
278 

 

 

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ 

Жовта Н.А., здобувач вищої освіти групи Б 2/1 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

На сьогодні, в кожній  країні, навіть найбагатшій, є частина людей, яка 

вимушено живе значно гірше, ніж більшість населення.  

Кризи політичного, економічного характеру, в більшості випадків 

призводять до безробіття, низьких стандартів оплати праці та погіршення 

рівня життя значної частини населення країни загалом. Бажання покращити 

матеріальне становище найчастіше є головним мотивом міграцій, принаймні 

економічних, як у середині країни, так і за кордон. 

Проблемою міграційних процесів займалося багато науковців серед 

яких Лучит М.В. [1], Маліновська О.[2], Волоско Я.О. [3] та ін. Не зважаючи 

на величезну кількість наукових праць, проблема дослідження міграційних 

процесів є актуальною та реалії сьогодення доводять необхідність подальших 

досліджень. 

Міграція — своєрідний індикатор рівня розвитку країни (особливо 

соціально-економічних відносин). Наразі населення України можна поділити 

на дві  нерівні частини. Активні та талановиті люди, зокрема молодь, які 

шукають кращу долю за кордоном та старше покоління (майже 50% 

населення), яке відкидає міграційність як таку. Відтік молоді загрожує 
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посиленням депопуляції та ставить під питання існування  української 

держави [4]. 

Основними причинами зростання міграції є:  

 військові дії на Сході України;  

 макроекономічна криза;  

 високий рівень молодіжного безробіття;  

 сезонність виробництва деяких галузей;  

 пошук нової роботи внаслідок нестабільного функціонування 

окремих підприємств; 

 здобуття освіти у вищих навчальних закладах;  

 бажання покращити власний добробут. 

Трудова міграція молоді (осіб з високою працездатністю) призводить 

до погіршення якості структури трудових ресурсів та зменшення їх 

чисельності. Змінюється географічне розміщення населення, а також 

заселеність та  густота території ; відбувається зміна статевовікового, 

сімейного та етнічного складу, соціальної структури територіальних спільнот 

і в місцях виїзду, і в місцях поселення мігрантів. 

Європейська бізнес-асоціація основним чинником трудової міграції 

вважає незадоволеність життям населення  (на основі проведеного в 2019 

році експрес-дослідження). Показник задоволеності життям в Україні 

становив 2,61 балів із 5 можливих за шкалою Лайкерта (за ключовими 

факторами рис.1). 
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Рис. 1. Фактори трудової міграції за результати експрес-дослідження 

Європейської бізнес-асоціації 2019 року 

Джерело:[5]. 

 

Отже,  населення України, на сьогодні, прагне високих заробітних плат, 

якісної освіти, стабільності та високого рівня життя. Саме тому одним з 

найважливіших напрямів політики уряду має стати політика, щодо створення 

умов для зворотної міграції українських трудових мігрантів. Зважаючи на 

причини міграції, можна виділити передумови для зменшення міграційних 

процесів в Україні:  

 стабілізація воєнного стану в країні; 

 підвищення рівня працезабезпечення; 

 підвищення рівня добробуту громадян;  

 надання пільг для підприємцям, для розвитку бізнесу; 

 підвищення рівня інвестиційної привабливості України; 

 покращення соціального забезпечення населення. 
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