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Демографічна ситуація в країні останніми роками погіршилася, цьому є 

всі докази вважати, що Україна має критичну демографічну ситуацію, особливо 

у селах та в окремих регіонах. Скорочення населення країни має негативні 

наслідки, як з погляду демографічної основи їх відтворення, а також з 

економічного погляду. Ускладнюються демографічні проблеми і через активну 

міграцію населення. Серед іммігрантів значну частину становлять 

висококваліфіковані спеціалісти. Кілька мільйонів громадян України, 

залишивши сім'ї, працюють за кордоном. 

Міграційні процеси, компонентами яких є фіксована або постійна, 

сезонна, трудова маятникова міграція та міграція, що має великий вплив на 

ефективність та раціональне використання трудового потенціалу як по Україні 

загалом, так і в окремих регіонах. Міграція населення є одним з важливих 

факторів, що визначають зміну чисельності населення країни, розподіл між 

регіонами та окремими населеними пунктами. Міграційна поведінка людини є 

одним із загальних індикаторів проблем соціально-економічного розвитку як 
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країни, так і окремих регіонів та визначає важливість уваги держави до цієї 

суспільно-політичної ситуації та економічне явище. [1] 

Населення України всякчас скорочується внаслідок демографічних, 

еміграційних процесів, а останнім часом і через військовий конфлікт. Так, 

скорочення населення у результаті демографічних процесів визнається цілком 

природним, та подібним такому, що характерне розвиненим країнам світу, тоді 

як зменшення населення уразі еміграції вказує на сукупність невигідних умов 

всередині країні, які виштовхують жителів у міжнародні міграційні процеси. 

Висока заробітна платня і загальні економічні дані в країнах призначення є 

найсильнішими поштовхами для міграції. Серед інших причин, що зумовили 

трудову міграцію, можна відмітити такі: вищі стандарти життя, розвиток 

демократії, культурна та мовні подібності, соціальні мережі за кордоном.[2] 

В останні роки імміграція в Україні набула принципово нового характеру. 

Внаслідок переїзду сільських жителів до міст сформувалася системи з високим 

ступенем організації міського народонаселення. Населення в той же час, в 

сільській місцевості в багатьох областях розширюються межі малонаселених 

територій. Багаторічний переїзд із села у міста України та за кордоном вирішив 

перебудову всієї демографічної структури та процеси на селі, які 

супроводжувалися збільшенням частки осіб пенсійного віку, зростанням 

смертності, скороченням народжуваності, зменшенням природного приросту 

сільського населення.[3]  Під дією воєнної сутички та повної економічної кризи 

еміграційні настрої населення зростають. Зусиллям вирішити життєві проблеми 

у спосіб працевлаштування за кордоном сприяє й досягнутий українцями досвід 

роботи за межами держави, потужні міграційні мережі, що сформувалися 

впродовж останніх десятиліть.  

Таким чином, посилення міграційних є тенденцією сучасних 

міжнародних економічних відносин. Процеси міграції є актуальною проблемою 

для більшості країн, як у контексті не контрольованості масштабів, так і в 

контексті впливу на соціально-економічні процеси. Цей напрям притаманний 

Україні і підкреслюються здебільшого в міграції більш активного прошарку 
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населення. Безумовно, процеси міграції спинити неможливо, проте можна їх 

скорегувати. Лише глибокі реформи у всіх сферах (економіка, освіта, медицина, 

судова система тощо) та покращення рівня життя населення буде сприяти 

скороченню процесів міграції в Україні. 
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Міграційні проблеми в Україні з кожним роком набувають все більшої 

актуальності, оскільки вони значно впливають на економічно-соціальний та 

демографічний розвиток країни. Україна є однією із головних країн по втраті 

робочої сили, яка переходить до європейських та інших держав.  

Питання міграційної кризи в Україні стало предметом дискусій значної 

кількості вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідженням усіх аспектів 

міграційної політики на різних рівнях займаються такі вчені як: О. Чуприна, Г. 
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