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Економіка незалежної України ще не утвердилася в певній мірі. Характер її розвитку ще й досі є 

нестабільним і мінливим, про що можна заявляти на основі аналізу основних її макроекономічних 

показників. А тому, трудовий потенціал нації не може бути активізованим в повній мірі, що у свою чергу 

призводить до зростання міграції населення з країни та гострої потреби у новій більш вдалій та ефективній 

моделі зайнятості та розвитку економіки країни загалом. Міграційні процеси в цілому, та нелегальна 

міграція зокрема, є значною перешкодою на шляху укріплення національної економіки, забезпечення 

суспільного порядку. Саме тому даній проблемі має приділятися належна увага як на державному та 

регіональному рівнях, так і в межах усього світового співтовариства в цілому.  

Вивченням питання міграції займалося багато таких видатних вчених, серед яких І.М. Прибиткова, 

М.О. Шульга, Д. Мартін, Е. Шика, А. Гальчинський, Ю.І. Римаренко, Р. Босвелл,Б. Вижнікевич, В.Г. 

Буткевич, Ю. Тотт, О.І. Піскун, О.А. Малиновська, С.Б. Чехович, Д. Вейсбродт та ін.  

Активне дослідження питань міграції в Україні розпочалось наприкінці минулого століття, коли 

спостерігався масовий виїзд українців за океан Найчастіше ці дослідження присвячені серед українських 

вчених вивченню питань територіальної мобільності трудових ресурсів. 

Коректний аналіз проблем трудової міграції в Україні унеможливлюється через розбіжність даних, що 

відображають кількість мігрантів. Зокрема, за даними Української Всесвітньої координаційної Ради, нині 

(2011-2012 рр.) за кордоном працюють 3-3,5 млн українців. Інститут народознавства НАНУ наводить інші 

цифри – 4 млн 500 тис. українських трудових мігрантів. Український центр соціальних реформ, в свою 

чергу, вважає, що реальна чисельність мігрантів не перевищує 1,5 млн осіб [1].  

Сьогодні, коли майже всі галузі економіки країн світу ще не встигли повністю оговтатися від 

наслідків, який їм нанесла світова фінансово-економічна криза, мають готуватися до нових. Як суспільно - 

політична, так само і соціально-економічна ситуація залишаються надзвичайно складними. Головним 

чином, це зумовлено такими причинами:  

- високим рівнем інфляції, який спостерігається в економіках багатьох країн світу,  

- зниженням обсягів виробництва у тисячах підприємств, що призводить головним чином до 

зниження рівня життя, заробітної плати;  

- переходом левової долі економіки в тінь та посиленням корупції. 

Всі ці причини зумовлюють виникнення у сучасному світі ряду таких негативних тенденцій як:  

- зростання вимушеної міграції, 

- глобалізація світових міжнародних потоків, 

- збільшення нелегальної міграції, що, на нашу думку, призводить до ще більшого занепаду 

існуючої моделі зайнятості та світового господарства в цілому.  

За прогнозами, а саме на основі розрахунку сальдо міграції, населення багатьох держав 

пострадянського простору і далі буде вирушати в пошуках кращої долі, залишаючи територію власних 

країн.  

Викладене вище підводить до висновку, що активна політика держави на ринку праці повинна мати 

чинне місце. Вона має бути спрямована, зокрема, на: 

- перш за все, зняття соціальної напруги;  

- по друге, на локалізацію негативних процесів, які неминуче виникають в умовах економічної 

нестабільності;  

- підвищення якості та рівня життя населення;  

- зростання рівня соціальної забезпеченості незахищених верств населення; 

- надання соціальних гарантій працюючим у офіційному секторі національної економіки; 

- підвищення кваліфікації робітників з метою підвищення рівня зайнятості за отриманою 

професією та ін. 

Всі запропоновані заходи мають бути враховані при удосконаленні законодавчої бази у сфері 

регулювання ринку праці, зокрема, забезпечення інтересів осіб у сфері міграції є найважливішими в 

управлінській діяльності центральних органів виконавчої влади, а також має посилюватися роль державної 

митної служби у протидії нелегальної міграції.  

Ринкові трансформації обов’язково відображаються на сфері праці, а тому мають бути замінені на 

більш дієві інструменти та змінена методологія державного регулювання ринку праці із врахуванням 

запропонованих заходів державної політики у сфері зайнятості, що в перспективі дозволить підвищити 

рівень та якість реалізації внутрішнього трудового потенціалу національної економіки та створити 

відповідні передумови для стабільного економічного розвитку та зростання.  
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