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На розвиток ринку праці суттєво впливає трудова міграція населення, яка
зумовлена соціальними та економічними чинниками. Значний вплив на його
формування, функціонування та розвиток здійснює міграція. Зазвичай під міграцією
розуміють просторове переміщення населення [1,180].

В Україні спостерігається нерівномірний розподіл трудової міграції, внаслідок
цього у одних регіонах відбувається скупчення мігрантів, а в інших недостатня
кількість трудових ресурсів. Причинами такої міграції людських ресурсів є відсутність
централізованої стратегії і будь-якої політики щодо системного розвитку регіоні
України, розселення та розподілу трудового потенціалу по території держави, а також
недооцінка наслідків цього процесу. Міграція як комплексний процес пов’язана з
багатьма демографічними та соціально-економічними процесами, тому міграційним
проблемам приділяється велика увага у світовій науці [2,105].

Причини міжнародної трудової міграції мають, в основному, економічний
характер, який пов’язаний з відмінностями у рівнях економічного розвитку окремих
країн і, відповідно умовами їх життєдіяльності (рівні «якості життя»); наявністю
національних відмінностей у розмірах вартості праці.
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