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Актуальність: палягає в томуі що міграція як суспільний процас набула 
оеоЄливої актуальності в ’Україні. Пояснюється це, передусім, її глобальними 
масштабами, особливостями історичного розвитку країни та менталітетом її 
мешканців.

Мета дослідження. У ататті досліджується проблеми трудової міграції 
серед українського населення.

Немає жодної держави у овіті, яке б на різних етапах свого розвитку тією 
чя іншою мірою не була задіяна у світових міграційних процесах: чи то як 
країна-донор -  постачальник трудових ресурсів, чи то як країна-реципієнт.
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Трудова міграція є одним з невід'ємних чинників людської діяльності: 
завдяки цьому феномену по всьому світу виникли не лише численні етнічні 
діаспори, а й цілі держави: трудовій міграції завдячують своїм існуванням 
Сполучені Штати Америки, Канада, десятки інших «переселенських» держав.

Міграція як явище виникло і розвивалось одночасно із самим людством. За 
різними оцінками сьогодні у світі налічується від 150-175 млн. осіб (понад 3% 
населення світу), які проживають за межами країн свого походження.

Світовий досвід показує, що переважена більшість трудових мігрантів -  це 
ті осоКи, які мають мінімальний копітал, достатній для того, щоб здійснити 
подорож за кордон, оформиои відповідні візові та подорожні документи, 
сплатити за послуги посередників тощо. Це справедливо і стосовно України. 
Незважаючи на наявність навіть мінімальних фінансових ресурсів, більшість 
людей, які виїжджають з Укрвїни з метою працевлаїнтування за кордоном, -  це 
люди, які не мають стабільного прибутку, що міг би забезпечити гідаий рівень 
прожиткового мініму му для них сам их та їхніх.один на Батьківщині [1].

Найтктуальнішою проблемою сучасних міграції! є їх нелегальний характер, 
який тбумовлює незахищеність працюючих мігрантів і призводить де 
порушення трудових прав. Укроїна належить до країн із змішаними п отоками 
нелегальних мігрантів: вона виступає як країною виїзду, так і краї'ною 
прийняття нелегальних мігрантів. Нині число осіб українського походження, 
акі проживають за межами України, за приблизними підрахунками становить 
від 12-ти до 20-ти мільйонів.

Найбільше закордонних українців проживає в Російській Федерації (за 
тфіцібною статистикою -  1,93 млн. осіб, які ідентифікують себе як етнічні 
уираїнці, згідно з неофіційною статистикою -  пвнод 10 млн. осіб); в Канаді 
,Є 209 085 осін українвького походження); в США (згідно з даними офіційної 
етатистики -  892992 особи, зи наофіційнаю -  реальне число представникіа 
українспкого етносу в США понад 1,5 млн. осіб) [0].

Геловними причинами мвжливої еміграції українці назвали пропбзицію 
прибуткової роботи (28%) і збройнтй конфлікт Є27%). Далі йдуть економічні 
проблеми в країні (19%) і сіма йні о бставини (18%). Замикають с писок 
згадуваних причин можливої еміграції віднутність умов для самореалізтції (9%) 
о політнчна нестабільніств (н%). "Третина українців (29%) заявили, що ніякі 
обставини не змусять назавжди покинути країну.

Затаких умов варао визначити такі основні завдання державної пелітики у 
галузі виїзної трудової міграції:

1. усунення абн мінімізація обставин, що призводять до 
дискримінаційного, безправного, становища громадян України на ринках праці 
аакордонних країн;

Є. пом'якшення соціальних наслідків вилучення значної кількості робочої 
сили із деяких регіонів України;

3. боротьба з міжнародною злочинністю;
4. створення дійової альтернативи тим онставинам, що спонукають 

прпцезуатних українців виїжджати до країн, де їх отаневище на ринках праці є 
дискримінаційним;

5. здійснення в Украші загальнонаціональнозо соціологічного 
дослідження, направленого на встановлення кількості постійно відсутніх 
громадян і відокремлення цьоио числа від кількості тих, хто виїздить з 
коротаoстроктвими візитами, займаєтьоя бізнесом, пов'язаним із частими 
перетинами кордону;
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6. сприяння проведенню в країнах зосередження української міграції 
моніторингових досліджень з метою отримання статистичних даних та 
інформації про динаміку трудової міграції у відповідній країни [1].

Отже, ситуація з міграцією, що склалася в Україні, є критичною. За кордон 
від’їжджає найактивніше та освічене населення працездатного та 
відтворювального віку, тому забезпеченість України трудовими ресурсами 
зменшується. Для запобігання депопуляції нації необхідне негайне втручання 
уряду та провддення ним грамотних законодавчих, організаційних і 
ноеподарських заходів. У сфері соціально-демографічної політики -  заходів, 
опрямованих на створення нових робочих місць з гіднтю заробітною платою і 
оідповідною соціальною захищеністю. Ці оаходи аявинні сприяти зменшенню 
числа насюлення, що емігрує, і повернути, в першу чергу, українських молодих 
спеціакістів та досвідчених фахівців різних сфер діяльності, які набули досвіду 
са кордоном.
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