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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАСЕЛЕННЯ ТА МІСЦЕ   В НИХ 

УКРАЇНИ 

 

Степаненко О.П., Конотопська спеціалізована школа №3 

Конотопської міської ради Сумської області, 10 клас 

 

Міграція населення (з лат. migratio – переселення) – переміщення 

людей через кордони певних територій, що супроводжується 

постійною чи тимчасовою зміною місця проживання. 

Основними проблемами сучасності, які пов’язані з процесами 

міграції та досліджувані у даній роботі є трудова міграція українців на 

захід та велика кількість біженців з Азії та Африки до Європи.  

«Європейська міграційна криза 2015 року», однією з причин якої є 

війна в Сирії, що триває вже шостий рік. Люди почали масово 

покидати свою Батьківщину в пошуках кращого рівня життя, високої 

заробітної плати та безпечних умов праці. Усі ці блага вони 

сподіваються знайти в країнах Європейського союзу. 

Біженці створюють велику небезпеку для місцевих жителів 

європейських країн. Як запобіжні заходи, на кордонах встановлюють 

паркани та забороняється переходити через них біженцям. Через це 

мігранти змушені діставатися нелегальними шляхами. 

Україна також відчула на собі дію міграційної кризи. Через нашу 

територію біженці змушені діставатися до Європи. 

Трудова міграція працездатного і конкурентоспроможного 

населення є однією з найбільших проблем для України. На це людей 

штовхають велика різниця умов життя, відсутність перспектив 

професійного зростання українців, економічна та політична 

нестабільність, відсутність безпеки громадян та невпевненість у 

майбутньому. 

Серед трудової міграції можна виділити як позитивні, так і 

негативні наслідки.  

Позитивні риси, такі як 

– зменшення соціальної напруги; 

– надходження до країни іноземної валюти; 

– надання можливості висококваліфікованим робітникам 

реалізувати свої професійні здібності за рахунок іноземної робочої 

сили; 
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– покриття дефіциту фахівців рідкісних професій.  

У свою чергу, до негативних наслідків можна віднести:  

– відтік конкурентноспроможної частини населення, що, у своб 

чергу призведе до негативного впливу на економіку України; 

– підвищення тиску на національний ринок праці іноземними 

громадянами; 

– дискримінація та експлуатація наших громадян з боку місцевих 

роботодавців; 

– виникнення політичних та економічних претензій з боку країни-

реципієнта; 

– зростання кількості міжнаціональних конфліктів.  

Головними проблемними питаннями у сфері трудової міграції, які 

потребують вирішення, є такими: 

– реєстрація трудових мігрантів за межами України; 

– формування привабливого внутрішнього ринку праці; 

– посилення соціального захисту трудящих-мігрантів – громадян 

України, які працюють за кордоном; 

– запровадження превентивних заходів щодо запобігання 

нелегальним трудовим міграціям. 

Пропонованими шляхами протидії нелегальній міграції є: 

– виявлення та викриття на території України злочинних 

угрупувань, які займаються  переправленням нелегальних мігрантів та 

забезпеченням фальсифікованими документами; 

– розроблення єдиної автоматизованої системи інформаційного 

забезпечення органів правопорядку у боротьбі з нелегальної 

міграцією; 

– створення дієвого механізму перенаправлення нелегальних 

мігрантів до місць їх постійного проживання або до країн, звідки вони 

прибули. Для цього необхідно укласти відповідні міжурядові угоди, 

створити місця тимчасового утримання, залучити кошти організацій, 

які мають прибуток від приймання іноземців в Україні тощо. 
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школи №3 Конотопської міської ради Сумської обл.,  

Заслужений учитель України; 

Мінченко М.Г., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
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