
Альманах науки 

 

8 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  
УДК 351.83 

Базалійська Н.П. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

Управління персоналом і економіки праці  

Хмельницького національного університету 

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
У статті автор розглядає теоретичні засади дослідження міграційних процесів в контексті державної політики, 

вплив якої обумовлює динаміку масштабів, напрямів, інтенсивності міграції. Проаналізовано підходи до визначення 

поняття «міграція», а також «міграційна мобільність» та «міграційна рухливість». Встановлено, що міграційні 

процеси за змістом, причинами та наслідками мають джерела та різні форми прояву майже у всіх сферах 

життєдіяльності людини і суспільства, вивчаються в різних контекстах і на різних рівнях. Автором досліджуються 

сучасні фактори, що впливають на державну міграційну політику, наслідки та ефекти міграційних процесів України. 

Висвітлено результати дослідження економічних наслідків міграції в Україні, особливості та основні зміни у сучасних 

міграційних процесах нашої держави. Запропоновано основні підходи щодо вдосконалення державної міграційної 

політики на основі регулювання трудоміграційних процесів в Україні, уповільнення динаміки міграції населення, 

утримання чисельності та структури населення на рівні, що забезпечує підтримку господарської освоєності 

територій, удосконалення національного міжнародного законодавства, призупинення міграційних витрат, 

створення умов для зворотної міграції когорти українських громадян, які працюють за кордоном. 
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Постановка проблеми. Міжнародні еконо-

мічні відносини на сучасному етапі розвитку 

світового господарства характеризується значним 

поглибленням взаємозалежності усіх держав 

світу. В умовах глобалізації та інтенсифікації 

інтеграційних процесів світового господарства 

спостерігається все більше посилення як 

внутрішніх так і зовнішніх міграційних 

потоків. Явище міграції завжди існувало в 

історії цивілізацій і на сучасному етапі 

становить невід’ємну частину міжнародних 

відносин, масштабно впливаючи на економіку, 

соціально-політичне та культурне життя країн, 

а особливо розвиток ринку праці.  

Для України досить гостро актуалізується 

питання дослідження міграційних процесів, що 

набувають значних масштабів та здійснюють 

як прямий так і опосередкований вплив на всіх 

суб’єктів національного ринку праці, 

особливості їхнього функціонування та 

економічне становище країни в цілому.  

За умов глибокої політичної та економічної 

кризи, а також збройного конфлікту на Сході, в 

Україні спостерігається постійне збільшення 

кількості вимушених переселенців з Донбасу та 

Криму, а також суттєве зростання трудової 

міграції українців закордон, що створює 

необхідність поглибленого вивчення проблем 

впливу міграції та здійснення виваженого 

державного регулювання, яке забезпечувало б 

мінімізацію міграційних ризиків для еконо-

міки, правильну організацію та використання 

трудового потенціалу економічно активного 

населення в інтересах розвитку України та її 

регіонів. Ефективна міграційна політика 

набуває вагомого значення не лише в сфері 

розвитку економіки, а й в площині 

національної безпеки України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивченням міграційних процесів та 

дослідженням питань сучасного стану 

міжнародної міграції трудових ресурсів в 

Україні, а також визначенням шляхів 

вдосконалення міграційної політики займалися 

такі зарубіжні та вітчизняні науковці: 

Васильченко В.С., Калініна С.П., Лібанова О.В., 

Пуригіна Ю.Г., Лапшина І.А., Малиновська О. А., 

Ольшевська І.П., Тімур С., Трофимова Н.А, 

Разумовська В.А., Рибаковський Л.Л., Купець О.В., 

Пазюк О.В., Романюк М.Д., Овчиннікова О.В., 

Чернявська О.В. та ін.  

У роботах вищезгаданих авторів 

розглядаються теоретико-методологічні засади 

розвитку міграційних процесів в Україні, 

визначаються основні види міграції та їх 

особливості, наслідки міграційних процесів, 

вплив міграції на формування і розвиток 

національного ринку праці, приділяється увага 
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проблемам формування ефективної міграційної 

політики держави.  

Проте слід зазначити, що невпинний процес 

розвитку та трансформації суспільства породжує 

нові тенденції в міграційних процесах, які, у 

свою чергу, безперечно, потребують негайного 

вивчення та дослідження.  

Метою статті є визначення особливостей та 

тенденцій міграції і вплив її на національний 

ринок праці на сучасному етапі трансформації 

економіки України. 

Основні результати дослідження. В 

сучасному світі міграція населення має 

важливе значення і потребує постійної уваги 

дослідників. Немає жодної держави у світі, яка 

б на різних етапах свого розвитку тією чи 

іншою мірою не була задіяна у світових 

міграційних процесах: чи то як країна-донор, 

чи то як країна-реципієнт.  

Міграція являє собою складний за природою 

соціально-економічний процес, що набуває 

значення однієї з найбільш характерних ознак 

сучасного суспільства, його невід’ємного 

елемента В.І Переведенцева, виконує функції 

не лише у сфері перерозподілу трудових 

ресурсів, але й у трансляції культурних 

цінностей та зближення взаємозв’язків між 

різними народами  [1, с.34]. Вона тісно 

пов’язана зі змінами економічної структури, 

розміщенням продуктивних сил, соціальною, 

політичною та екологічною ситуацією в країни 

та регіони, а також зі збільшенням соціальної та 

трудової мобільності населення.  

Наслідки міграційних процесів є досить 

різноманітними і можуть мати як позитивний 

так і негативних характер впливу. Оцінку 

соціально-економічного ефекту міграції на 

рівні країн-донорів та країн-реципієнтів подано 

у вигляді таблиці 1 

 

 Позитивні ефекти Негативні ефекти 

Країна-

донор 

- зниження напруги на 

національному ринку праці за рахунок 

експорту робочої сили; 

- отримання доходів внаслідок 

грошових переказів емігрантів; 

- збільшення валютних надходжень 

в країну; 

- відбувається навчання робочої 

сили новим навичкам, ознайомлення з 

новими технологіями 

- зменшення можливостей для 

власного розвитку внаслідок відтоку 

кваліфікаційних кадрів; 

- скорочення податкових надходжень у 

результаті зменшення кількості платників 

податків; 

- уповільнення темпів культурного та 

науково-технічного розвитку країни 

внаслідок зменшення кількості трудових 

ресурсів 

Країна-

реципієнт 

- додатковий попит на товари та 

послуги іммігрантів стимулює 

зростання виробництва та створює 

додаткову зайнятість; 

- зростання 

конкурентоспроможності товарів 

країни – реципієнта за рахунок 

зменшення витрат виробництва, 

пов’язаного з використанням більш 

дешевої робочої сили іммігрантів; 

- зростання податкових надходжень 

до бюджету; 

- іммігранти покращують 

демографічну ситуацію в деяких 

розвинутих країнах Європи; 

- дохід від імпорту кваліфікованих 

трудових ресурсів 

- збільшення напруги на ринку праці 

для працівників-резидентів;  

- зростання міжнаціональних, 

міжконфесійних, міжетнічних 

конфліктів; 

- відтік валюти закордон внаслідок 

грошових переказів іммігрантів; 

- збільшення витрат на соціальні 

виплати та допомоги іммігрантам 

Таблиця1 – Позитивні і негативні наслідки міграції населення на економіку країн-донорів та 

країн-реципієнтів 
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Трудова міграція являє собою процес 

переміщення економічно активного населення 

в межах і за межі країни, пов’язаний зі зміною 

місця роботи. Вона може бути викликана як 

прагненням змінити певні параметри своєї 

роботи, так і зовнішніми соціокультурними, 

житлово-побутовими, екологічними, політичними 

та природно-кліматичними чинниками. 

Внутрішня трудова міграція передбачає рух 

трудових ресурсів всередині країни та 

регулюються національним законодавством та 

нормативно-правовими актами. Регулювання 

зовнішньої трудової міграції здійснюється 

Конвенцією про захист прав всіх працюючих, 

прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН в 

резолюції №45/158 від 18 квітня 1990 року. 

Українські вчені Ю. Козак, Д. Лук‘яненко і 

Ю. Макогон виокремлюють чотири основні 

стадії еволюції міжнародної міграції робочої 

сили (табл. 2) [2, с. 235-240]. 

Етапи 

міграції 

Напрями 

міграційних потоків 

Особливості міграційних процесів 

1 2 3 

І етап 

(остання 

третина 

ХVІІІ – 

середина 

ХІХ ст.) 

Багаточисельна 

міграція з Європи до 

Австралії, Північної 

Америки та Нової 

Зеландії 

Даний етап безпосереднім чином пов’язаний із 

промисловою революцією, а також формуванням 

технологічного способу виробництва, який був заснований 

на машинній праці. Саме ці обставини зумовили 

накопичення капіталу та відносне перенаселення що і 

стало причиною масової міграції. У цей період відбувалося 

формування світового ринку праці, що, у свою чергу 

сприяло економічному розвитку країн-реципієнтів 

трудових ресурсів, адже задовольнялася гостра потреба 

цих країн у робочій силі за умов відсутності резервів 

залучення трудових ресурсів за високих темпів 

накопичення капіталу. Крім того, внаслідок становлення 

світового ринку праці відбувалася колонізація 

малозаселених районів землі та процес втягування нових 

країн у систему світового господарства 

ІІ етап 

(80-ті 

роки ХІХ 

ст. – 

Перша 

світова 

війна) 

Міграція з менш 

розвинутих країн 

(країни Європи, 

Індія, Китай тощо) 

до передових 

держав світу (США, 

Німеччина, Велика 

Британія тощо) 

Відбувається значне нагромадження капіталу, до того ж 

посилюється нерівномірність даного процесу в межах 

світового господарства. За приблизними підрахунками 

тільки з Європи до Америки в цей час емігрувало 20 млн 

осіб. Концентрація виробництва та капіталу в розвинутих 

країнах світу зумовила підвищену потребу у додатковій 

робочій силі. Цей попит задовольнявся за рахунок міграції 

з менш розвинутих країн. У цих умовах змінилася 

кваліфікаційний склад мігрантів, більшість з яких уже на 

початку ХХ ст. були некваліфікованими робітниками 

ІІІ етап 

(період 

між І та ІІ 

світовими 

війнами) 

Рееміграція з 

провідних країн 

світу та незначна 

міжконтинентальна 

міграція 

Особливою рисою даного етапу є скорочення масштабів 

міжнародного переселення трудових ресурсів, навіть з 

класичної держави-реципієнта – США. Факторами, які 

призвели до таких структурних зрушень, були: 1) Велика 

депресія 1929-1933 рр., що спричинила зростання рівня 

безробіття у розвинутих країнах світу і призвела до 

об’єктивної необхідності обмеження міграційних процесів; 

2) закрито-тоталітарний характер розвитку СРСР, який 

виключи себе з кола країн-донорів трудових ресурсів 

IV етап 

(період 

після ІІ 

світової 

війни, 

Внутрішньо 

континентальна 

міграція в Африці та 

Європі. Вибухи 

трудової міграції, 

Такі процеси, як перерозподіл територій багатьох країн, 

розвиток НТР, монополізація міжнародних ринків праці та 

капіталу, інтернаціоналізація та інтеграція спричинили 

нові хвилі міжнародної міграції. Даний етап 

характеризується утворенням біполярної політичної 
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який 

триває і до 

сьогодні) 

які були викликані 

економічними  й 

політичними 

причинами: у 1940-

х роках з Ірландії до 

США; у 1980-х з 

Італії і Східної 

Європи до США; 

переміщення 

біженців з 

Угорщини (після 

1956 р.), В’єтнаму 

(1975 р.), а також 

Куби (1980р.). 

Масова міграція з 

країн колишнього 

соціалістичного 

табору після 

розпаду СРСР  

системи, зростанням внутрішньоконтинентальної міграції 

(у Європі та Африці), зростанням попиту на 

висококваліфіковані трудові ресурси, появою нового виду 

міграції, який носить назву – відплив умів (відтік 

інтелекту), посилення міжнародного і державного 

регулювання міграційних процесів 

Таблиця 2 – Основні етапи міжнародної  трудової міграції 

 

З  кожним роком міжнародна міграція 

набуває все більш глобального характеру. На 

сьогодні абсолютна більшість країн світу 

охоплена трудовими міграційними процесами. 

За даними Міжнародної організації праці 

станом на 2019 рік у всьому світі налічується 

близько 232 млн міжнародних мігрантів, що 

становить 3,1% від загальної чисельності 

населення земної кулі. Для порівняння у 1990 р. 

ця цифра складала 154,2 млн, що свідчить про 

тенденцію до збільшення кількості мігрантів у 

світі (табл. 3) [3]. Проаналізувавши дані, 

зазначені в табл. 3, можна зробити висновок, 

що темп зростання кількості мігрантів 

зменшується, адже з 2010 р. щорічний приріст 

мігрантів становить 3,6 млн (порівняно з 

аналогічним показником у 4,6 млн за 2000-2010 рр.).  

Основною особливістю сучасної міграції 

населення є її безпосередня пов’язаність з 

пошуком роботи, незалежно від первинних 

причин, які зумовили міграцію. Прийнято 

виокремлювати такі найважливіші центри 

притягання трудових ресурсів, що визначають 

напрямки сучасної міграції: Західна Європа, 

Північна Америка, Південно-Американський 

регіон, Західна та Південно-Східна Азія. 

Різноспрямовані потоки трудових ресурсів, 

що перетинають національні кордони, 

утворюють міжнародний ринок праці, який 

функціонує у взаємозв’язку з ринками 

капіталу, товарів та послуг. Інакше кажучи, 

міжнародний ринок робочої сили існує у формі 

трудової міграції [4, с. 201].

 

Регіон світу Рік 

1990 2000 2010 2018 

Увесь світ 154,2 174,5 220,7 231,5 

Розвинуті країни 82,3 103,4 129,7 135,6 

Країни, що розвиваються 71,9 71,1 91 95,9 

у т. ч.: Африка 15,6 15,6 17,1 18,6 

Азія 49,9 50,4 67,8 70,8 

Європа 49 56,2 69,2 72,4 

Латинська Америка і Карибський басейн 7,1 6,5 8,1 8,5 

Північна Америка 27,8 40,4 51,2 53,1 

Океанія 4,7 5,4 7,3 7,9 

Таблиця 3 – Динаміка чисельності міжнародних мігрантів у світі 
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Таким чином, більше 90% усіх міжнародних 

мігрантів становлять саме працівники. 48% усіх 

міжнародних мігрантів складають жінки. За 

дослідженнями МОП у даний час найбільшим 

у світі є міграційний коридор між США і 

Мексикою [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Напрямки трудової міграції, які сформувалися на сьогоднішній день 

 

виділяють такі напрямки трудової міграції, які 

сформувалися на сьогоднішній день: 

– із країн, що розвиваються та країн з 

перехідною економікою до розвинутих країн 

світу (за економічними причинами); даний 

напрямок міграції у публікаціях Міжнародної 

організації з міграції має назву ―South-North; 

– із  розвинутих  країн  до  країн,  що  

розвиваються  (North-South: наприклад, з США 

до Мексики та Південної Африки, з Португалії 

до Бразилії, з Італії до Аргентини тощо); 

– міграція у межах розвинутих країн світу 

(North-North), для цього напряму характерний 

―відплив умів з Європи до США; 

– міграція у межах країн, що розвиваються 

(South-South); 

– міграційні  потоки  у  межах  країн  

постсоціалістичного  табору (наприклад, з 

України до Росії, з Білорусі до Росії тощо) [5]. 

На сучасному етапі розвитку світового 

господарства найбільшими центрами 

притягання мігрантів є США та Канада (станом 

на 2018 р. чисельність мігрантів у цих країнах 

складала 45,8 млн та 7,3 млн осіб відповідно). 

Конкурентами США і Канади у даному плані 

виступають країни Західної Європи, а саме 

Німеччина (9,8 млн мігрантів), Великобританія 

(7,8 млн мігрантів), Франція (7,4 млн 

мігрантів), Швейцарія (2,3 млн мігрантів) тощо. 

Виділяють такі напрямки, які характерні для 

сучасних європейських міграційних потоків: з 

менш розвинутих країн Східної і Південної 

Європи (Іспанія, Греція, Туреччина, Польща, 

Угорщина тощо) до високорозвинутих країн 

Північної та Західної Європи (Франція, 

Німеччина, Великобританія, Швеція і т. д.); з 

країн Північної Африки, Пакистану, Індії до 

країн Західної Європи; між високорозвинутими 

країнами Європи [6]. 

Центрами притягання на Африканському 

континенті є країни Південної і Центральної Африки. 

Взагалі чисельність мігрантів у всіх країнах 

Африки станом на 2013 р. складає 18,6 млн осіб. 

Висновки та пропозиції. Отже, на 

сучасному етапі трансформації економіки 

України міжнародна трудова міграція є досить 

складним та неоднозначним явищем, яке 

потребує постійного дослідження та 

моніторингу. 

Якщо ж не вживати жодних заходів із 

запровадження міграційної політики, то 

утворений явищем депопуляції демографічний 

вакуум буде заповнюватися іммігрантами, 

погіршуватиметься рівень соціальної 

гомогенності, криміногенна та безпекова 

ситуація тощо. 

Напрямки трудової міграції, які сформувалися на 

сьогоднішній день 

South-North South-South North-North North-South 

Із країн, що 

розвиваються та 

країн з 

перехідною 

економікою до 

розвинутих країн 

світу 

Із розвинутих 

країн до 

країн, що 

розвиваються 

Міграція у 

межах 

розвинутих 

країн світу 

Міграція у межах 

країн, що 

розвиваються 
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Базалийская Н. П. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ В УКРАИНЕ 

В статье автор рассматривает теоретические основы исследования миграционных процессов в контексте 

государственной политики, влияние которой обусловливает динамику масштабов, направлений, интенсивности 

миграции. Проанализированы подходы к определению понятия «миграция», а также «миграционная мобильность» и 

«миграционная подвижность». Установлено, что миграционные процессы по содержанию, причинами и 

последствиями имеют источники и разные формы проявления почти во всех сферах жизнедеятельности человека и 

общества, изучаются в различных контекстах и на разных уровнях. Автором исследуются современные факторы, 

влияющие на государственную миграционную политику, последствия и эффекты миграционных процессов Украины. 

Представлены результаты исследования экономических последствий миграции в Украине, особенности и основные 

изменения в современных миграционных процессах нашего государства. Предложены основные подходы по 

совершенствованию государственной миграционной политики на основе регулирования трудомиграцийних процессов 

в Украине, замедление динамики миграции населения, удержание численности и структуры населения на уровне, 

обеспечивающем поддержку хозяйственной освоенности территорий, совершенствование национального 

международного законодательства, приостановлении миграционных расходов, создание условий для обратной 

миграции когорты украинских граждан, работающих за рубежом. 

Ключевые слова: миграция; виды миграции; факторы влияния; теоретические модели анализа миграционных 

процессов; миграционные последствия; страны-доноры; страны-реципиенты, миграционная политика, 

миграция, трудовая миграция, государственное регулирование. 

 

Bazaliyska N.  

MAIN TRENDS OF MODERN MIGRATION IN UKRAINE 

The article is devoted to modern factors which have an affect on the state migration policy, consequences and effects of 

migration processes in Ukraine. 

 The approaches to the definition of “migration” as well as “migration mobility” and “migration mobility” are analyzed. It is 

established that migration processes in terms of content, causes and consequences have sources and different forms of 

manifestation in almost all spheres of human and social life, are studied in different contexts and at different levels. The author 

investigates modern factors influencing the state migration policy, consequences and effects of the migration processes in 

Ukraine. The results of the study of the economic consequences of migration in Ukraine, features and major changes in the 

modern migration processes of our country are presented. The main approaches to improving the state migration policy based 

on the regulation of labor migration processes in Ukraine, the slowing down of the dynamics of population migration, the 

maintenance of the size and structure of the population at the level that provides support for economic development of territories, 

improvement of national international legislation, suspension of migration costs, creation of conditions for reverse migration 

are offered. a cohort of Ukrainian citizens who work abroad. 

Key words: migration; types of migration; factors of influence; theoretical models of analysis of migration processes; migration 

consequences; donor countries; recipient countries, migration policy, migration, labor migration, state regulation. 
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