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У статті розглянуто передумови виникнення міграційних процесів в Україні. Проаналізовано міграцій-
ний рух населення України та динаміку чисельності міжнародних емігрантів у світі за останні роки. Вияв-
лено основні тенденції сучасної міжнародної трудової еміграції. Сформульовано пропозиції, які стосуються 
заходів державної міграційної політики України щодо впорядкування міграційного простору.
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В статье рассмотрены предпосылки возникновения миграционных процессов в Украине. Проанализи-
рованы миграционное движение населения Украины и динамика численности международных мигрантов в 
мире за последние годы. Выявлены основные тенденции современной международной трудовой миграции. 
Сформулированы предложения, которые касаются мероприятий государственной миграционной поли-
тики Украины по упорядочению миграционного пространства.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку глобалізації міграція виступає своє-
рідним каталізатором цього процесу, адже вона 
є одночасно причиною (консолідації культур, 
релігій) та наслідком («стирання кордонів» між 
етносами, державами) глобалізації. Однак укра-
їнська міграція не є явищем, пов’язаним лише 
із світовими тенденціями. Особливостями моти-
вації до переселення наших громадян на нові 
місця проживання та працевлаштування закор-
доном є кризові економічні чинники всередині 
держави, а також анексія Російською Федера-
цією Криму, зовнішня військова агресія Росії на 
Донбасі та військові конфлікти, які тривають у 
Донецькій і Луганській областях. Слід звернути 
особливу увага на те, що через ці причини най-
актуальнішою для України проблемою стало 
стрімке зростання внутрішньої (переселенської) 
міграції, а також еміграції.

Питання переміщення громадян України 
закордон є проблемою державного рівня. Тема 

українських заробітчан активно обговорюється 
в пресі та на телебаченні, привертаючи увагу 
всього суспільства. Мільйони трудових емігран-
тів з України, більшість з яких працює в Росії, 
країнах Західної Європи та Північної Америки, 
змушують державу по-новому усвідомити важ-
ливість проблеми захисту прав та свобод її гро-
мадян. Сьогодні більшість наших співвітчизни-
ків перебуває закордоном у статусі нелегальних 
трудових емігрантів і належить до найбільш 
дискримінованої та незахищеної категорії іно-
земців. У зв’язку з цим зростає кількість звер-
нень до органів державної влади України від 
громадян, які потрапляють у складні ситуації 
закордоном, з проханням надати їм допомогу 
та захистити. Ця важлива проблема підкреслю-
ється масштабами та тенденціями трудової емі-
грації з України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міграційні процеси і проблеми їх регулювання 
знаходяться у сфері уваги зарубіжних і вітчиз-
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няних учених вже з кінця XIX століття, хоча слід 
зазначити, що феномен міграції з’явився наба-
гато раніше, виступаючи переважно у формах 
кочування та військових переселень. Особливу 
увагу привертають дослідження А. Круглашова, 
М. Романюка, Е. Лiбанової, Т. Лупула, О. Мали-
новської, І. Маркова, В. Трощинського, К. Черно-
вої, А. Шевченка, У. Садової та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах соціально-еко-
номічної кризи роль трудових міграцій як дже-
рела зниження напруження на місцевих ринках 
праці суттєво зростає. Стрімка активізація між-
народної мобільності населення України, що 
відбувається за умов глобалізації та наростання 
інтенсивності світових міграцій, висуває акту-
альну проблему – регулювання міграційних про-
цесів, надання їм організованого, безпечного та 
неконфліктного характеру.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виявлення 
загроз, що спричинили масові міграційні пере-
міщення населення в України, загальних мето-
дологічних підходів до вивчення загроз сучас-
них міграційних процесів національній безпеці 
країни, реалізації заходів державної міграційної 
політики щодо їх попередження та розв’язання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Міграційні процеси в Україні сьогодні 
по-різному справляють свій вплив на її демо-
графічний розвиток, участь в міжнародному 
поділі праці, вихід на європейський та світові 
ринки, соціальну та національну безпеку. Варто 
зауважити, що ця обставина зараз набуває осо-
бливої актуальності, оскільки Україна у червні 
2014 року підписала Угоду про асоціацію з ЄС. 
Основні стратегічні завдання полягають в збе-
реженні державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності України та інтеграції до європей-

ського економічного і міграційного простору, 
забезпеченні наближених до світових стандар-
тів якості та тривалості життя, реалізації прав 
і свобод громадян. Стрімкі міграційні потоки в 
Україні пояснюються складним соціально-еко-
номічним становищем, бідністю, неможливістю 
реалізувати себе на Батьківщині. Звідси випли-
ває, що велика кількість чоловіків і здебільшого 
жінок неспроможні прогодувати та утримати 
сім’ю, надати дітям належну освіту, яка в нас 
теж потребує великих коштів, допомогти літнім 
батькам. Саме такі обставини змушують наших 
співвітчизників залишати свою країну, свою 
рідну домівку, щоб заробити певні кошти, але 
не кожен замислюється, які труднощі очікують 
на чужині.

Сьогодні в умовах глобалізації та світової 
економічної кризи, коли міграційні потоки стали 
набагато масштабнішими, загострилося багато 
проблем і з’явилися виклики, нові як для самих 
трудових мігрантів так і для країн-донорів та 
країн-реципієнтів. На початку 1990-х років тру-
дова еміграція розгорталася у формі масових 
виїздів до сусідніх країн з дешевими товарами 
вітчизняного виробництва з метою придбання 
предметів широкого вжитку. Свого піку виїзд 
на роботу закордон досяг на межі тисячо-
літь. У наступні роки, що відзначалися певним 
пожвавленням економіки України, виїзд на заро-
бітки чисельно стабілізувався і почав поступово 
зменшуватися.

Дослідження міграційних процесів, зокрема 
трудової еміграції, яке було проведене Дер-
жавною службою статистики України у 
2013 році, виявило, що близько 1,2 млн. осіб, 
або 3,4% населення, у віці 15–70 років працю-
вали або шукали роботу закордоном. Серед 
населення працездатного віку частка трудових 
емігрантів у цьому періоді складала 4,1% (у 
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 Рис. 1. Міграційний рух населення України
Джерело: складено з використанням [3]
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2008 році 5,1%). Серед загальної кількості тру-
дових емігрантів майже половину (48,5%) скла-
дали короткострокові трудові емігранти, понад 
третину – особи, що повернулися до України, і 
лише кожний сьомий трудовий емігрант працю-
вав закордоном 12 місяців та більше [1, с. 29].

В останні десятиліття Україна була ареною 
активних еміграційних процесів. Згідно з оцін-
кою Світового банку (СБ) країна входить до 
п’ятірки найбільших постачальників емігрантів у 
світі, поступаючись лише Мексиці, Індії, Китаю 
та Росії. Згідно з даними статистики у 2012 році 
за межі України виїхали 14 517 громадян, наро-
джених на території України. А вже в 2014 році 
кількість людей, які виїхали закордон, стано-
вить 51 991 осіб. Згідно з даними статистики 
на 2014 рік поза територією України прожива-
ють 8,6 млн. громадян України. З кожним роком 
цей показник зростає, що збільшує чисельність 
українців, які працюють закордоном тимчасово 
та на постійній основі, використовуючи свої зна-
ння та навики на благо інших країн.

Згідно з даними Державної служби статис-
тики України кількість емігрантів з 2009 року по 
2010 рік зменшилась від 19 470 до 14 677 осіб. 
З 2010 по 2012 роки кількість людей, які емігру-
вали за межі України, майже не змінювалась. 
Проте у 2013 та 2014 роках можна спостері-
гати стрімке збільшення населення, яке емігру-
вало: від 14 517 осіб у 2012 році до 51 991 осіб 
у 2014 році. Варто зазначити, що станом на 
2014 рік кількість іммігрантів та емігрантів прак-
тично зрівнялась (рис. 1).

З кожним роком міжнародна трудова емігра-
ція набуває все більш глобального характеру. 
Сьогодні абсолютна більшість країн світу охо-
плена трудовими міграційними процесами.

Згідно з даними Міжнародної організації праці 
станом на 2014 рік у всьому світі налічується 

близько 232 млн. міжнародних емігрантів, що 
становить 3,1% від загальної чисельності насе-
лення земної кулі. Для порівняння у 1990 році 
ця цифра складала 154,2 млн., що свідчить про 
тенденцію до збільшення кількості емігрантів у 
світі (рис. 2).

У 2012 році українці були п’ятою після Туреч-
чини, Марокко, Албанії та Китаю за чисельністю 
групою громадян третіх країн, які проживали на 
території ЄС. Рейтинг України за часткою емі-
грантів був першим у Польщі і Чеській Респу-
бліці, другим у Російській Федерації, Словач-
чині та Угорщині, третім в Естонії, четвертим 
у Греції та Італії. У десяти країнах чисельність 
українських трудових мігрантів перевищувала 
100 тис. осіб.

В цьому контексті також надзвичайно актуаль-
ним є вивчення економічної сутності міжнарод-
ної еміграції, причини, мотиви, які породжують 
еміграцію робочої сили, її вплив на соціально-
економічний розвиток країни, дослідження сві-
тового досвіду регулювання міграційних проце-
сів та можливості його використання в Україні.

В сучасних умовах домінуючою тенденцією у 
міжнародних відносинах є глобалізація, одним 
з проявів якої виступає міжнародна еміграція 
робочої сили. Важливість дослідження емігра-
ційних процесів, їх причин та мотивів зумовлена 
також стрімким зростанням обсягів, нарощуван-
ням інтенсивності, вагомим впливом на еконо-
мічний та соціальний розвиток країн.

Основними тенденціями сучасної міжнарод-
ної трудової еміграції є:

1) збільшення обсягів трудової еміграції з 
кожним роком;

2) складання еміграційних потоків з двох 
напрямів, тобто одна й та сама країна може 
бути як донором трудових ресурсів, так і реципі-
єнтом (наприклад, Великобританія та США);
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Рис. 2. Динаміка чисельності міжнародних емігрантів у світі, млн. осіб
Джерело: складено з використанням [3]
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3) домінування економічних мотивів, що спо-
нукають до еміграції, над неекономічними;

4) розширення діапазону країн, що виступа-
ють активними учасниками міжнародних емігра-
ційних процесів;

5) спрямованість міжнародних емігрантів у 
найбільш розвинуті регіони світу, а також їх кон-
центрація у таких регіонах;

6) збільшення обсягів нелегальної еміграції;
7) все більш активне втручання держави в 

еміграційні процеси [5–8].
Отже, регулювання міграційних процесів на 

макрорівні має стати вагомою складовою соці-
ально-економічної політики держави. Завдання 
щодо управління міграцією, особливо її зовніш-
німи формами, полягає в тому, щоб на основі 
дотримання прав людини та гуманних принципів 
управляти міграційними потоками населення, 
зокрема постійних переселенців та трудових 
мігрантів, з урахуванням інтересів держави, 
приймаючих країн і регіонів.

Серед основних завдань міграційної політики 
в сучасних умовах слід назвати такі:

1) активізувати переговорний процес щодо 
укладання угод про взаємне працевлаштування 
громадян та їх соціальний захист з країнами, в 
яких кількість трудових мігрантів, що є громадя-
нами України, є найбільшою;

2) сприяти прискоренню внесення змін до 
угод про співробітництво у сфері трудової мігра-
ції і соціальний захист трудових мігрантів;

3) реалізовувати заходи щодо прийняття про-
ектів угод, які регламентують рух робочої сили з 
країнами ЄС;

4) створити дієві механізми легалізації дохо-
дів громадян, які працюють закордоном: опра-
цювати механізм створення сприятливих умов 

для переведення в Україну грошових переказів 
трудових мігрантів – громадян України.

Висновки. Становлення України як незалеж-
ної держави з власними кордонами та вільним 
обміном трудовими ресурсами вимагає прин-
ципово нового розуміння міграційних проце-
сів, зокрема зовнішньої еміграції. Структурна 
перебудова економіки, конверсія оборонного 
комплексу, банкрутство й ліквідація підпри-
ємств видобувної й переробної промисловості, 
об’єктивне, а іноді й штучно викликане припи-
нення виробництва призвели до істотного скоро-
чення сукупного фонду робочого часу та вивіль-
нення різноманітної в регіонально-галузевому 
й якісно-професійному розрізі робочої сили.

Водночас дефіцит державного і більшості 
регіональних бюджетів, незначна порівняно з 
іншими країнами частка приватних інвестицій 
в Україну не дають змогу за короткий час і без 
зростання соціального напруження у суспіль-
стві перепідготувати й перерозподілити значні 
обсяги вітчизняної робочої сили.

Вирішальна роль у регулюванні трудових 
міграційних процесів як загалом в Україні, так і в 
її регіонах належить управлінню соціально-еко-
номічними факторами, тобто такими умовами 
життя і трудової діяльності людей, які можуть 
змінюватися в результаті перерозподілу коштів 
держбюджету, фонду заробітної плати, суспіль-
них форм споживання. За нинішніх умов мігра-
ційна політика держави має досить ретельно 
відстежувати міграційні процеси, їх сучасні тен-
денції і явища, оперативно реагувати на зміни 
та контролювати їх з метою підпорядкування 
загальнонаціональним і регіональним інтересам, 
особистим потребам мігрантів та загалом спри-
яти забезпеченню національної безпеки України.
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