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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

Після розпаду Радянського Союзу громадяни постсоціалістичних країн 

отримали можливість вільно виїжджати за кордон. Період структурних перетворень в 

Україні супроводжувався зниженням рівня життя та збільшенням безробіття. Ці 

життєві реалії стимулювали трудову міграцію за кордон, яка поступово перетворилася 

у масове соціально-економічне явище. Вітчизняні й зарубіжні дослідження 

привертають увагу до трьох таких проблем, які виникли в результаті виїзду 

українських громадян за кордон. Перша — природа міграції: причини й наслідки, 

вигоди і втрати для країни. При цьому особливо гостро дискутуються саме вигоди і 

втрати, і чомусь переважно акцентується увага на втратах країни від трудової міграції її 

населення. 

Друга проблема — масштаби української трудової міграції, динаміка та                 

прогнози. Тут гострота дискусії значною мірою зумовлена відсутністю елементарної 

інформації хоча б про кількість та регіональні характеристики міграційних процесів, не 

кажучи вже про якісні та професійні оцінки розмірів трудової міграції. 

Третя проблема — обсяги заробітків українських трудових мігрантів за кор-

доном та надходження їх в Україну сім'ям, рідним та близьким мігрантів. Це найбільш 

закрите з точки зору офіційної статистики питання, нема елементарної інформації, що, 

відповідно, викликає вже не лише дискусії, а й суперечки щодо того, скільки мігранти 

заробляють і скільки надсилають чи привозять в Україну. 

Тому очевидно, що спроба розібратися в цих питаннях та хоч якимось чином 

знайти обґрунтовані відповіді на них є, на наш погляд, важливим науковим і 

практичним завданням. І головна проблема — не в обчисленні рівня чи значення 

показників, які характеризують міграційні процеси в Україні, а в обґрунтованості 

підходів та методів обчислення параметрів трудової міграції і грошових переказів, що 

надходять в Україну. 

У контексті першої проблеми слід зауважити, що у світовому господарстві у 

міру зростання глобалізації міжнародної економіки постійно зростають масштаби 

міграції робочої сили. Міжнародна міграція робочої сили в кінці XX на початку XXI 

століття стала важливою складовою глобалізаційних процесів в світовій економіці. 

Тенденція до відкритості стимулює трудовий потенціал до найбільш ефективного його 

використання не тільки в рамках національних господарств, а і за його межами. Як і 

кожний об'єктивний соціально-економічний процес, міжнародна міграція робочої сили 

має як позитивні так і негативні сторони формуючи, а то і нагромаджуючи таким чином 

проблеми як в окремих країнах, так і в цілому на міжнародному ринку робочої сили. 

Тому сьогодні міжнародна трудова міграція є об'єктом підвищеної уваги з боку держав, 

спеціалізованих міжнародних організацій на предмет регулювання міжнародних 

міграційних потоків. 

Міжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ, як його розвинуту 

частину, так і відсталу периферію. До середини 90-х років у світі налічувалось не 

менше як 30 млн. трудящих, які працюють за межами батьківщини, більш половини з 

них — вихідці з країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. Міжнародна 

міграція робочої сили є однією з об'єктивних підстав становлення цілісної 

світогосподарської системи. Водночас проблема вільної міграції є найнебезпечнішою 

для урядів як у політичному, так і в соціальному аспекті.  


