‘якшення їх негативних ефектів. При цьому в умовах низького рівня 

заробітної плати в державному секторі економіки та поширення безробіття саме 

підтримка зовнішніх трудових міграцій економічно активного населення, оптимізація 

їхніх потоків, підвищення рівня захищеності українських працівників за кордоном, 

сприятиме, до певної міри, вирішенню проблеми безробіття. У зв‘язку з цим, необхідне 

спрощення процедури тимчасового виїзду наших громадян на роботу та одночасне 

посилення контролю за діяльністю організацій-вербувальників вітчизняної робочої 

сили. Однак, на нашу думку, певною гарантією має стати система міждержавних 

договорів про взаємне працевлаштування громадян та їхній соціальний захист 

Отже, міграція робочої сили України – це об‘єктивний процес, зумовлений 

внутрішніми факторами і поглибленням глобалізації, яка охопила весь світ. 

Актуальність даної проблеми потребує негайного її вирішення з метою упередження 

негативних наслідків міграції робочої сили в умовах посилення глобалізацій них 

процесів. 


