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Останніми роками, Україна вражає за кількістю мігрантів. Україна стала п’ятою 

державою за кількістю людей, що шукають кращого життя поза її межами, поступаючись 

тільки Мексиці, Росії, Китаю та Індії. За межами України знаходяться близько 20 млн. осіб у 

статусі закордонних українців [1]. 

Існує багато видів міграції в Україні: соціально-економічні або трудові (в пошуках 

заробітків), екологічні (вимушені переселення із забрудненої території), політичні, сімейно-

побутові, релігійні, етнонаціональні. Але найпопулярнішою причиною міграції є пошук 

роботи, поза межами України, тобто трудова міграція. Чому ж це стало ключовою 

проблемою? Головною складовою є соціально-економічна складова. Це зубожіння, 

злидарювання людей у потенційно багатій країні [2]. 

За даними Держкомстату України ми знаємо, що у період з 2000 року до 2019 року 

населення скоротилося на 7276,6 тис. осіб. Початок різкого зниження кількості населення 

спостерігається станом на 2015 рік. Зміна кількості мігрантів наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка міграції в Україні 
Роки Чисельність, тис. ос.      Роки  Чисельність, тис. ос.            

2000 49429,8 2010 45962,9 

2001 48923,2 2011 45778,5 

2002 48457,1 2012 45633,6 

2003 48003,5 2013 45553,0 

2004 47622,4 2014 45426,2 

2005 47280,8 2015 42928,9 

2006 46929,5 2016 42760,5 

2007 46646,0 2017 42584,5 

2008 46372,7 2018 42386,4 

2009 46143,7 2019* 42153,2 

* станом на 1.09.2019 
 

Для зворотньої міграції в Україну, потрібно покращувати економічний стан країни. Але 

на сьогодні, це дуже велика проблема. Наразі можна казати лише про нестабільну політичну 

ситуацію. Якщо так буде продовжуватись і надалі, то можна чекати лише збільшення 

міграції. Єдиний вихід - створення умов, за яких українець зможе отримувати гідну 

заробітну плату, для забезпечення життя. 
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