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Abstract. The article considers the labour migration as a source of the formation of the
national diaspora. The main attention is given to the modern migration process-
es in the scope of Ukraine’s population. 

Се ред різ них ти пів міг ра цій них пе ре мі щень най більш по ши ре ним вис ту пає тру -
до ва міг ра ція, тоб то між по се лен ські пе ре мі щен ня з ме тою пра цев лаш ту ван ня. За
екс пер тни ми оцін ка ми, у сві ті на лі чу єть ся що най мен ше 70 млн. пра ців ни ків- міг ран -
тів [2, с. 245].     

Міг ра цій ні по то ки, що ми їх спос те рі га є мо як фе но мен пов сяк ден но го жит тя, –
ли ше зов ніш ній бік міг ра цій них про це сів. Те ри то рі аль ні пе ре мі щен ня на се лен ня
здій сню ють ся в пев но му со ці аль но- прос то ро во му кон ти ну у мі, кож на точ ка яко го
ха рак те ри зу єть ся пев ним на бо ром жит тє вих благ: мож ли вос тей пра цев лаш ту ван ня,
на бут тя жит ла, здо бут тя ос ві ти, зміс тов но го доз віл ля, спіл ку ван ня, від по чин ку; різ -
ни ми еко ло гіч ни ми ха рак те рис ти ка ми, рів нем по лі тич ної ста біль нос ті та осо бис тої
без пе ки, га ран ті я ми здій снен ня прав лю ди ни. Су куп ність усіх цих то чок (ре гі о нів) і
ство рює прос тір мож ли вос тей, або прос тір сти му лів [6, с. 298]. А чи сель ність на се -
лен ня або йо го гус то та, мо жуть роз гля да ти ся як ін ди ка то ри при ваб ли вос ті ра йо нів
для пев них со ці аль них та ет ніч них груп на се лен ня. От же, ви бір ко ве став лен ня лю -
дей до те ри то рії їх про жи ван ня мо же бу ти, з од но го бо ку, кри те рі єм якос ті жит тя в
то му чи то му ра йо ні в ме жах прос то ру мож ли вос тей, а з ін шо го – іс тот ною оз на кою
для ви ді лен ня ла тен тних груп з при та ман ною їм со ці аль ною ор га ні за ці єю, по ве дін -
кою та ці ля ми. Фе но мен прос то ро вої са мо ор га ні за ції на се лен ня від би ва єть ся в зап -
ро по но ва ній С.А. Сто уф фе ром мо де лі зіт кнен ня мож ли вос тей. Ця мо дель спи ра єть -
ся на ло гі ку лю ди ни, яка праг не збіль ши ти свій тру до вий до хід, по ліп ши ти умо ви
пра ці, по бу ту та від по чин ку, за без пе чи ти осо бис ту без пе ку та май бут нє сво їх ді тей
[6, c. 299].

Міг ра ції на се лен ня Ук ра ї ни, ет ніч на проб ле ма ти ка ді ас пор, за ко но мір нос ті й
особ ли вос ті ви ник нен ня та роз вит ку спе ци фіч них со ці у мів  дос лід жу ва ли ся у пра -
цях Л. Ази, С. Вдо вен ка, В. Єв ту ха, О. Ма ли нов ської, А. Поп ка, В. Тро щин сько го, 
М. Шуль ги та ін. Ви ник нен ня і роз ви ток ді ас пор, мас шта би су час них тран сна ці о -
наль них міг ра цій роз гля да ють і та кі ро сій ські вче ні, як М. Аст ва ца ту ро ва, М. Де дю -
лі на, Л. Дро бі же ва, В. Дят лов, Т. Іла рі о но ва, З. Ле він, А. Мі лі та рьов, В. Поп ков, 
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В. Тіш ков,  Ж. То щен ко та ін. Да на те ма ти ка ши ро ко ана лі зу єть ся і в пра цях  за ру -
біж них дос лід ни ків, се ред яких: Дж.  Армс тронг, А. Аш ке на зі,  А. Бра, Р. Ко ен, 
У. Саф ран, Г. Шеф фер, Х. То ло лян, Р. Хет тла ге та ін. 

Ме тою стат ті є дос лід жен ня про це су тру до вої міг ра ції як важ ли во го дже ре ла
фор му ван ня на ці о наль ної ді ас по ри. Спро бу є мо зро би ти це, ви хо дя чи з та ких тез: 

1. Тру до ві міг ра ції в їх су час но му виг ля ді, а та кож у пе ред ба чу ва но му май бут -
ньо му мо жуть ста ти важ ли вим чин ни ком і ме ха ніз мом фор му ван ня ді ас пор. 

2. Ді ас по ра є скла до вою час ти ною тран сна ці о наль но го прос то ру, який оз на чає
пос тій ний і ди на міч ний про цес, а не ста тич ну за леж ність зв’яз ків і по зи цій. Виз на -
чаль на роль при цьо му на ле жить ет ніч ним зв’яз кам, які  ут во рю ють ся внас лі док міг -
ра цій них про це сів. 

У фо ку сі пе ре важ ної біль шос ті дос лід ни ків пос тій но за ли ша ють ся пи тан ня фор -
му ван ня тран сна ці о наль них прос то рів че рез лан цюг міг ра цій них пе ре мі щень. “Під
тран сна ці о наль ни ми прос то ра ми тре ба ро зу мі ти прак тич но всі фор ми від но син і
вза є мо дій, які іс ну ють три ва лий час і в які вклю че но знач ну кіль кість міг ран тів, в
той час як ді ас по ра вис ту пає ли ше як од на із форм тран сна ці о наль них спіль нот” –
[5, с. 48]. До сві то вих міг ра цій них про це сів ос тан ні ми ро ка ми ма со во до лу чи ли ся й
ук ра їн ські гро ма дя ни. Ви хо дя чи із ви ще заз на че ної кон цеп ції, вва жа є мо за до ціль не
більш де таль но про а на лі зу ва ти про цес фор му ван ня тран сна ці о наль них со ці аль них
прос то рів на прик ла ді ук ра їн ської ді ас по ри.

Міг ра цій ні по то ки, які спос те рі га ли ся в Ук ра ї ні про тя гом ос тан ньо го де ся ти літ -
тя, умов но мож на по ді ли ти на дві гру пи. До пер шої з них на ле жать ті, які ма ють своє
ко рін ня в ра дян сько му ми ну ло му. На сам пе ред сю ди тре ба від нес ти ма со ву ре пат рі -
а цію ук ра їн ців та ви хід ців з Ук ра ї ни ін ших на ці о наль нос тей піс ля про го ло шен ня не -
за леж ної дер жа ви, по вер нен ня на бать ків щи ну реп ре со ва них та де пор то ва них у то -
та лі тар ні ча си. До дру гої гру пи слід за ра ху ва ти ті міг ра цій ні по то ки, які не суть оз на -
ки вклю чен ня Ук ра ї ни до сві то вих міг ра цій них про це сів і ви ник ли внас лі док де мок -
ра ти за ції та лі бе ра лі за ції  ре жи му кор до нів, біль шої від кри тос ті до сві ту, зу силь у
нап ря мі пов но цін ної ін тег ра ції у єв ро пей ське і сві то ве між на род не спів то ва рис тво
то що [2, с. 251]. 

Нап ри кін ці ХХ ст. в Ук ра ї ні в умо вах ста нов лен ня рин ко вої еко но мі ки, 
роз вит ку де мок ра тії, ве ли ких роз мі рів на бу ла зов ніш ня тру до ва міг ра ція, яка для 
ра дян ських ча сів не бу ла ха рак тер ною. За да ни ми МЗС Ук ра ї ни, у 1987 р. ви їзд 
гро ма дян за кор дон в осо бис тих спра вах не пе ре ви щу вав 85 тис. осіб на рік, а в 1992
р. він ста но вив більш як 2 млн. [8, с. 18]. Заз на чи мо, що до 1993 р. Ук ра ї на 
ма ла до дат не саль до між дер жав ної міг ра ції на се лен ня. Най біль шо го зна чен ня 
міг ра цій ний при ріст до сяг у 1992 р. – 288,1 тис. осіб. По чи на ю чи з 1994 р. 
міг ра цій не саль до в на шій кра ї ні ста ло від’єм ним. У 1995–1999 рр. чи сель ність 
на се лен ня Ук ра ї ни внас лі док міг ра ції змен ши лась на 462 тис. осіб. Піс ля 1996 р. міг -
ра цій ні втра ти на се лен ня пос ту по во зни жу ва ли ся (з 131,2 тис. чол. у 1996 р. до 44,8
тис. у 1999 р.). Втра ти на се лен ня Ук ра ї ни в міг ра цій но му об мі ні з кра ї на ми 
да ле ко го за ру біж жя бу ли біль ши ми, ніж з кра ї на ми СНД. Усьо го за 1994–2000 рр.
Ук ра ї на, тіль ки за офі цій ни ми да ни ми, втра ти ла в ре зуль та ті міг ра цій но го об мі ну 



ЕКОНОМИКА

124

на се лен ням з ін ши ми дер жа ва ми по над 600 тис. осіб, пе ре важ но мо ло до го і 
се ред ньо го ві ку. При цьо му ос нов на ма са з них не має на мі ру по вер та ти ся на зад 
[8, с. 18]. 

У бе рез ні 2001 р. впер ше На у ко во- дос лід ним інс ти ту том со ці аль но- тру до вих
від но син Ук ра ї ни на за са дах до дат ко во го мо ду ля обс те жен ня еко но міч ної ак тив нос -
ті на се лен ня бу ло про ве де но спе ці аль не ви бір ко ве обс те жен ня з проб лем міг ра цій.
За да ни ми обс те жен ня, у 2000 р. тру до ві по їз дки за ме жі Ук ра ї ни здій сни ли 271,5
тис. жи те лів вось ми ре гі о нів дер жа ви, з них 95 тис. осіб (0,8%) бу ли за ді я ні в чов ни -
ко вій тор гів лі і 176,5 тис. (1,5%) – у влас не тру до вих міг ра ці ях. Крім то го, ви яв ле но,
що за ста ном на бе ре зень 2001 р. 204,1 тис. жи те лів Во лин ської, До нець кої, За кар -
пат ської, Іва но- Фран ків ської, Лу ган ської, Львів ської, Рів нен ської та Чер ні вець кої
об лас тей (1,7% на се лен ня ві ком 15–70 ро ків), за по ві дом лен ням ро ди чів, тим ча со во
бу ли від сут ні в міс ці пос тій но го про жи ван ня про тя гом 3 мі ся ців і біль ше, зай ма ю -
чись тру до вою ді яль ніс тю за кор до ном. Ре зуль та ти обс те жен ня зас від чу ють, що
сіль ське на се лен ня, особ ли во у За кар пат ській об лас ті, ін тен сив ні ше, ніж місь ке, бе -
ре участь у тру до вих міг ра ці ях (час тка сіль ських жи те лів се ред тру до вих міг ран тів
скла ла май же 53%). Нав па ки, “чов ни ко ва” тор гів ля от ри ма ла нез рів нян но біль ше
по ши рен ня у місь ких по се лен нях. От же, за галь на чи сель ність жи те лів За хід но го ре -
гі о ну (без Тер но піль ської обл.) і Дон ба су, що пра цю ва ли за кор до ном у 2000 р., оці -
ню єть ся май же у пів міль йо на осіб або у 70 ра зів біль ше від за ре єс тро ва них дер жав -
ною ста тис ти кою. Це зас від чує по ши ре ність та ко го яви ща, як не ор га ні зо ва на тру до -
ва міг ра ція [12, c. 34], не рід ко пов’яза на з не ле галь ним пра цев лаш ту ван ням.

Тру до ва міг ра ція – об’єк тив ний фак тор су час но го ук ра їн сько го жит тя. Як 
свід чать ре зуль та ти дос лід жен ня в Тер но піль ській об лас ті, об ся ги тим ча со вої міг -
рації (вклю ча ю чи мі жоб лас ну) є знач ни ми, але не ка тас тро фіч ни ми. Роз ра хун -
ко во – мен ше 10% від чи сель нос ті пра цез дат но го на се лен ня у пра цез дат но му ві ці.
Мож ли во, да ний про цес, який, за вис ло вом де я ких ав то рів, “обез люд нює на ші 
се ла”, є більш ха рак тер ним для при кор дон них об лас тей Ук ра ї ни, але це мож на 
ос та точ но виз на чи ти ли ше шля хом про ве ден ня від по від них дос лід жень. Тер но -
піль ську об ласть мож на вва жа ти се ред ньос та тис тич ною сто сов но за ро біт чанс тва
(оче вид но, з при кор дон них об лас тей ви їж джає від нос но біль ше жи те лів, а з 
цен траль них – мен ше). Ви хо дя чи з цьо го твер джен ня та вра хо ву ю чи, що в об лас ті
про жи ває 2,3% від за галь ної кіль кос ті на се лен ня на шої дер жа ви, мож на при пус-
ти ти, що за галь ні об ся ги тру до вої міг ра ції з Ук ра ї ни ста нов лять близь ко двох 
міль йо нів осіб [9, c. 56]. 

Що до мас шта бів тру до вих міг ра цій, то вва жа є мо за до ціль не заз на чи ти, що, поп -
ри без пре це ден тну мас штаб ність но віт ньої ук ра їн ської тру до вої міг ра ції, во на все- та -
ки тор кну ла ся приб лиз но 10–12% на се лен ня у пра цез дат но му ві ці. Пос ту по во, з пли -
ном ча су, тру до ва міг ра ція пе рес та ла бу ти ха рак тер ною ри сою вик люч но за хід них об -
лас тей – у цей про цес все біль ше втя гу ють ся ін ші ре гі о ни кра ї ни. Од нак ос тан ній
про цес приз во дить не стіль ки до збіль шен ня аб со лют них цифр, які  ха рак те ри зу ють
мас штаб ність ви їз ду за кор дон, на ро бо ту, скіль ки до пев но го ви рів ню ван ня в ньо му
дис про пор цій умов но го “пред став ниц тва” різ них час тин Ук ра ї ни [10, с.12]. 
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Ос тан нім ча сом дос лід жен ня тру до вої міг ра ції на бу ва ють все біль шої ак ту аль -
нос ті. Так, зок ре ма, по чи на ю чи з 2002 р. пи тан ня, пов’яза ні з тру до вою міг ра ці єю,
вклю ча ють ся та кож до за галь но на ці о наль них со ці о ло гіч них опи ту вань. Нап рик лад,
до що річ но го мо ні то рин гу  ста ну ук ра їн сько го сус пільс тва (мо ні то ринг про во дить ся
Інс ти ту том со ці о ло гії НАН Ук ра ї ни за учас тю фон ду “Де мок ра тич ні іні ці а ти ви” та
фір ми “Со ціс”). Крім Інс ти ту ту со ці о ло гії НАН Ук ра ї ни, до дос лід жен ня тру до вої
міг ра ції до лу чи ли ся ще де кіль ка дер жав них на у ко во- дос лід них інс ти ту цій. Зок ре ма,
На ці о наль ний інс ти тут проб лем між на род ної без пе ки, нап рик лад, здій снив ви бір ко -
ве со ці о ло гіч не обс те жен ня “Со ці аль но- е ко но міч не зна чен ня тру до вої міг ра ції гро -
ма дян Ук ра ї ни” [10, c. 8]. Як свід чать ре зуль та ти дос лід жень, та кі міг ра цій ні по то ки
тіс но пов’яза ні з фор му ван ням і роз вит ком ет ніч них ді ас пор, ос кіль ки пев на час ти -
на ук ра їн ців, пе ре бу ва ю чи на за ро біт ках, “ді ас по ри зу єть ся” [4, c. 340]. Об’єд на ні  ра -
ні ше  єди ним  інс ти ту том ра дян сько го гро ма дянс тва,  во ни те пер са ми ми ре а лі я ми
по лі тич но го роз вит ку не за леж них кра їн пос тав ле ні пе ред не об хід ніс тю знай ти влас -
ну ні шу в со ці о куль тур но му се ре до ви щі дер жа ви, яка їх прий ня ла, ус ві до ми ти се бе
мен ши ною в по рів нян ні з ко рін ним ет но сом, прой ти не лег кі ста дії со ці аль ної еман -
си па ції для то го, щоб про тис то я ти  аси мі ля ції і збе рег ти так пот ріб ні їм зв’яз ки  з іс -
то рич ною бать ків щи ною [3, c. 8]. Зро зу мі ло, що для фор му ван ня і фун кці о ну ван ня
спіль но ти пред став ни ків пев ної ет ніч ної мен ши ни, для не до пу щен ня йо го швид кої
аси мі ля ції міс це вим на се лен ням не об хід на мі ні маль на кри тич на ма са. Без цьо го
важ ко, ін ко ли прос то не мож ли во під три му ва ти спіл ку ван ня, збе рі га ти рід ну мо ву,
всту па ти в ді ло ві, мат ри мо ні аль ні від но си ни і т.д. Не об хід не пос тій не осі ле яд ро, яке
мог ло б збе рі га ти тра ди ції гру пи, з од но го бо ку, і по лег шу ва ти про цес ін тег ра ції в
прий ма ю че сус пільс тво для но вач ків, з ін шо го. Більш то го, са ме пос тій ні, вко рі не ні
міг ран ти ви роб ля ють ті особ ли ві жит тє ві стра те гії, спо сіб і стиль жит тя, мо де лі по -
ве дін ки, які від різ ня ють їх від пред став ни ків прий ма ю чо го сус пільс тва і від спів віт -
чиз ни ків у кра ї нах по ход жен ня, – те, що до сить умов но мож на наз ва ти ді ас пор ніс тю
[1, c. 231]. 

Дру гий па ра метр – сту пінь осі лос ті, по каз ник рів ня ін тег ра ції гру пи. Від ньо го
без по се ред ньо за ле жить рі вень акуль ту ра ції – віль не во ло дін ня мо вою прий ма ю-
чого сус пільс тва, роз ви не ність сис те ми со ці аль них зв’яз ків, ос во єн ня еко но міч ної 
ні ші. Ду же час то рі вень та мо ти ва ції праг нень до осі лос ті і вко рі нен ня від ста ють або,
нав па ки, ви пе ред жа ють сам про цес. Це особ ли во важ ли во у зв’яз ку з тим, що чов ни -
ко ві міг ран ти і пос тій ні жи те лі ви би ра ють, як пра ви ло, різ ні стра те гії по ве дін ки і
стиль жит тя [1, c. 231]. Кін це вою, за вер шаль ною ста ді єю міг ра цій но го про це су є уко -
рі не ність, яка роз гля да єть ся вод но час і як про цес, і як ре зуль тат прис то су ван ня пе -
ре се лен ців до но вих умов жит тя та за до во лен ня їхніх  жит тє во на сущ них пот реб у
міс цях усе лен ня. По нят тя уко рі не нос ті тіс но зв’яза не з дво ма ін ши ми по нят тя ми –
адап та ція та об лаш ту ван ня, що від дзер ка лю ють вза є мо дію суб’єк тив но го та об’єк -
тив но го. При цьо му адап та ція яв ляє со бою прис то су ван ня суб’єк та до об’єк тив них
умов жит тє ді яль нос ті в міс цях усе лен ня, а об лаш ту ван ня – пе ре бу до ву цих умов
від по від но до пот реб суб’єк та- но во се ла. Єд ність цих двох про це сів зу мов лює ре зуль -
та тив ність про це су уко рі нен ня. Як кри те рій рів ня уко рі не нос ті мо жуть бу ти ви ко -
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рис та ні по каз ни ки міг ра цій ної мо біль нос ті на се лен ня – спів від но шен ня між кіль кіс -
тю но во се лів у да но му ре гі о ні та кіль кіс тю міс це вих жи те лів – ста ро жи лів, роз по діл
но во се лів за леж но від ча су їх усе лен ня, а та кож час тка тих, хто з при їж джих пев но -
го ро ку за ли шив ся на да ний мо мент [6, c. 295]. 

Най важ ли ві шим, мож ли во, клю чо вим по каз ни ком ді ас пор нос ті стає роз ви не -
ність, різ но ма ніт ність та ін тен сив ність фун кці о ну ван ня внут ріш ніх струк тур та
зв’яз ків спіль но ти (сі мей них, кла но вих, зем ляць ких, ді ло вих). Важ ли вий по каз ник
ді ас пор нос ті – стра те гія ін тег ра ції в прий ма ю че сус пільс тво без по се ред ньо че рез
гру пу, а не ін ди ві ду аль но. За ін ди ка тор рів ня ін тег ра ції гру пи в прий ма ю че сус пільс -
тво мож на взя ти спів від но шен ня фор маль них і не фор маль них інс ти ту тів. Під-
штов ху ють до ді ас пор нос ті та кож ха рак тер та ін тен сив ність зв’яз ків з іс то рич ною
бать ків щи ною. Під три му ва ти та кі зв’яз ки лег ше та ефек тив ні ше сьо год ні на гру-
по вій, спіль нот ній ос но ві. Вла да і кон ку ру ю чі по лі тич ні си ли в но вих не за леж них
дер жа вах, від чу ва ю чи пот ре бу в ре сур сах спів віт чиз ни ків за кор до ном, праг ну чи 
до вста нов лен ня над ни ми кон тро лю, пря мо за ці кав ле ні в ство рен ні ме ре жі фор -
маль них і не фор маль них ор га ні за цій та струк тур. По єд нан ня цих, а та кож ін ших
чин ни ків, сти му лює прис ко ре ний про цес ут во рен ня ді ас по ри як од но го із нас лід ків
тру до вих міг ра цій [1, c. 231–232]. 

От же, як заз на чає Т. Іла рі о но ва, тру до ва еміг ра ція вис ту пає го лов ною  ут во рю -
ю чою у фор му ван ні ет ніч ної гру пи, ос кіль ки са ме зав дя ки їй  зак ла да єть ся ос но ва
жит тє ді яль нос ті но вої на ці о наль ної спіль но ти – влас на на ці о наль на еко но мі ка. 
Мік рос трук ту ри гос по дар сько го жит тя здат ні  ре ге не ру ва ти тра ди цій ні ви ди за нять
ві дір ва ної від ма те рин сько го ет но су гру пи, ос кіль ки кон сер ву ють сте ре о тип по ведін -
ки пред став ни ків да но го на ро ду не ли ше на рів ні сім’ї і мі жо со бис тіс но го, 
не о фі цій но го спіл ку ван ня, але і в сфе рі ви роб ниц тва [3, c. 17]. 

Ін ди ві ду а лізм є най біль шим во ро гом на ці о наль ної згур то ва нос ті, особ ли во в
умо вах ви му ше ної тру до вої міг ра ції. І це спра вед ли во не ли ше для ук ра їн ців, роз-
сія них на прос то рах ко лиш ньо го СРСР, але й для но віт ньої хви лі гас тар бай те рів, 
що впро довж ос тан ньо го де ся ти річ чя по пов ни ли склад на се лен ня еко но міч но 
роз ви ну тих кра їн За хо ду. Од нак, за пев них умов, той са мий ін ди ві ду а лізм і праг -
матизм спо ну кає лю дей об’єд ну ва ти ся нав ко ло спіль них ін те ре сів, пот реб чи не -
безпек, і то ді на ці о наль на при на леж ність мо же вис ту пи ти фак то ром кон со лі да ції, 
в ос но ві якої знач но жорс ткі ші со ці аль ні мо ти ви, аніж пі сен на твор чість чи тра ди ції
на ці о наль ної кух ні. Так, уп ро довж ос тан ніх ро ків спос те рі га єть ся тен ден ція до ут во -
рен ня ди на міч них ор га ні за цій но віт ніх міг ран тів з Ук ра ї ни в Єв ро пі та Аме ри ці, 
які сут тє во від різ ня ють ся від сво їх по лі ти зо ва них по пе ред ни ків, але вже сьо год ні
скла да ють їм кон ку рен цію в кон так тах з міс це вою ад мі ніс тра ці єю і на по лег ли во 
шу ка ють кон так тів з іс то рич ною бать ків щи ною [11, с. 319–320]. При цьо му для 
гро мад но віт ніх міг ран тів ха рак тер ни ми є де мог ра фіч ні дис ба лан си, ос кіль ки пот ре -
ба у ро бо чій си лі ви ма га ла в тій чи ін шій кра ї ні від по від ної ста ті, ві ку, ква лі фі ка ції.
А для збе ре жен ня ук ра їн ської іден тич нос ті час то сто ять на пе реш ко ді со ці аль ні, 
пси хо ло гіч ні обс та ви ни. Най більш ва го мою з них є те, що біль шість су час них 
тру до вих міг ран тів у Єв ро пі та Ро сії не роз гля да ють своє пе ре бу ван ня там як 



127

ос та точ ний жит тє вий ви бір, во ни на ма га ють ся під три му ва ти сто сун ки з ро ди-
на ми, які ли ши ли ся на бать ків щи ні, вкла да ють кош ти у своє об лаш ту ван ня і спо ді -
ва ють ся по вер ну ти ся в Ук ра ї ну.  По ряд з тим, но ві ук ра їн ські міг ран ти, особ ли во
там, де во ни роз ра хо ву ють зак рі пи ти ся ос та точ но (США, Ка на да, Ні меч чи на, 
кра ї ни Скан ди на вії), ак тив но роз бу до ву ють струк ту ри со ці аль ної вза є мо до по мо ги,
які на ді ля ють ся пов но ва жен ня ми пред став ля ти ук ра їн ські гро ма ди та ін те ре си її
чле нів пе ред міс це вою вла дою, ро бо то дав ця ми, ук ра їн ськи ми ам ба са да ми. То му для
по бу до ви ди на міч них і конс трук тив них вза є мин з кож ною з цих груп і пок ли ка на
но ва стра те гія зв’яз ків з ді ас по рою, що впро довж кіль кох ос тан ніх ро ків роз роб -
ля єть ся в уря до вих та гро мад ських струк ту рах і близь ка до сво го пред мет но го 
вті лен ня у На ці о наль ній кон цеп ції спів пра ці з за кор дон ним ук ра їнс твом [11, c. 321].             

Ді ас по ри, як пра ви ло, во ло ді ють знач ним еко но міч ним по тен ці а лом (влас не 
ка жу чи, тіль ки піс ля цьо го і по чи на єть ся ді ас по ра як фор ма ді яль нос ті), що до по -
магає їм впли ва ти на еко но мі ку і по лі ти ку різ них кра їн. Час ті ше за все мо ва йде 
про по зи тив ний вплив, який спри яє роз вит ку. В ос тан ні ро ки з’яви лись дос лід жен -
ня за гро шо ви ми по то ка ми, які ді ас по ри нап рав ля ють у кра ї ни про ход жен ня, го лов -
ним чи ном для під трим ки сі мей та ро ди чів, а та кож для роз вит ку влас ної спра ви 
[7, c. 165].  

У су час них умо вах тру до ва міг ра ція є од ним з ос нов них ефек тив них за со бів під -
ви щен ня доб ро бу ту на се лен ня Ук ра ї ни та ін вес ту ван ня віт чиз ня ної еко но мі ки. За
найс кром ні ши ми під ра хун ка ми, ли ше від за ро біт чан з Тер но піль щи ни що ро ку над -
хо дить, як мі ні мум, 100 млн. до ла рів, тоб то по над пів мі льяр да гри вень, що вдві чі пе -
ре ви щує до хо ди за галь но го фон ду міс це вих бюд же тів Тер но піль ської об лас ті за
2005 р. (266,4 млн. грн.) –  [9, c. 59]. Ця циф ра опо се ред ко ва но під твер джу єть ся 
да ними про су му пе ре ка зів з-за кор до ну, от ри ма ну жи те ля ми су сід ньої з Тер но-
піль ською Іва но- Фран ків ської об лас ті. У 2001 р. во на скла ла 56,5 млн. дол. США.
От же, пе ре важ на біль шість со ці о ло гів, які дос лід жу ють проб ле ми тру до вої міг ра ції,
не ста вить під сум нів вне сок ук ра їн ських за ро біт чан в еко но мі ку Ук ра ї ни. При най -
мні з дру гої по ло ви ни 1990-х рр. во ни що річ но “ін вес ту ва ли” близь ко 4,5 млрд. дол.
США, що ба га то ра зо во пе ре ви щу ва ло за галь ну су му за кор дон них ін вес ти цій в 
Ук ра ї ну [10, с. 19–20].  

От же, на під ста ві ви ще на ве де них да них, мож на зро би ти та кі вис нов ки: 1. Пе ре -
важ ну час ти ну су час ної тру до вої еміг ра ції з Ук ра ї ни ста нов лять за ро біт ча ни, які
пот ре бу ють як ор га ні за цій но- пра во вої, так і гу ма ні тар ної до по мо ги. 2. Тру до ва міг -
ра ція має  як по зи тив ні, так і не га тив ні нас лід ки, але в ці ло му ці два різ нос пря мо ва -
них век то ри вза єм но врів но ва жу ють один од но го. 3. По даль шо го вдос ко на лен ня
пот ре бує ме ха нізм нор ма тив но- пра во во го ре гу лю ван ня на ці о наль ної ді ас по ри, 
а са ме за без пе чен ня со ці аль них та гу ма ні тар них прав тру до вих міг ран тів.
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