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Дослідження міграції робочої сили стає більш важливим в наш час, 

оскільки темпи міграції багатьох країн з кожним роком зростають. 

Трудова міграція має як негативні так і позитивні наслідки. 

Зазвичай міграція пов’язана із зрушенням в економіці певної країни, з 

різною платою за одну і ту саму працю, із нерівномірним 

нагромадженням капіталу та ємністю ринку праці. 

Країни-емігранти втрачають кваліфікованих спеціалістів, 

зменшують пропозицію робочої сили, напружують потребу у 

додатковій дешевій робочій силі. Наприклад країни Африки: Бурунді, 

Центрально – африканська республіка Конго, Ефіопія, Нігерія, 

Мозамбік та Зімбабве. ВВП на душу населення в цих країнах складає 

від 250 до 750 дол. на людину. Працівники змушені покидати ці 

території і шукати роботу в інших країнах через екологічні (посуху, 

землетруси, повені), економічні і політичні негаразди. 

Країни-іммігранти зустрічаються натомість з проблемами великої 

густоти населення, масового безробіття, зниження рівня життя та 

заробітної плати. Прикладом є США (протягом останніх 10 років 

заїжджало 1 млн. іммігрантів, з них 20% трудові), Канада, деякі 

Західноєвропейські країни, Австралія, а з 2012 року ще й Росія. Люди 

іммігрують саме в ці країни, тому що тут вони можуть знайти роботу з 

високою заробітною платою, тут надаються великі перспективи в 

майбутньому, можливість соціального захисту. 

В Україні за роки незалежності значно збільшилися міграційні 

процеси, за різними оцінками кількість українців, що працюють за 

кордоном коливається від 2 до 7 млн. чол. Дуже багато наших 

співвітчизників виїхало за кордон через безробіття, низьку заробітну 

плату, через те, що держава майже не підтримує малий та середній 

бізнес. Українці більш за все емігрують в Польщу, Чехію та Італію. 

Отже, міграційні процеси можуть мати як позитивні так і негативні 

незворотні наслідки (банкрутство різних галузей, зниження 

конкурентоспроможності, соціальні негаразди тощо.)  
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