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Abstract. Factors determining the migratory behavior on the labor market are analyzed.
On the basis of results of the research, the main types of the migratory
behavior are selected, in particular, potentially active, really active, passive,
and forcedly active ones.

Пос та нов ка проб ле ми та її ак ту аль ність. В умовах становлення ринкових від-
носин особливо актуальним є глибоке, всебічне вивчення впливу трудової міграції
на формування та функціонування ринку праці. За роки перехідного періоду укра-
їнське суспільство стало свідком і учасником соціально�економічних трансформа-
цій, що змінили ситуацію в різних сферах суспільного життя, посилили напружен-
ня в соціальній сфері і негативно вплинули на рівень життя населення всіх регіонів
України. Особливих змін зазнав ринок праці, становлення якого супроводжувалося
вивільненням великої кількості працівників, зростанням проблем зайнятості та
працевлаштування. У Львівській області, як і в інших регіонах держави, трансфор-
маційні процеси супроводжувались високим рівнем безробіття, неповною зайнятіс-
тю, низькими заробітками.

Роз ви ток рин ко вих від но син у на шій кра ї ні, від кри тість кор до нів та де мок ра ти -
за ція сус пільс тва зу мо ви ли ак ти ві за цію міг ра цій них пе ре мі щень. За ро біт чан ські за -
кор дон ні по до ро жі гро ма дян Ук ра ї ни, зок ре ма Львів сько го ре гі о ну, їх ня со ці аль но� -
е ко но міч на зна чи мість пот ре бу ють де таль но го вив чен ня і ос мис лен ня цьо го яви ща,
йо го пе ре ду мов та нас лід ків. Вод но час до сі не має не об хід но го ста тис тич но го об лі ку
між дер жав них пе ре мі щень на се лен ня. Чис лен ні со ці о ло гіч ні дос лід жен ня, які про -
во ди ли ос тан нім ча сом, спря мо ву ва ли ся го лов но на ви яв лен ня міг ра цій них нас тро -
їв, виз на чен ня та ана ліз став лен ня лю дей до си ту а ції у влас ній кра ї ні та ре гі о ні, а не
на вив чен ня влас не тру до вої міг ра ції. 

Ана ліз ос тан ніх дос лід жень і пуб лі ка цій. Міг ра цій ні про це си в сис те мі еко но -
міч них від но син бу ли і є пред ме том дос лід жен ня ба га тьох уче них. Зок ре ма, у пра -
цях за кор дон них еко но міс тів С. Брю, П. Круг ма на, А. Лаф фе ра, К. Мак кон нел ла,
Я. Мін се ра, А. Роя, П. Ста ке ра та ін ших знай шли ві доб ра жен ня проб ле ми уп рав лін -
ня ім міг ра цій ни ми по то ка ми. З'ясу ван ню те о ре тич них проб лем міг ра цій них пе ре -
мі щень на се лен ня та їх кіль кіс ної оцін ки прис вя че ні на у ко ві роз роб ки вче них ко -
лиш ньо го Ра дян сько го Со ю зу, зок ре ма, Ж. За йон чков ської, Т. Зас лав ської, Л. Ри ба -
ков сько го, І. Ца рен ко. Ок ре мі со ці аль но� е ко но міч ні ас пек ти міг ра цій них про це сів
дос лід жу ва ли і сьо год ні вив ча ють та кі ук ра їн ські вче ні: Е. Лі ба но ва, О. Ма ли нов -
ська, Т. Пет ро ва, О. Поз няк, І. При бит ко ва, Ю. Ри ма рен ко, М. Ро ма нюк, О. Хом ра. 
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Ві до мий дос лід ник у сфе рі зай ня тос ті та тру до вих міг ра цій Е. Лі ба но ва, го во ря -
чи про мас шта би цьо го яви ща, зок ре ма заз на чає, що "близь ко 2 міль йо нів еко но міч -
но ак тив них гро ма дян Ук ра ї ни пра цю ють за кор до ном" [1]. Дум ку, що го лов ною
умо вою фун кці о ну ван ня еко но мі ки є на яв ність ефек тив но го рин ку пра ці, ва го ма
скла до ва яко го – тру до ва міг ра ція, обс то ю ють вче ні� е ко но міс ти М. До ліш ній та
С. Злуп ко [2, с. 151]. 

Виз на чен ня при чин но� нас лід ко вих зв'яз ків між міг ра цій ни ми про це са ми і роз -
вит ком рин ку пра ці пот ре бує взят тя до ува ги й уточ нен ня різ но ма ніт них ас пек тів
ор га ні за ції фун кці о ну ван ня рин ку пра ці. Од нак, нез ва жа ю чи на кіль кість те о ре тич -
них дос лід жень і кон цеп цій сто сов но міг ра цій них про це сів, не дос тат ньо вив че на
проб ле ма тру до вої міг ра ції як чин ник впли ву на ри нок пра ці.

Вва жа є мо, що ри нок пра ці – ва го ма скла до ва під сис те ма на ці о наль ної еко но мі -
ки, фун кці о ну ван ня якої за без пе чує за лу чен ня пра ці як еко но міч но го ре сур су до
сфе ри ви роб ниц тва; уз год жен ня та ко ор ди на цію по пи ту та про по зи ції на рин ку пра -
ці; ку пів лю� про даж пра ці та виз на чен ня її ці ни (за ро біт ної пла ти); зай ня тість на се -
лен ня за до по мо гою ме ха ніз му най му; ор га ні за цію оп ла ти пра ці, со ці аль не стра ху -
ван ня та на леж ні умо ви пра ці; со ці аль ний за хист най ма них пра ців ни ків; фор му ван -
ня за до по мо гою під ви щен ня ква лі фі ка ції та пе ре нав чан ня, про фе сій но� ква лі фі ка -
цій ної струк ту ри ро бо чої си ли. Про ве де ні дос лід жен ня зас від чу ють, що су час ний
ри нок пра ці ха рак те ри зу єть ся стій ким зни жен ням по пи ту на ро бо чу си лу і зрос тан -
ням об ся гу про по зи ції. Ви ще заз на че не зу мов ле не ді єю ба га тьох чин ни ків, се ред
яких го лов ні та кі: ба ланс ос нов них мак ро е ко но міч них про пор цій; га лу зе ва струк ту -
ра гос по дарс тва; сту пінь на у ко во� тех ніч но го роз вит ку; рі вень жит тя на се лен ня; сту -
пінь сфор мо ва нос ті рин ко вих від но син; стан со ці аль ної та ви роб ни чої інф рас трук -
ту ри та міг ра ція на се лен ня. 

Міг ра ція за ме жі кра ї ни, яка за ча сів ад мі ніс тра тив но� ко ман дної сис те ми гос по -
да рю ван ня бу ла не мож ли вою, в рин ко вих умо вах стає по ши ре ною, дос туп ною для
різ них со ці аль них груп на се лен ня, що ви яв ля єть ся у зрос тан ні тру до вих міг ра цій -
них про це сів й мо біль нос ті пра цез дат но го на се лен ня то що. На ни ніш ньо му ета пі
фор му ван ня рин ку пра ці міг ра ція на се лен ня є ви му ше ною і в пе ре важ ній біль шос -
ті ви пад ків має не ле галь ний ха рак тер. Не дос тат ня ува га дер жа ви до ці єї проб ле ми
спри чи няє ви ник нен ня дес трук тив них явищ. Не ле галь ний ха рак тер тру до вих міг -
ра цій стає при чи ною по ру шен ня прав лю ди ни, зрос тан ня кри мі но ген ної си ту а ції та
ті ньо во го сек то ра еко но мі ки.

Міг ра цій ні про це си є ін ди ка то ром ре ак ції на се лен ня на змі ни в еко но міч но му,
по лі тич но му та со ці аль но му жит ті сус пільс тва. Са ме тем пи, нап ря ми та мас шта би
цих про це сів пев ною мі рою свід чать про ста біль ність або, нав па ки, нес та біль ність
сус піль но го роз вит ку в кра ї ні, ві доб ра жа ють со ці аль но� е ко но міч ну ди фе рен ці а цію
ре гі о нів дер жа ви.

Для роз роб ки й ре а лі за ції ак тив ної по лі ти ки у сфе рі ре гу лю ван ня тру до вої міг -
ра ції в Ук ра ї ні не об хід но чіт ко виз на чи ти чин ни ки, що зу мов лю ють ці про це си та
кіль кіс ну оцін ку за леж нос ті міг ра ції на се лен ня від цих чин ни ків. Са ме вив чен ня
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при чин но� нас лід ко вих зв'яз ків міг ра ції на се лен ня має бу ти прі о ри тет ним зав дан -
ням у ви рі шен ні ці єї проб ле ми. 

Най важ ли ві шу роль у міг ра цій них пе ре мі щен нях на се лен ня ві діг ра ють со ці аль -
но� е ко но міч ні чин ни ки (до хо ди на се лен ня, рі вень без ро біт тя то що). Со ці аль ні та
еко но міч ні чин ни ки, вза єм ноп ро ни ка ю чи, ут во рю ють склад ний ком плекс умов,
який ці ліс но впли ває на міг ра цій ні пе ре мі щен ня на се лен ня [3]. З по зи ції уп рав лін -
ня міг ра ці я ми зна чен ня ма ють не ок ре мі чин ни ки, а те ри то рі аль ні від мін нос ті між
ни ми.

Де я кі еко но міс ти вва жа ють, що нап ря ми і ре зуль та тив ність тру до вої міг ра ції не
ма ють тіс но го зв'яз ку з рів нем пра це за без пе че нос ті ре гі о нів, а пе ре ду сім за ле жать від
між дер жав ної ди фе рен ці а ції умов жит тя на се лен ня. Свій пог ляд во ни обґ рун то ву ють
тим, що прип лив на се лен ня ма ють не тіль ки пра це не дос тат ні, але й пра це над лиш ко ві
ра йо ни; від плив – не ли ше пра це над лиш ко ві, але й пра це не дос тат ні. А нап ря ми міг -
ра цій них по то ків го лов но зо рі єн то ва ні на те ри то рії з ви щим рів нем жит тя [4].

На на шу дум ку, біль шість те ри то рі аль них пе ре мі щень на сe лен ня від бу ва єть ся з
ме тою по шу ку міс ця пра ці. З ог ля ду на це вва жа є мо, що од ним з го лов них чин ни -
ків, які впли ва ють на тру до ву міг ра цію, є стан ре гі о наль но го рин ку пра ці. Тру до ва
міг ра цій на по ве дін ка на се лен ня від бу ва єть ся пе ре важ но в кра ї ни з біль ши ми мож -
ли вос тя ми пра цев лаш ту ван ня, тоб то з менш нап ру же ною си ту а ці єю на рин ку пра -
ці. За у ва жи мо, що на мак ро е ко но міч но му рів ні міг ра цію на се лен ня тра ди цій но роз -
гля да ють як ва го мий еле мент рин ку пра ці. Між міг ра ці єю та рин ком пра ці є двос то -
рон ній зв'язок: ре гі о наль ні рин ки пра ці виз на ча ють нап ря ми міг ра ції на се лен ня, а
пе ре мі щен ня лю дей впли ва ють на стан рин ку пра ці. Зва жа ю чи на це, го лов ні еко но -
міч ні чин ни ки тру до вої міг ра ції та кі: по� пер ше, стій кі між дер жав ні від мін нос ті в
рів нях зай ня тос ті; по� дру ге, над лиш ки пе ре мі щен ня.

Згід но з еко но міч ною те о рі єю, на яв ність без ро біт тя в по тен цій но му міс ці при -
бут тя збіль шує рі вень не виз на че нос ті ве ли чи ни до хо ду в пер спек ти ві, що від по від -
но зни жує ймо вір ність міг ра ції ін ди ві да у пев ну кра ї ну. За ана ло гіч них умов міг ра -
цій ний прип лив бу де ви щим у тих кра ї нах, де по пит на ро бо чу си лу пе ре ви щує її
про по зи цію. За у ва жи мо, що тру до ва міг ра ція спри яє ви рів ню ван ню рів ня зай ня -
тос ті.

Ва го мий вплив тру до вої міг ра ції на еко но міч ний і со ці аль ний роз ви ток, збіль -
шен ня її об ся гів та ін тен сив нос ті в Ук ра ї ні й ре гі о нах зу мов лює важ ли вість дос лід -
жен ня міг ра цій них про це сів. Ви ник ла проб ле ма дос лід жен ня вже здій сне них міг ра -
цій них по до ро жей, їх ха рак те ру та нап ря мів, го лов них при чин і нас лід ків, най по ши -
ре ні ших ти пів міг ра цій ної по ве дін ки на се лен ня.

Умо ви пе ре хо ду до рин ку зу мо ви ли низ ку кри зо вих явищ у сис те мі ре гу лю ван -
ня тру до вих ре сур сів. Особ ли во ці кри зо ві яви ща прос те жу ють ся в про мис ло вих
ре гі о нах ко лиш ньо го СРСР, се ред яких Львів ський ре гі он вва жа ють од ним із тру до -
міс тких та еко но міч но роз ви ну тих. За умов су час ної со ці аль но� е ко но міч ної си ту а -
ції тру до ва міг ра ція по ряд з без ро біт тям та не зай ня тіс тю на се лен ня по сі дає од не із
ви со ких рей тин го вих місць у ма со вих опи ту ван нях на се лен ня.
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Пос та нов ка зав дан ня. Ре аль ний стан тру до вої міг ра ції у Львів сько му ре гі о ні
вив чав ся на під ста ві про ве де но го кон крет но� со ці о ло гіч но го дос лід жен ня, зре а лі зо -
ва но го у лис то па ді – груд ні 2004 р. Дос лід жен ня бу ло реп ре зен та тив ним (усьо го бу -
ло опи та но по над 600 рес пон ден тів) і охоп лю ва ло до рос ле пра цез дат не на се лен ня
м. Льво ва. Йо го ме тою бу ло з'ясу ван ня міг ра цій них нас та нов та спе ци фі ки міг ра -
цій ної по ве дін ки різ них верств на се лен ня за умов ви їз ду за кор дон у по шу ках міс ця
пра ці. Ок ре мою дос лід ниць кою ме тою був ана ліз го лов них при чин, що зу мов лю ють
це яви ще, а та кож спря мо ва нос ті міг ра цій них пе ре мі щень.

Вик лад ос нов но го ма те рі а лу. За ре зуль та та ми дос лід жен ня та на під ста ві са мо -
о ці ноч них суд жень ми ви ді ли ли до мі ну ю чі по зи ції рес пон ден тів сто сов но міг ра цій -
ної по ве дін ки, ви ок ре ми ли "по тен цій но ак тив ний", "ре аль но ак тив ний", "па сив ний"
та "ви му ше но ак тив ний" міг ра цій ні ти пи пра цез дат но го на се лен ня.

З по тен цій но ак тив ним ти пом се бе іден ти фі ку ва ли осо би, які на ра зі у сво їй жит -
тє ді яль нос ті не праг нуть ні чо го змі ню ва ти, хо ча у їх ній мо ти ва цій ній сфе рі при сут ні
на мі ри до мож ли вої (за спри ят ли вих обс та вин) міг ра цій ної по ве дін ки. Їх час тка в
струк ту рі опи та но го пра цез дат но го на се лен ня ста но ви ла 27,2% від кіль кос ті опи та них.

Па сив ний міг ра цій ний тип – це "зне ві ре ні" (3,9%), які до сить три ва лий час не
мо жуть знай ти ро бо ти в ре гі о ні, ви чер па ли всі мож ли вос ті для її по шу ку. У мо ти ва -
цій ній сфе рі "зне ві ре них" на яв ні мо ти ви, близь кі до ак тив них міг ра цій них дій, од -
нак їх ре а лі за ція пот ре бує від по від них обс та вин і на сам пе ред ба жан ня осо бис тос ті
до кар ди наль них змін у нап ря мі тру до вої міг ра ції.

Ре аль но ак тив ний тип – це пе ре ду сім осо би, які сво ї ми ді я ми зре а лі зу ва ли міг -
ра цій ну по ве дін ку, тоб то ма ють доз віл на пра цю, ві зу, пос тій ну ро бо ту то що. Це ті,
хто за ли шив те ри то рію про жи ван ня внас лі док змі ни міс ця пра ці. Їх час тка у Львів -
сько му ре гі о ні ста но ви ла 14,1% від кіль кос ті опи та них.

Ви му ше но ак тив ний тип міг ра цій ної по ве дін ки – це на се лен ня, що зму ше не бу -
ло змі ни ти міс це пра ці та те ри то рію про жи ван ня під впли вом пев них обс та вин
(звіль нен ня, втра та ос нов но го міс ця пра ці з різ них при чин, сі мей ні обс та ви ни то -
що). Час тка опи та них, що іден ти фі ку ва ли се бе із цим ти пом, ста но ви ла 17,2%.

Фак тич но# ста біль не на се лен ня – це 37,2% рес пон ден тів, які за до во ле ні тим, що
ма ють на цей час (ро бо та, міс це про жи ван ня, рі вень жит тя), і за будь� я ких обс та вин
не ма ють на мі рів ні чо го змі ню ва ти у сво є му жит ті та тру до вій по ве дін ці
[5, с.142–143].

Як ви я ви ло дос лід жен ня, ак тив ну по зи цію на рин ку пра ці зай ма ють спе ці а ліс -
ти тех ніч но го про фі лю (23,8%) та ква лі фі ко ва ні ро біт ни ки (15,5%). Ви му ше на міг -
ра цій на по ве дін ка особ ли во ха рак тер на для осіб, які зай ма ють ся ін ди ві ду аль но� -
тру до вою ді яль ніс тю. Най по ши ре ні шим ви дом ді яль нос ті для ви му ше но го ти пу
міг ран тів є "чов ни ко ва" тор гів ля, се зон ні за ро біт ки (ма ят ни ко ва міг ра ція). Ро бо та,
яку ви ко ну ють пред став ни ки цьо го ти пу, час то не від по ві дає їх ньо му ква лі фі ка цій -
но му рів ню.

Ре зуль та ти про ве де но го дос лід жен ня зас від чи ли ма со вість і ха рак тер ні особ -
ли вос ті тру до вої міг ра ції в ре гі о ні. Зок ре ма, се ред прі о ри тет них міг ра цій них орі -
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єн та цій на се лен ня най біль шою по пу ляр ніс тю ко рис ту єть ся Іта лія (63,4% від кіль -
кос ті опи та них), США (37,9%), Пор ту га лія (34,4%). Менш рей тин го ві по зи ції по -
сі ли Іс па нія (18,3%), Ка на да (17,3%), Ве ли ка Бри та нія (11,9%), Гре ція (11,9%), Із -
ра їль (8,7%), Поль ща (7,8%), Че хія (3,7%), Гол лан дія (3,1%), Фран ція (2,9%). Ок -
рім то го, прос те жу єть ся тен ден ція не по пу ляр нос ті схід но го нап ря му тру до вої міг -
ра ції. Зок ре ма, на Ро сію зо рі єн то ва но ли ше 0,2% від кіль кос ті опи та них
рес пон ден тів. 

За ре зуль та та ми опи ту ван ня ви яв ле но від мін нос ті в мо ти ва цій них на мі рах на -
се лен ня. Як що до США та Ка на ди праг нуть ви ї ха ти з ме тою за ли ши ти ся на пос тій -
не міс це про жи ван ня (да ле ко сяж на еко но міч на мо ти ва ція), то мо ти ва ція тру до вої
по ве дін ки ви їж джа ю чих, нап рик лад, в Іта лію, Пор ту га лію, Гре цію, Іс па нію зу мов -
лю єть ся су то си ту а тив ни ми, праг ма тич ни ми ці ля ми ("за ро би ти на жит тя", "по ліп -
ши ти своє ма те рі аль не ста но ви ще"). 

Як що прос те жи ти особ ли вос ті тру до вої міг ра ції за леж но від ві ку, то най біль ший
від со ток се ред ак тив них міг ран тів по сі да ють осо би від 40 до 49 ро ків. Їх час тка ста -
но вить 17,6%. Близь ко 16,0% – це осо би 18–29 ро ків. Ре аль ни ми міг ран та ми є та кож
10,3% опи та них, яким від 30 до 39 ро ків, та пред став ни ки по рів ня но стар шої ві ко вої
гру пи (12,5% – це рес пон ден ти ві ком 50–59 ро ків).

Су час ні дос лід жен ня, які бу ли про ве де ні у м. Льво ві та Львів ській об лас ті
(5–12 трав ня 2007 р.), по ка зу ють, що до мі ну ю чим чин ни ком тру до вої міг ра ції є
низь ка за ро біт на пла та і від по від но є нор маль ним ба жан ням за ро би ти гро ші на про -
жи ван ня со бі та сво єї сім'ї, ос кіль ки рі вень за ро біт ної пла ти в Ук ра ї ні не доз во ляє
не ли ше роз ра хо ву ва ти на прид бан ня жит ла чи ав то мо бі ля, але й прос то не дає мож -
ли вос ті ку пу ва ти прис той ний одяг та еле мен тар ну по бу то ву тех ні ку. Більш то го, по -
їз дка кож но го п'ято го рес пон ден та бу ла зу мов ле на без ро біт тям. Втім, ко жен вось -
мий рес пон дент заз на чив, що ос нов ним мо ти вом до тру до вої міг ра ції є са ме ку пів -
ля жит ла, під твер джу ю чи те зу про те, що чи не най біль ша час тка за роб ле них міг ран -
та ми кош тів вкла да єть ся в не ру хо мість.

Од нак, за ре зуль та та ми дос лід жен ня "Ре гу лю ван ня тру до вої міг ра ції – вик ли ки
для Ук ра ї ни", яке про во ди лось з іні ці а ти ви "Поль сько� А ме ри кан сько� Ук ра їн ської
Іні ці а ти ви про спів пра цю" та Цен тру ми ру, кон вер сії та зов ніш ньої по лі ти ки Ук ра ї -
ни (2006) не вда ло ся вста но ви ти, скіль ки в се ред ньо му за роб ля ють ук ра їн ські тру -
до ві міг ран ти. От ри ма ні да ні ко ли ва ють ся від 200 до ла рів на мі сяць на сіль сько гос -
по дар ських ро бо тах в Поль щі до 1000 єв ро на мі сяць на бу дів ниц тві у Пор ту га лії.
Так, за ро біт на пла та се ред ньос та тис тич но го міг ран та мо же бу ти різ ною і в пер шу
чер гу за ле жить від кра ї ни пе ре бу ван ня та сфе ри зай ня тос ті.

Зва жа ю чи на те, що кін це вим пун ктом міг ра ції є кра ї ни з різ ною спе ци фі кою
рин ку пра ці, в тру до вій міг ра ції бе руть участь ук ра їн ці різ них ві ко вих ка те го рій. Це
сто су єть ся як жі нок, так і чо ло ві ків, час тка яких у за галь ній кіль кос ті міг ран тів в ок -
ре мих кра ї нах ста но вить 55,94% і 44,06% від по від но. Міг ран ти, що пра цю ють за кор -
до ном, як пра ви ло ви би ра ють та кі кра ї ни, як Поль ща, Че хія, Ро сій ська Фе де ра ція,
для нет ри ва ло го пе ре бу ван ня, нап рик лад, на се зон ні ро бо ти. У та кі кра ї ни, як Іта -
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лія, Пор ту га лія, Іс па нія рес пон ден ти (71% – це жін ки) ви їж джа ли на тер мін, як пра -
ви ло, не мен ше од но го ро ку. От же, опи ту ван ня не доз во ляє під твер ди ти те, що се ред
міг ран тів ви раз но до мі ну ють жін ки. Це сто су єть ся ли ше ок ре мих кра їн, спе ци фі ка
міг ра цій них по то ків пот ре бує ок ре мо го де таль но го дос лід жен ня. Опи ту ван ня під -
твер ди ло те, що сьо год ні ви їж джа ють за кор дон, як жін ки, так і чо ло ві ки ві ком
26–50 ро ків (73% і 66,3% від по від но).

От ри ма ні ре зуль та ти доз во ля ють ре а ліс тич но оці ни ти мо ти ва цію до тру до вої
міг ра ції, що до мі ну ють се ред на се лен ня з най біль шим міг ра цій ним по тен ці а лом.
Зок ре ма, не зна хо дить під твер джен ня по ши ре на точ ка зо ру, що ви їзд на за ро біт ки
обу мов ле ний аб со лют ною не мож ли віс тю здо бут тя кош тів на про жи ван ня в Ук ра ї ні,
нап рик лад – че рез ви со кий рі вень без ро біт тя, ад же ли ше 28,7% опи та них ви ї ха ли
пра цю ва ти в ін шу кра їну че рез цей чин ник. Не під твер ди лась і гі по те за про те, що
біль шість лю дей ви їж джа ють з Ук ра ї ни у зв'яз ку з під ви щен ням влас ної ква лі фі ка -
ції чи кар'єр но го рос ту, ад же час тка та ких міг ран тів ста но вить ли ше 4,9% [6, с. 23].

Та ким чи ном, ми ма є мо під твер джен ня ду же спе ци фіч но го від то ку ро бо чої си -
ли з Ук ра ї ни – лю ди з ви щою ос ві тою, ви со кок ва лі фі ко ва ні фа хів ці, ви їж джа ють
пра цю ва ти за кор дон пе ре важ но як прос ті ро біт ни ки.

Вис нов ки. От же, внут ріш ній ри нок пра ці сьо год ні пос тій но втра чає на йак -
тив ні шу та най кон ку рен тос про мож ні шу час ти ну сво го тру до во го по тен ці а лу. На
ни ніш ньо му ета пі фор му ван ня рин ку пра ці в Ук ра ї ні, зок ре ма в ре гі о ні, міг ра цій -
ний чин ник має знач ний вплив, ос кіль ки пос лаб лює про я ви не га тив них нас лід -
ків про це сів без ро біт тя. Про те тру до ві міг ра цій ні про це си у сво їй ос но ві є гли бо -
ко су пе реч ли ви ми. Міг ра цій ні пе ре мі щен ня пра цез дат но го на се лен ня да ють змо -
гу зглад жу ва ти де я кі з по точ них еко но міч них труд но щів і су пе реч нос тей еко но -
міч но го роз вит ку, але вод но час приз во дять до наг ро мад жен ня су пе реч нос тей,
пов'яза них з пе ре важ но не ле галь ним ха рак те ром тру до вих міг ра цій. Мас штаб -
ність міг ра цій них про це сів, особ ли во від плив ква лі фі ко ва них кад рів, є при чи ною
знач них втрат ін те лек ту аль но го по тен ці а лу кра ї ни. Прос те жу єть ся не га тив ний
вплив тру до вих міг ра цій на фор му ван ня ре гі о наль но го рин ку пра ці. Ба га то ас -
пек тний вплив тру до вих міг ра цій на різ ні сто ро ни жит тє ді яль нос ті на се лен ня
Ук ра ї ни ви ма гає ак ти ві за ції зу силь дер жа ви що до за хис ту ін те ре сів її гро ма дян,
а на ре гі о наль но му рів ні – взят тя до ува ги особ ли вос тей міг ра цій ної по ве дін ки в
со ці аль но� е ко но міч но му роз вит ку ре гі о ну. Особ ли ва ува га має бу ти зо се ред же на
на оці ню ван ні та вра ху ван ні міг ра цій них по то ків з по зи ції ком плек сно� про пор -
цій но го роз вит ку ре гі о нів, ус піш ність яко го виз на чає ста біль ність на ці о наль но го
гос по дарс тва.
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