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У статті висвітлено сутність проблеми міжнародної трудової міграції. Здійснено аналіз соціально-психологічних 

та економічних аспектів  міграційних процесів. Обґрунтовано позитивні й негативні впливи працевлаштування за 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку української державності у період активі-

зації відносин з країнами європейського та світо-

вого простору, суттєво посилились міжнародні міг-

раційні процеси. Їх зростання пов’язано з різними 

мотивоформувальними чинниками: бажанням зна-

йти комфортні умови проживання, пошуком місця 

роботи, відновленням втрачених родинних зв’яз-

ків, соціальними, політичними, військовими, еко-

логічними, релігійними причинами. Розширення 

географії міграційних процесів вимагає посиленої 

уваги держави до їх регулювання і потребує 

попереднього детального вивчення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Міграційні процеси є об’єктом вивчення бага-

тьох наукових галузей. У межах соціально-пси-

хологічних досліджень питання зовнішньої 

трудової міграції вивчають Т. Заворотько, 

М. Мороз, М. Розенберг, О. Терновець. Еконо-

мічні аспекти міграційних процесів досліджу-

ють В. Білоцерківець, А. Венцурик, Г. Гронт-

ковська, О. Завгородня, О. Красновська, Ю. Куру-

нова, В. Лебедєва, О. Ряба, К. Солонінко. Заразом, 

інтегрованого  підходу до вивчення цих питань 

не здійснено, що зумовило необхідність сфор-

мулювати метою дослідження аналіз співвід-

ношення соціально-психологічних та еконо-

мічних чинників зовнішньої трудової міграції.  

Основні результати дослідження. У 

науковій літературі трудовою міграцією 

називають процес зміни місця проживання 

працездатного населення [11]; сукупність усіх 

форм територіального руху, пов’язаного з 

трудовою діяльністю [12, с. 289]; міграційні про-

цеси економічного характеру [4, с. 375]; перемі-

щення з метою більш прибуткового викорис-

тання власної робочої сили [7, с. 8]. З позиції на-

шого дослідження трудова міграція кваліфікуєть-

ся як процес територіального переміщення пра-

цездатного населення, пов’язаного з трудовою 

діяльністю й обумовленого дією соціально-еко-

номічних чинників та механізмів. Поняття зов-

нішньої трудової міграції є більш широкою кате-

горією і пов’язано з працевлаштуванням за межа-

ми своєї країни. Зокрема, В. Білоцерківець, 

О. Завгородня, В. Лебедєва зовнішньою (міжна-

родною) трудовою міграцією вважають перемі-

щення працездатного населення зі своєї країни в 

межах міжнародного ринку праці [1, с. 245]. 

Суб’єктами міграційних процесів є трудові 

мігранти, які формують людський капітал і є 

цінним ресурсом, який  інвестує менш розвинена 

країна в економіку держави з більш високим рівнем 

економічного розвитку  [8].  Вигода від цих 

інвестицій – збільшення кількості працездатного 

населення у країні працевлаштування, що формує 

податкові надходження у державні фонди 

(пенсійний, соціальний, медичний). Натомість, 

країна-донор отримує зменшення працездатного 

населення, що зумовлює  зниження рівня 

пенсійного, соціального, медичного забезпечення.  

Цей дисбаланс знаходить своє відображення 

у процесах суспільного розвитку й потребує 

детального вивчення. Позитивний і негативний 

вплив зовнішньої трудової міграції на суспільні 
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процеси розглядається у межах соціально-

психологічного та економічного аналізу.  

Економічний аналіз уможливлює виділити 

позитивні наслідки, серед яких покращення 

добробуту і матеріального благополуччя власної 

родини; можливість інвестування у сімейне 

підприємництво, житлове будівництво та інші 

масштабні родинні проекти; валютні 

надходження і збільшення внутрішнього 

валового продукту на душу населення за рахунок 

доходів трудових мігрантів; зниження безробіття 

в Україні; поступове зростання заробітної платні 

на українському ринку праці і підведення її до 

середнього світового рівня; відновлення 

платіжної спроможності населення; підвищення 

попиту на товари [5, с. 69, 176]. 

Серед негативних впливів — зменшення 

дохідної частини національного бюджету через 

несплату заробітчанами податків; зниження 

пенсійного забезпечення внаслідок скорочення 

потенційних податкових надходжень і 

збільшення частки людей пенсійного віку, а 

також зменшення творчого потенціалу нації 

внаслідок відтоку професійної та 

інтелектуальної еліти [2]. 

На противагу економічним, соціально-

психологічні аспекти мають переважно 

негативне спрямування. Серед них найбільш 

суттєвими є роз’єднання і подальше офіційне 

розлучення сімей; соціальне сирітство та 

бездоглядне виховання дітей; безпритульність; 

зниження народжуваності, зміна структури та 

складу населення.  

Як показує дослідження літературних 

джерел, однією із специфічних особливостей 

міжнародної трудової міграції є проблема 

дистанційних сімей — вимушене  

співіснування подружжя на віддалі, яке 

призводить до порушення емоційних зв’язків 

та подальшого роз’єднання. За офіційними 

даними Україна на першому місці в Європі за 

кількістю розлучень. Статистика розлучень 

сягає 61%, й однією з причин фахівці 

називають подружнє життя нарізно [6]. 

Найбільшою мірою розлучення впливають на 

особистісний розвиток дітей. Дослідниця 

M. Розенберг стверджує, що зростання у 

неповній родині деструктивно позначається на 

емоційній сфері й актуалізує почуття 

самотності, відсторонення, ворожість та 

агресію. Виховання у неповній сім'ї спотворює 

сприймання дітьми основних функціонально-

рольових моделей поведінки: гендерні  

обов’язки ними не засвоюються і набуті 

деструктивні форми переносяться на  

виховання власних дітей [14,  с.52].  

Окрім проблеми дистанційних сімей 

вимушене проживання нарізно призводить до 

зниження рівня народжуваності у нашій державі. 

Шлюб чоловіка і дружини функціонує 

формально, через це вони не поспішають мати 

спільних дітей. На сьогодні в Україні смертність 

вища, ніж народжуваність, і кількість населення 

кожного року скорочується.  

Аналіз соціально-психологічних аспектів 

зовнішньої трудової міграції  у сучасному 

українському суспільстві вказує на те, що до 

проблеми низького рівня народжуваності 

приєднується проблема соціального сирітства. 

На сьогодні вона є найбільш назрілою у нашій 

країні й характеризується тим, що діти, маючи 

живих повносправних батьків, живуть без 

необхідної опіки, виховання та емоційної 

підтримки з їхнього боку [11; 13]. 

Як засвідчує практика, мігранти, котрі 

виїхали за кордон з метою працевлаштування, 

вважають пріоритетним матеріальне забезпе-

чення родин, а не соціально-психологічні 

цінності. Вони залишають своїх дітей на 

опікування родичів, знайомих, ігноруючи 

батьківські обов’язки. Натомість діти, для 

котрих інститут сім’ї є зруйнованим, стають  

найбільш уразливими верствами населення. 

Через непогане матеріальне забезпечення з 

одного боку, безконтрольність та характерну 

для дитячого віку сугестивність (навіюваність) 

з іншого, вони стають об’єктом уваги 

наркодилерів та злочинних угрупувань.  

Безконтрольність з боку родин, інших 

суспільних інститутів призводить до 

формування проблеми девіантної поведінки та 

безпритульності. Безпритульними вважають 

дітей, котрі не мають певного місця 

проживання  [9]. Це суспільне явище 

характерне для неблагополучних сімей із 

проблемами сімейних взаємостосунків [3, 

с. 21]. Через соціально-психологічні недоліки 

виховання сімейні цінності не формуються, що 

не дає змогу сформувати морально-ціннісну 

основу дитячого виховання. На сьогодні, 

соціальне сирітство та безпритульність є 

поширеними явищами в Україні, тому 

потребують посиленого суспільного контролю.  
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Окрім проблем сімейних взаємостосунків 

трудова міграція впливає й на суспільні 

соціально-психологічні проблеми. До них 

відносять зміну структури та складу населення, 

зниження соціального статусу українських 

громадян через працевлаштування на 

непрестижних робочих місцях за кордоном. 

Структурний склад населення має тенденцію 

до зменшення кількості працездатних осіб та 

збільшення осіб пенсійного віку. Це впливає не 

лише на соціально-психологічний розвиток 

суспільства, а й на економічні показники, 

оскільки зменшується надходження податків 

до національного бюджету, що знижує 

пенсійне забезпечення, виплати на медицину, 

педагогіку, культуру, соціальне забезпечення.  

Розглядаючи суспільні міграційні процеси,  

не можна уникнути й питань соціального 

статусу та престижу. Слід зауважити, що 

українські заробітчани за кордоном — це 

працівники незатребуваних і низькокваліфіко-

ваних професій. Вони працюють у тих сферах, 

в яких відмовляється працювати корінне 

населення. Зазвичай, це будівельні професії, 

важкі сільськогосподарські роботи, хатня 

робота з прибирання чи догляду за хворими та 

інші. У зв’язку з цим, до українських громадян 

формується відповідне ставлення — ставлення 

до людей, котрі мають низький професійний, а 

отже, й суспільний статус.  

Висновки та пропозиції. Отже, за 

результатами проведеного теоретичного 

аналізу визначено співвідношення  негативних 

та позитивних впливів зовнішньої трудової 

міграції на розвиток українського суспільства 

(див. рис. 1).   

Рис. 1. Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток українського суспільства і становлення 

інституту сім’ї 

Джерело: складено автором на основі [1-7,11].  

 

Як бачимо за результатами наукового 

дослідження, позитивні економічні аспекти 

трудової міграції не урівноважують її негативних 

соціально-психологічних наслідків. В Україні 

зростають соціальне сирітство, бездоглядність, 

безпритульність, підвищується статистика розлу-

чень, знижується народжуваність, змінюється 

структура та склад населення у бік скорочення 

кількості працездатних громадян. Рівень доходів 

трудових мігрантів суттєво не підвищує 

внутрішній валовий продукт країни. Навпаки, 

дешевий продаж людського капіталу за межі 

країни знижує темпи економічного становлення 

нашої держави порівняно з темпами розвитку 

держав працевлаштування.  
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Тому актуальними напрямами соціально-

психологічного супроводу є соціальний захист 

родин трудових мігрантів, котрі проживають 

нарізно, виховання відповідального батьківства 

та ціннісних суспільно значимих  пріоритетів.  З 

економічного боку — це створення умов для 

формування прожиткового рівня населення, 

дохідної частини національного бюджету та 

внутрішнього валового продукту. 
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Гончарук Н.Н., Гончарук А.В.  

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

В статье освещена сущность проблемы международной трудовой миграции. Осуществлен анализ социально-

психологических и экономических аспектов миграционных процессов. Обоснованно положительные и отрицательные 

влияния трудоустройства за рубежом на общественное развитие и становление семейных институтов. Определены 

основные направления общественного сопровождения проблем миграции. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, человеческий капитал, социально-психологические особенности 

миграционных процессов, экономические особенности миграционных процессов. 
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EXTERNAL LABOR MIGRATION: DIFFERENTIAL ANALYSIS OF SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND 

ECONOMIC ASPECTS 

The article outlines the essence of the problem of international labor migration. The analysis of social, psychological and 

economic aspects of migration processes is carried out. The positive and negative influences of employment abroad on social 

development and formation of family institutions are substantiated. The basic directions of public support of migration problems 

are determined. 

Key words: external labor migration, human capital, social and psychological peculiarities of migration processes, economic 

peculiarities of migration processes. 
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