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Abstract

Robert Park, the founder of the Chicago School of Sociology, held the migrations,
revolutions and wars to be phenomena of the same nature so far as they break the
natural course of human history. The migratory processes bear inevitably the marks of
their time. Their nature and trends reflect productive, distributive, public and political
relations immanent to the social system which has given rise to them. August 1991 and
the following disintegration of the USSR and formation of the Commonwealth of
Independent States became the turning-point in migration processes running on the
boundless spaciousness of the collapsed empire. Migration situation assumed the new
in essence characteristics, migratory priorities have changed. Transformation of all
directions, structures and intensity of contemporary migratory movements is a new in
the main phenomena and corroborates the truth of Robert Park’s postulates.
The changes in migratory flows in Ukraine before and after the collapse of the Soviet
Union are discussed in the article. The author has scrutinized the dominants of
migratory situation in the different periods of migration history in Ukraine. It has been 
analyzed the state migration policy and its economical, social and ethnic con -
sequences. The parameters of migration potential in Ukraine are given as well. The
author comes to the conclusion that a new migratory balance is achieved in Ukraine.
There is noted also a dual character of migration situation in the conditions of global
financial and economic crisis. It is complicated to predict today its future design. Time
will show.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2009, 1 41



Tempora mutantur et nos mutamur in illis1

Tempora mutantur...

Міґраційні про це си не ми ну че не суть на собі відби ток сво го часу. Ха рак -
тер і пе ребіг їх віддзер ка лю ють політичні, ви роб ничі й суспільні відно си ни,
іма нентні сис темі, що їх по ро ди ла. Доки сис те ма не зжи ла себе і не ви чер па -
ла влас ти вих їй політич них, еко номічних і соціаль них струк тур та пра вил і
ме ханізмів, що за без пе чу ють їх функціону ван ня, пе ребіг і логіка роз вит ку
міґраційних про цесів на пе ред виз на чені. Зміни у їхньо му змісті, фор мах і
ди наміці мо жуть ста ти ся лише за умо ви ра ди каль ної зміни сис те ми по -
літич них, адміністра тив но-пра во вих, еко номічних і соціаль них де те р мi -
нант, що виз на ча ють і реґла мен ту ють про це си міґрації.

Роз пад СРСР й утво рен ня Співдруж ності не за леж них дер жав ста ли по -
во рот ним мо мен том у роз вит ку міґраційних про цесів у по стра дя нсько му
про сторі. Вони на бу ли при нци по во но во го змісту й ди наміки. Одна че зміни
відбу ли ся не одра зу. За умов пе рехідних суспільних станів міґрації пев ний
час роз ви ва ють ся за сфор мо ва ни ми ка но на ми, повільно по сту па ю чись аре -
ною но вим ви дам і фор мам міґраційної рух ли вості на се лен ня. Зміню ють ся
міґраційні пріори те ти, транс фор му ють ся струк ту ра, на пря ми й інтен сив -
ність по токів міґрантів. І якоїсь миті ми опи няємося пе ред ли цем невідо мих
раніше реалій. Краї ни СНД ще об’єднує спільне міґраційне ми ну ле, про те
кож на з них про су вається сьо годні влас ни ми мар шру та ми, про дик то ва ни ми 
національ ни ми “до рожніми кар та ми”, крізь які про рос та ють, ніби не ви баг -
ли вий по до рож ник, людські надії, ба жан ня, три во ги й очіку ван ня. Отже, як
це було в Україні.

1. Доміна нти міґраційних про цесів до роз па ду СРСР

Дов ги ми повоєнни ми де ся тиліття ми типи міґрацій і їх ди наміка, на пря -
ми та струк ту ра міґраційних по токів у ко лиш ньо му СРСР, і в Україні зок ре -
ма, виз на ча ли ся й підтри му ва ли ся ек стен сив ною еко номічною політи кою,
що суп ро вод жу ва ла ся постійним побільшен ням ро бо чих місць у містах і
реґіонах но во го освоєння. Вит рат на еко номіка по ро ди ла ма сові до цен трові
по то ки ма лок валіфіко ва ної ро бо чої сили із села до міст Украї ни і за її межі.
За га лом у 1961–1990 ро ках міґраційний приріст місько го на се лен ня в країні 
до сяг 7,7 млн осіб, а сільське на се лен ня змен ши ло ся за ра ху нок міґра ці й -
ного відто ку на 6,7 млн жи телів, зок ре ма у 1961–1965 — на 1,0 млн, у
1966–1970 — на 1,3 млн, у 1971–1975 — на 1,3 млн, у 1976–1980 — на 1,2 млн,
у 1981–1985 — на 1,2 млн осіб. Про те у 1986–1990 ро ках міґра ційний
відплив сільських жи телів ско ро чується до 706,1 тис. осіб. Тен денція щодо
змен шен ня об сягів міґрації із сільської місце вості на ступ ни ми ро ка ми зміц -
нюється: якщо у 1989 році міґраційні втра ти сільсько го на се лен ня ста но ви -
ли 124,0 тис., а в 1990-му — 70,7 тис., то у 1991-му вони ско ро чу ють ся до
36,4 тис., а 1992 року впер ше за ба га то де ся тиліть укр аїнське село при й має
78,7 тис. но вих жи телів. Нова тен денція зберігається до 2002 року, збільшу -
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ю чи за галь ну чи сельність сільсько го на се лен ня за де сять років на 380 тис.
осіб. Суттєве зна чен ня для по я ви й закріплен ня вель ми не сподіва но го для
соціалістич но го гос по да рю ван ня трен ду мало спер шу ско ро чен ня, а потім і
відмо ва від цілком за старілої дер жав ної політики сільсько гос по да рсько го
пе ре се лен ня сімей і організо ва но го на бо ру працівників в Україні, військо -
вих і гро ма дських при зовів мо лоді до армії й на но во бу до ви, роз поділу мо -
ло дих спеціалістів після закінчен ня ви щих і се редніх на вчаль них за кладів.

1.1. Сільсько гос по да рське пе ре се лен ня сімей
та організо ва ний набір працівників

Одра зу після за вер шен ня Ве ли кої Вітчиз ня ної війни в Україні було
ство ре но Го лов не управління з організо ва но го на бо ру працівників і пе ре се -
лен ня сімей при Раді Міністрів УРСР, що ста ло по пе ред ни ком за сно ва но го
пізніше Міністе рства праці Украї ни. Пе ре се лен ня в Україні здійсню ва ли у
трьох фор мах: як міжрес публіка нське, міжоб лас не і внутрішньо об лас не.

Міжрес публіка нське пе ре се лен ня відбу ва ло ся шля хом до бо ру сімей із
лав як сільсько го, так і місько го на се лен ня всіх об лас тей Украї ни, за ви нят -
ком Ми ко л аївської та Хер со нської. По пер вах пе ре се ленців відправ ля ли на
Са халін і в Чи ти нську об ласть, зго дом — у Ка зах стан, а 1970–1980-ми ро ка -
ми, аж до 1991-го — в Амурську об ласть, у При мо рський і Ха ба ро вський
край Російської Фе де рації. Щорічно на за са дах пе ре се лен ня з Украї ни ви -
їжджа ли від 2 до 2,5 тис. сімей за се ред ньос та тис тич но го розміру сім’ї — 3,4.
Як пра ви ло, в кожній сім’ї було двоє пра цез дат них її членів. На томість до
Украї ни з інших рес публік ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу пла но во го пе -
ре се лен ня не про во ди ли. При бут тя сімей з інших рес публік у не організо ва -
но му по ряд ку офор мля ли ся по при їзді за пра ви ла ми внутрішньо об лас но го
пе ре се лен ня. Від дру го го квар та лу 1991 року міжрес публіка нське пе ре се -
лен ня сімей при пи ни ло ся. Заз на чу при нагідно, що пе ре се лен ня здійсню ва -
ли ся на доб ровільних за са дах, а го лов ни ми пільга ми для пе ре се ле них сімей
були над ан ня їм жит ла і вип ла та од нора зо вої гро шо вої допомоги.

Міжоб лас не пе ре се лен ня сімей на бу ло роз вит ку в Україні одра зу після
Ве ли кої Вітчиз ня ної війни й було спря мо ва не пе ре важ но до півден них об -
лас тей Украї ни — Хер со нської, Ми ко л аївської, Одесь кої, За порізької, а та -
кож до Кри му, де зво ди ли ся нові сільські по се лен ня й ство рю ва ли ся кол гос -
пи і рад гос пи. Сюди пе ре їжджа ли сім’ї пе ре важ но із пра це над лиш ко вих
західних об лас тей Украї ни. Лише впро довж од но го 1949 року Хер со нська
об ласть при й ня ла за міжоб лас ним і внутрішньо об лас ним пе ре се лен ням 5650 
сімей, а за га лом упро довж 1949–1988 років у гос по да рства цієї об ласті пе ре -
се ли ли ся 95 тис. сімей, що об’єдну ва ли 298 тис. осіб1.

Нас туп ни ми ро ка ми ге ог рафія пе ре се лень роз ши рюється: крім півден -
них об лас тей внутрішньо об ласні пе ре се лен ня по ча ли відбу ва ти ся у східних і
цен траль них об лас тях Украї ни: Лу га нська, До нець ка, Харківська, Су мська,
Пол та вська та ін. Нап рикінці 1980-х років до них до лу чи ли ся Вінниць ка і
Во ли нська об ласті.
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Найбільші об ся ги пе ре се лень в Україні спос теріга ли ся у 1950-ті й
1960-ті роки. Ще у 1970-х ро ках вони ста но ви ли від 10 до 15 тис. сімей на рік, 
а в першій по ло вині 1980-х років — від 8 до 10 тис. Успішність пе ре се ле -
нської політики за без пе чу ва ла ся пе ре дусім за вдя ки жит ло во му будівниц -
тву, що ве ло ся за за твер дже ни ми Ра дою Міністрів Украї ни пла на ми. Фіна -
нсу ван ня, як пра ви ло, здійсню ва ли за ра ху нок пільго вих кре дитів Дер жбан -
ку СРСР, а под е ко ли — за ра ху нок влас них коштів гос по дарств. Пла ни жит -
ло во го будівниц тва до во ди ли до відома об лас тей, ра йонів і гос по дарств за -
се лен ня. Під пла ни будівниц тва жит ла виділяли ма теріаль но-технічні ре -
сур си, а здійсню ва ли його за ти по ви ми про ек та ми у гос по да рський спосіб,
тоб то си ла ми са мих гос по дарств за се лен ня. Пла ну будівниц тва жит ла для
пе ре се ленців відповідав та кож план пе ре се лен ня сімей, що його ви ко ну ва ла
служ ба за й ня тості України.

Сільсько гос по да рське пе ре се лен ня сімей три ва лий час слу гу ва ло од нією
із на й е фек тивніших форм пра цев лаш ту ван ня й пе ре роз поділу тру до вих ре -
сурсів і мало на меті ком плек ту ван ня кад ра ми працівників і спе ціалістів
сільсько гос по да рських підприємств та організацій усіх форм влас ності пе ре -
важ но у пра це не дос татніх на се ле них пун ктах. У про цесі  пере селення мог ли
бра ти участь лише осо би, які без по се ред ньо пра цю ва ли в сільсько гос по да р -
сько му ви роб ництві, а та кож фахівці на род ної освіти, куль ту ри, охо ро ни
 здоров’я, по бу то во го об слу го ву ван ня, фізич ної куль ту ри та спор ту, які були
го тові постійно жити й пра цю ва ти в сільській мі с цевості.

У другій по ло вині 1980-х років об ся ги пла но во го сільсько гос по да рсько -
го пе ре се лен ня сімей по ча ли ско ро чу ва ти ся й у 1992 році на бли зи ли ся до
межі ви чер пан ня (ли шень 243 сім’ї). При чин є кілька. Одна із них — не -
обхідність ви ко нан ня дер жав ної про гра ми з відсе лен ня жи телів ра йонів, що
по страж да ли внаслідок Чор но б ильської ка тас тро фи. Про те го лов на при чи -
на — швид ке зни жен ня об сягів будівниц тва пе ре се ле нсько го жит ла, а потім
і прак тич но цілко ви те його при пи нен ня від 1989 року че рез відсутність
цільо во го фіна нсу ван ня й по ста чан ня будівель них ма теріалів, пер шою чер -
гою — де ре ви ни. Від цьо го року при пи няється міжоб лас не пе ре се лен ня
сімей, а внутрішньо об лас не здійснюється в мізер них кількос тях із ви ко рис -
тан ням раніше по бу до ва но го жит ло во го фон ду чи за ли ше них сільськи ми
жи те ля ми бу динків, що по тре бу ва ли ремонту.

Вод но час швид ки ми тем па ми ско ро чу ють ся й об ся ги організо ва но го
на бо ру працівників. Подібно до сільсько гос по да рсько го пе ре се лен ня сімей,
організо ва ний набір працівників про во ди ли від 1989 року за пря ми ми  до -
говорами між місце ви ми орга на ми за й ня тості та підприємства ми, ор га -
нізаціями й уста но ва ми. Організо ва ний набір здійсню ва ли у двох фор мах:
міжрес публіканській і міжоб ласній. Якщо у 1980 році за міжрес публіка -
нським оргна бо ром з Украї ни було відправ ле но 14732 осо би, а за міжоб лас -
ним — 118690, потім у 1984 році — відповідно 13391 і 76957 осіб, то 1992 ро -
ку — ли шень 833 і 622 осо би. У 1992 році Жи то ми рський, За кар па тський і
Хер со нський об ласні цен три за й ня тості вза галі не укла да ли до го ворів з
оргна бо ру, а укла дені Лу га нським, Дніпро пет ро вським, Ми ко л аївським,
Тер нопільським і Чернігівським об лас ни ми цен тра ми були розірвані в од -
но сто рон ньо му по ряд ку їхніми кон траґен та ми-підприємства ми че рез руй -
націю гос по да рських зв’язків, за гро зу зу пин ки більшості з них че рез  не -

44 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009, 1

Ірина При бит ко ва



постачання ма теріалів і ком плек ту валь них час тин, збільшен ня вар тості
 люд ських пе ре ве зень і внаслідок зрос тан ня без робіття. У де я ких ви пад ках
об ласні орга ни за й ня тості му си ли самі ска со ву ва ти чинність укла де них до -
го ворів че рез не спла ту кон траґен та ми вит рат з до бо ру й відправ лен ня пра -
цівників. Зок ре ма, було розірва но до говір між Во ли нським об лас ним цен т -
ром за й ня тості та Печорською лісо пе ре ва лоч ною ба зою че рез не вип ла ту
остан ньою 57,3 тис. руб. за відправ лен ня 62 працівників, а Харківський об -
лас ний центр за й ня тості при зу пи нив відправ лен ня працівників на плав ба зу 
“Мар шал Ме рец ков” (Владивосток). 

Міжрес публіка нський організо ва ний набір ро бо чої сили добігав кінця:
уклас ти до го во ри щодо відправ лен ня підприємствам Російської Фе де рації
лише 243 працівників спро мог ли ся 1993 року тільки Рес публіка Крим,
Львівська, Хмель ниць ка і Чернігівська об ласті. А для відправ лен ня 925
працівників за міжоб лас ним оргна бо ром у 1993-му вста но ви ти до говірні
відно си ни змог ли спільни ми зу сил ля ми лише вісім об лас них і Київський
міський цен три за й ня тості.

Ухва ле ний не за дов го до роз па ду Ра дя нсько го Со ю зу За кон УРСР “Про
пріори тетність соціаль но го роз вит ку села та аґрар но-про мис ло во го ком -
плек су в на род но му гос по дарстві Украї ни” від 17 жов тня 1990 року і по ста -
но ви Ради Міністрів Украї ни й відомчі інструкції на його підтрим ку1 про -
бук со ву ва ли. За да ни ми Міністе рства сільсько го гос по да рства Украї ни ста -
ном на 1 січня 1992 року аґрар но му сек то ру краї ни бра ку ва ло 298,5 тис. осіб,
для яких не обхідно було по бу ду ва ти 108 тис. бу динків чи квар тир, а за да ни -
ми Міністе рства фінансів на будівниц тво жит ла у пра це не дос татніх сіль -
ських на се ле них пун ктах Украї ни було виділено цільо вим при зна чен ням у
1993 році ли шень 501 млн крб, що за тодішніх цін на будівельні ма теріали
мог ло за без пе чи ти будівниц тво тільки 150–200 бу динків.

Тим ча сом на лаш то ва них пе ре се ли ти ся з міст, ра йон них центрів, ро -
бітни чих по се лень Украї ни та з інших країн СНД у сільську місцевість
Украї ни ви я ви ло ся чи ма ло. Доб ро вольці звер та ли ся з пись мо ви ми й усни -
ми про хан ня ми до всіх інстанцій — від сільських рад до пре зи ден та краї ни.
Сила-си лен на по тенційних пе ре се ленців роз си ла ли за пи ти без по се ред ньо
на підприємства та в організації АПК. Але на них, як пра ви ло, скрізь очіку -
ва ла відмо ва че рез відсутність жит ла. За да ни ми Рес публіка нсько го цен тру
за й ня тості2, по тенційний потік пе ре се ленців до сільської місце вості на
1 сер пня 1992 року ста но вив 16 тис. сімей, які об’єдну ва ли 54,6 тис. осіб, у
тому числі 5,9 тис. сімей (19,9 тис. осіб) з інших країн СНД. Про ве дені у
1992–1993 ро ках під керівниц твом ав то ра статті соціологічні опи ту ван ня в
рам ках про ек ту “Соціаль но-де мог рафічний по тенціал пе ре се ленців у пра -
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Міністрів Украї ни “Про пе ре се лен ня сімей у сільську місцевість і організо ва ний набір
працівників” від 11 жов тня 1991 року № 253; Тим ча со ва інструкція “Про по ря док  про -
ведення пе ре се лен ня сімей у сільську місцевість” (№ 103), за твер дже на Пос та но вою
Міністе рства праці Украї ни від 30 груд ня 1991 року № 103, та низ ка інших, пізніших.
2 Лист Рес публіка нсько го цен тру за й ня тості від 13 лип ня 1992 року № 14/4-753.



це не дос тат ню місцевість Украї ни” свідчать, що у січні 1993-го ко жен чет -
вер тий го ро дя нин Украї ни роз гля дав пе ре їзд у сільську місцевість як мож -
ли ву пер спек ти ву (в липні 1992 року — ко жен третій). Се ред по тенційних
пе ре се ленців пе ре ва жа ла мо лодь: дві тре ти ни їх ста но ви ли осо би віком до
40 років, зок ре ма 37% — до 30 років.

Че рез відсутність жит ла підприємства й організації Аґроп ро мис ло во го
ком плек су Украї ни навіть за дефіциту тру до вих ре сурсів у сільсько му гос -
по дарстві відмов ля ли ся від укла дан ня до го ворів із місце ви ми орга на ми
 зайнятості про добір і на прав лен ня їм пе ре се ленців. Вод но час об ласні
управління сільсько го гос по да рства по ру шу ва ли пи тан ня пе ред Міністе -
рством сільсько го гос по да рства Украї ни сто сов но при й нят тя 8 тис. пе ре се -
ленців у пра це не дос татні гос по да рства у 1993 році й будівниц тва для них як
мінімум 4 тис. бу динків чи квар тир. Заз на чу, що, за да ни ми Рес публіка -
нсько го цен тру за й ня тості Украї ни, в нашій країні ста ном на 1 січня 1992 ро -
ку налічу ва ло ся 7612 пра це не дос татніх сільських на се ле них пунктів, що
ста но ви ло 27% за галь ної кількості їх у країні.

1.2. Струк ту ра міґраційних по токів

Упро довж трьох де ся тиліть (1960–1990) внутрішньо рес публіка нська
міґрація на три чверті фор му ва ла ме ханічний приріст місько го на се лен ня. І
більша її час ти на при па да ла на внутрішньо об ласні пе реміщен ня сільсько го
на се лен ня до міст. Екстен сив на еко номіка міста по гли на ла основ ний кон -
тинґент сільських міґрантів: постійна по тре ба в ма лок валіфіко ваній ро -
бочій силі за без пе чу ва ла ся пе ре важ но за ра ху нок дітей се лян. Час тка їх у
струк турі по токів внутрішньо об лас ної міґрації всі ці роки пе ре бу ва ла на
рівні 85–90%.

По ряд із міґрацією сільсько го на се лен ня до міст знач но го по ши рен ня в
Україні на бу ли те ри торіальні пе реміщен ня в сільській місце вості. Пи то ма
вага сільських но во селів помітно вища порівня но із містом1. Міґран ти, які
жили в се лах рес публіки менш як 10 років, ста но ви ли 42,3%, а по над 25
років — лише 27,7%. Для міста це співвідно шен ня було та ким: 34,8% і 30,6%.
У цих відміннос тях діста ли відоб ра жен ня і вища при жи ваність сільських
міґрантів у містах, і підви ще ний рівень міґраційної рух ли вості сільсько го
на се лен ня після його пас пор ти зації у 1976–1981 ро ках.

Міжоб лас ний обмін на се лен ням в Україні ха рак те ри зу вав ся різни ми
тен денціями в сільській і міській місце вості. Те ри торіаль ний пе ре роз поділ
сільських міґрантів здійсню вав ся за при нци пом “на й ближ чо го сусідства” —
місцем за се лен ня їх ста ва ла міська і сільська місцевість двох-трьох су міжних
об лас тей. Пе ре важ ну час ти ну міґраційно го при пли ву на се лен ня до міст об -
ласті по гли на ли об ласні цен три. Міжоб лас ний пе ре роз поділ міґ ран тів-го ро -
дян суп ро вод жу вав ся кон цен трацією їх у найбільших містах рес публіки:
Києві, Хар кові, Дніпро пет ро вську, Одесі, За поріжжі, До нець ку, Львові.

У 1980-ті роки внутрішньо об лас ний пе ре роз поділ сільських і міських
жи телів як дже ре ло фор му ван ня на се лен ня, як і раніше, зберігав своє зна -
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чен ня: і 1960-ми, і 1970-ми ро ка ми час тка його у внутрішньо рес пу б л i кан -
ській міґрації за ли ша ла ся на рівні 72–75%.

Обмін на се лен ням між Украї ною та інши ми рес публіками і реґіона ми
СРСР усі три де ся тиліття (1960–1990) ха рак те ри зу вав ся сталістю основ -
них па ра метрів і стабільністю ге ог рафії міґраційних зв’язків. Го лов ним
 парт нером Украї ни з міґраційно го обміну всі ці роки за ли ша ла ся РСФСР, і
 передусім Ур альський, Цен траль но-Чор но зем ний, Північно-Кав казь кий,
Пів нічно-Західний і Східно-Сибірський ра йо ни. А час тка міжрес публіка н -
ської міґрації у при рості на се лен ня Украї ни три де ся тиліття поспіль не ви -
хо ди ла за межі 25%. Ця об ста ви на, без пе реч но, впли ну ла на фор му ван ня
національ но го скла ду на се лен ня Украї ни.

1.3. Зміни в роз се ленні сільсько го і місько го на се лен ня

Інтен сив ний міґраційний обмін на се лен ням як усе ре дині Украї ни, так і
з інши ми реґіона ми й рес публіками СРСР спри чи нив ся до ра ди каль них
змін у роз се ленні жи телів Украї ни.

Кон цен трація на се лен ня у ве ли ких містах краї ни суп ро вод жу ва ла ся те -
ри торіаль ним пе ре роз поділом сільських жи телів із пе ри ферійних, гли бин -
них ра йонів до приміських. У цьо му про цесі міста ви ко ну ва ли функції
своєрідних ядер крис талізації но вих соціаль но-про сто ро вих струк тур сіль -
сько го роз се лен ня. На за гал слід відзна чи ти зв’я зок ра йонів кон цен трації
сільських жи телів із на й складнішими й на й ди намічнішими ви роб ни чи ми,
урбаністич ни ми і транс пор тни ми струк ту ра ми, що утво рю ють еко номічний 
опор ний кар кас те ри торії краї ни. Кон цен трація на се лен ня в містах і зрос -
тан ня внаслідок міґраційно го при пли ву кон цен трації сільських жи телів у
приміських ра йо нах — два боки од но го про це су урбанізації.

Одно час но в меж ах сільської місце вості Украї ни відбу ва ло ся фор му -
ван ня слаб ко за се ле них реґіонів із реґре сив ною віко вою струк ту рою на се -
лен ня і знач ни ми за пло щею зем ля ми, ви ве де ни ми з гос по да рсько го обігу. 

На роз ви ток міґрації в Україні постійно й істот но впли вав інвес ти -
ційний про цес. Ши ро ко мас штаб не ви роб ни че будівниц тво, не зба лан со ва -
не із на яв ни ми тру до ви ми ре сур са ми, кон цен трація но во ство ре них ро бо чих 
місць у містах і приміських зо нах, за лиш ко вий при нцип виділен ня капіталь -
них вкла день у роз ви ток соціаль ної сфе ри й дис про порції у роз поділі їх між
містом і се лом, приміськи ми і гли бин ни ми ра йо на ми — всі ці су пут ни ки
інвес тиційно го про це су ра дя нсько го шти бу суттєвим чи ном зу мо ви ли роз -
міри, ди наміку, інтен сивність, на пря ми і струк ту ру міґраційних по токів в
Україні в де ся тиліття, що пе ре ду ва ли роз па ду Ра дя нсько го Со ю зу. Зміна
ха рак те ру роз се лен ня місько го і сільсько го на се лен ня в Україні — без по се -
редній ре зуль тат те ри торіаль но го пе ре роз поділу жи телів краї ни, від зна че -
но го до цен тро ви ми тенденціями.

1.4. Зай нятість і міґраційні про це си

Пе ред ба ча ло ся, що роз ви ток но вих форм і ме тодів гос по да рю ван ня в
рам ках про цесів пе ре бу до ви на прикінці 1980-х років суп ро вод жу ва ти меть -
ся ма со вим звільнен ням і пе ре роз поділом працівників підприємств, уста -
нов і організацій, а та кож по я вою без робітних. У 1988–1989 ро ках було
вивільне но 561,5 тис. осіб. З-поміж них 206,8 тис. були пра цев лаш то вані на
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тих са мих підприємствах, у тому числі 34,5 тис. на прав лені на уком плек ту -
ван ня дру гих і третіх змін і но во го ви роб ниц тва, а 103,4 тис. пішли на пенсію. 
По даль шо го пра цев лаш ту ван ня по тре бу ва ли лише 185 тис. працівників. У
ре зуль таті про ве де них ре ор ганізацій у міністе рствах і відо мствах чи сель -
ність працівників рес публіка нсько го апа ра ту ско ро ти ла ся на 32%. Пе рехід
на дво лан ко ву сис те му управління дав змо гу ско ро ти ти чи сельність об лас -
но го, ра йон но го (місько го) і гос по да рсько го апа ра ту міністерств і відомств
від 212,9 тис. осіб у 1987 році до 102,9 тис. у 1989-му. Змен ши ла ся та кож
 чисельність апа ра ту органів управління в ко о пе ра тив них і гро ма дських
організаціях1.

У 1989 році орга ни з пра цев лаш ту ван ня на се лен ня мали інфор мацію
щодо 1,3 млн осіб (4,4% тру до вих ре сурсів Украї ни), не за й ня тих у су -
спільно му ви роб ництві. Цей кон тинґент охоп лю вав осіб, що тим ча со во не
пра цю ють у зв’яз ку зі зміною місця ро бо ти, вивільне них із ви роб ни чої сфе -
ри, звільне них за по ру шен ня тру до вої дис ципліни, відра хо ва них із на вчаль -
них за кладів (за га лом 1,1 млн осіб). Сюди були та кож вклю чені 101 тис. ви -
пус кників за галь но освітньої шко ли без пев но го роду за нять, 65 тис. лад них
пра цю ва ти пенсіонерів і 40 тис. осіб, за й ня тих раніше в до маш ньо му й осо -
бис то му підсоб но му гос по дарстві.

Одна че звільнен ня працівників не суп ро вод жу ва ло ся по жвав лен ням
міґраційної ак тив ності на се лен ня в Україні. Це по яс нюється пе ре дусім ма -
ли ми розмірами кон тинґенту, що ре аль но по тре бу вав пра цев лаш ту ван ня.
Звільнен ня мало пе ре важ но умов ний ха рак тер. Проб ле му пра цев лаш ту ван -
ня пев ною мірою по м’як шу вав і роз ви ток аль тер на тив них видів за й ня тості.
Так, за да ни ми ЦСУ Украї ни, чи сельність працівників ко о пе ра тивів зрос ла
у 1988–1989 ро ках від 248,8 тис. до 779,4 тис. осіб (або у 3,1 раза). У сфері
індивіду аль ної тру до вої діяль ності кількість за й ня тих збільши ла ся за цей
період від 79,1 тис. до 125,1 тис. осіб [На род ное хо зя йство, 1990: с. 71]. Стри -
му валь ний вплив на зрос тан ня те ри торіаль но го пе ре роз поділу працівників
справ ля ла та кож відсутність вільно го рин ку жит ла й інсти тут про пис ки з
його об ме жен ня ми.

Утім, саме 1988–1989 роки мож на вва жа ти ча со вою віхою в міґраційній
історії Украї ни. На пер ший план ви хо дять нові про бле ми: в країні з’яв ля -
ють ся біженці, осо би, які шу ка ють при тул ку, еко номічні міґран ти, раніше
де пор то вані осо би, не за конні міґран ти. В Украї ну по вер та ють ся гро ма дя ни,
які по їха ли звідси в різний час і з різних при чин. Цей період відкри ває но вий 
розділ у міґраційно му літо писі краї ни.

2. Міґраційні про це си у по стра дя нсько му про сторі: 1990-ті роки

Нап рикінці 1980-х років уви раз ни ли ся нові тен денції в ди наміці, струк -
турі й на прям ках міґраційних по токів російсько мов но го на се лен ня в рес -
публіках СРСР. Упро довж три ва ло го часу українці ста но ви ли суттєву час -
ти ну міґраційно го при рос ту місько го на се лен ня в со юз них рес публіках,
утво рю ю чи із росіяна ми і біло ру са ми гру пу із на й ви щи ми по каз ни ка ми
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міґраційної рух ли вості й при жи ва ності в місцях за се лен ня. Нап рикінці
1980-х років розміри міґраційно го при рос ту в рес публіках СРСР  скоро -
чуються, потік міґрантів-українців у зво рот но му на прямі збільшується, і
1990 року по чи нається зни жен ня аб со лют них розмірів укр аїнсько го на се -
лен ня в усіх реґіонах Ра дя нсько го Со ю зу, за ви нят ком са мої Украї ни, а та -
кож Росії й Біло русі. Основ на маса українців, що по вер та ють ся, ви ру шає до
Украї ни. У 1990 році 76,9% міґраційно го при рос ту місько го на се лен ня в
нашій країні (150,8 тис. осіб) ста но ви ли українці. До міст Російської Фе де -
рації пе ре се ли ли ся 26,9 тис., а до міських по се лень Біло русі — 2,4 тис. на ших 
земляків.

Ши ро ко об го во рю ють ся ймовірність і сце нарії реалізації міґраційно го
по тенціалу укр аїнської діас по ри в Росії та по вер нен ня цих українців на істо -
рич ну батьківщи ну. Ре зуль та ти опи ту ван ня етнічних українців у Росії, про -
ве де но го в 1992 році Фон дом “Общес твен ное мне ние”, про де мо нстру ва ли,
що 29% із них вирішили по в’я за ти свою долю з Росією, зберігши російське
гро ма дя нство; 48% не хотіли б утра ча ти зв’яз ку ані з Росією, ані з Украї ною,
сподіва ю чись здо бу ти подвійне гро ма дя нство; 13% до мо мен ту опи ту ван ня
не виз на чи ли ся з рішен ням, а ко жен де ся тий од но знач но об рав укр аїнське
гро ма дя нство. При цьо му уста нов ки на пе ре їзд до Украї ни і вибір того чи
того гро ма дя нства помітно різни ли ся за реґіона ми і соціаль но-де мог ра -
фічни ми гру па ми. На мо мент опи ту ван ня лише 45% рес пон дентів були
впев нені в тому, що вони залишаться в Росії [Грушевський, Кутковець,
1992: с. 24–25].

Уже на прикінці 1980-х усі со юзні рес публіки всту па ють у сму гу ра ди -
каль них пер тур бацій у сис темі політич них, еко номічних, соціаль них і на -
ціональ них інте ресів, що є ха рак тер ним для пе рехідних суспільних станів.
Це суп ро вод жу ва ло ся соціаль ною дез організацією, міжнаціональ ни ми
конф лікта ми та ма со ви ми міґраціями. Роз ви ток кро воп ро лит них  грома -
дян ських війн на Кав казі й у Цен тральній Азії об ер тається ма со вою вте чею з 
цих ра йонів слов ’я нсько го на се лен ня і корінних жи телів. З’яв ляється ймо -
вірність зростання міґрації із прибалтійських країн.

Знач на час ти на відне се них вітра ми істо рич но го роз ло му лю дей опи -
няється в Україні в по шу ках при тул ку. З ме тою роз в’я зан ня пи тань об лаш -
ту ван ня їх у країні ство рю ють ся тим ча сові уря дові комісії. Відповідальність 
за ви ко нан ня ними кон крет них за вдань по кла дається на га лу зеві відділи
апа ра ту уря ду Украї ни. У квітні 1988 року із по я вою в Україні ви му ше них
міґрантів з Азербайджану в струк турі Рес публіка нсько го цен тру за й ня тості
Міністе рства праці Украї ни ство ре но відділ міґрації та біженців, що від -
повідає за при й ом, об лаш ту ван ня та пра цев лаш ту ван ня цих лю дей. За ра зом 
він ви ко нує функції ро бо чої гру пи при тим ча со вих уря до вих комісіях. Та -
кий підхід до роз в’я зан ня організаційних пи тань ви я вив ся на й прак тич -
нішим: Міністе рству праці Украї ни, що має роз га лу же ну струк ту ру те ри -
торіальних органів, вдавалося розв’язувати практично всі питання, по в’я -
зані з розміщенням шукачів притулку.

Міністе рство праці Украї ни зберігало ці функції й на по чат ку 1990-х ро -
ків, за ли ша ю чись до ство рен ня у квітні 1993 року Міністе рства Украї ни зі
справ національ нос тей і міґрації основ ним орга ном ви ко нав чої вла ди, від -
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по відаль ним за при й ом і об лаш ту ван ня ви му ше них міґрантів і біженців, які
при бу ва ли в по шу ках при тул ку з інших рес публік СРСР, а зго дом — із країн
СНД.

По ча ток 1990-х років — час пе ре ло му в струк турі міґраційних про цесів,
по я ви но вих видів міґраційно го руху, яких раніше в Україні не було. По -
мітно зрос ла еміґрація на се лен ня до країн Ста ро го і Но во го Світу, з’я вив ся
но вий тип ко рот ко час ної (чов ни ко вої) міґрації із ко мерційни ми цілями до
країн Східної Євро пи, Ту реч чи ни і Ки таю. Зав дя ки ве ликій про тяж ності
зовнішніх кор донів Украї на стає краї ною тран зит ної нелеґаль ної міґрації з
країн треть о го світу. Роз гор тається про цес по вер нен ня раніше де пор то ва -
них з Украї ни на родів — кри мських та тар, німців, греків, бол гар, вірменів.
Набуває роз вит ку еміґрація вче них — “інте лек ту аль ний відплив”. І зреш -
тою, Украї на стає краї ною трудової міґрації. Деякі з цих процесів беруть
початок у пізніх 1980-х.

2.1. Ви му шені міґран ти і біженці

Ка ра ба хський конфлікт, що тлів від осені 1987 року, ви бу хає вже в лю -
то му 1988-го сум г аїтськи ми по гро ма ми вірменів в Азербайджані та ма со -
вою вте чею азер бай джанців із Нагірно-Ка ра ба хської ав то ном ної об ласті,
пе ре важ но зі Сте па на кер та. Нас туп но го літа у Фер ганській до лині в Се -
редній Азії спа лах ну ли зіткнен ня між гро ма да ми, наслідком яких став виїзд
60 тис. ту рок-мес хе тинців і фор со ва на ре патріація до Кри му раніше де пор -
то ва них кри мських та тар. Лише у 1990–1993 ро ках із Грузії у ре зуль таті аб -
хазь ко го й півден но о се ти нсько го конфліктів виї ха ли 244 тис. осіб. Гро ма дя -
нська війна, що ви бух ну ла в Тад жи кис тані у 1992–1993 ро ках, зму си ла
195,9 тис. лю дей тікати до сусідніх дер жав Цен траль ної Азії, Російської Фе -
де рації й інших країн СНД [Міґрація на се лен ня, 1996: с. 4]. Нап рикінці жов -
тня 1992 року зіткнен ня між Північною Осетією та Інгу шетією при зво дять
до ви се лен ня 43 тис. інгушів із Примісько го ра йо ну Північної Осетії [Кон -
фе рен ция СНГ, 1996: с. 19].

 За опе ра тив ни ми да ни ми Відділу міґрації та біженців Рес публіка нсько -
го цен тру за й ня тості Украї ни від бе рез ня 1988-го до бе рез ня 1993 року за -
галь на кількість гро ма дян, які ви му ше но за ли ши ли місця постійно го про -
жи ван ня, та осіб, пе реміще них до Украї ни з ра йонів бо йо вих дій в Азер -
байджані, Вірменії, Грузії, Тад жи кис тані та Росії, сяг ну ла 17636, з-поміж
яких 7119 були після при бут тя пра цев лаш то вані. Се ред них українці ста но -
ви ли 26,7%, росіяни — 26,5%, вірме ни — 23,3%. У липні 1992 року до Украї ни 
з Придністров ’я при їздять 59669 біженців, у тому числі 30672 ди ти ни. При
Кабінеті Міністрів із пред став ників різних міністерств і відомств ство рю -
ють Комісію зі справ біженців, яку очо лює один із віце-пре м’єрів. Її го лов не
за вдан ня по ля гає в ко ор ди нації ро бо ти цен траль них і місце вих органів ви -
ко нав чої вла ди й організації тим ча со во го розміщен ня і пра цев лаш ту ван ня
при бу лих, а та кож над ан ня їм ме дич ної і соціаль ної до по мо ги. Аналогічні
комісії ство рю ють ся на місцях. Пос та но ва Ради Міністрів Украї ни від 8
лип ня 1992 року за твер джує Тим ча со ве по ло жен ня про по ря док виз на чен -
ня ста ту су біженців із Рес публіки Мол до ва і над ан ня їм до по мо ги. Пе ре важ -
на час ти на при бу лих (51783 осіб) роз се ли ла ся у ро дичів, 4535 — у гур то жит -
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ках і го те лях, 2522 — у шко лах, 799 — у ди тя чих сад ках, а 28 осіб по тра пи ли
до ліка рень. Основ ну масу біженців із Придністров’я прийняла Одеська
область (53329). Решту розмістили в Миколаївській (4551), Вінницькій
(672) і Дніпропетровській областях (396). 

У 1989–1990 ро ках після міжнаціональ них зіткнень у Фер ганській  до -
лині в Узбе кис тані на Півдні Украї ни й у Дон басі з’яв ля ють ся 10,1 тис.  ту -
рок-месхетинців [Клінчен ко та ін., 1999: с. 5, 20]. У 1995–1997 ро ках Украї на 
при й має біженців із Чечні, зареєстро ва но близь ко 3 тис. звер нень їх до
органів ви ко нав чої вла ди Украї ни. За да ни ми Дер жав но го Комітету у спра -
вах національ нос тей і міґрації на 1 січня 1997 року 2609 осіб на бу ли ста ту су
осо би, що пе ре бу ває у си ту ації, подібній до си ту ації біженців, із них 1834
при бу ли з Чечні і 775 — з Абхазії [Миг ра ция на се ле ния, 1996: с. 141].

За да ни ми Міністе рства ста тис ти ки Украї ни, яке досліджу ва ло на при -
кінці 1991 року при чи ни міґрації до Украї ни, 70,8% пе ре се ле них у її межі
при бу ли із Росії, 6,4% — із Мол до ви, 4,7% — із країн Се ред ньої Азії, 4% — із
Біло русі, 3,6% — із Грузії, 3,4% — з Азербайджану, 3,3% — із Ка зах ста ну,
2,2% — із при балтійських країн. Ко жен вось мий пе ре се ле нець мо ти ву вав
свій пе ре їзд до Украї ни за гос трен ням міжнаціональ них сто сунків у країні
попереднього проживання.

В Україні де далі частіше зна хо дять при ту лок біженці з-за кор донів
СНД. Вони при бу ва ють пе ре важ но з Афганіста ну, Па кис та ну, Шрі-Лан ки,
низ ки аф ри ка нських країн і країн Близь ко го Схо ду. Пе ре важ на більшість із
них — аф ганці, що мали тісні зв’яз ки з ре жи мом Над жи бу ли і в’їха ли в
Украї ну до 1995 року. У бе резні 1994-го в Україні роз гор тає діяльність
Управління зі справ біженців ООН (УВКБ ООН). Ухва ле ний у 1993 році в
країні За кон “Про біженців” на би рає чин ності лише 1996-го. До 2001 року
ста тус біжен ця був над а ний 5,1 тис. осіб, які звер ну ли ся із кло по тан ням про
його над ан ня. Із них по ло ви на (2,5 тис. осіб), за да ни ми УВКБ ООН на
1 січня 2005 року меш ка ли в Україні. Ко жен дру гий із них — аф га нець,
709 осіб — біженці з країн СНД, у тому числі 168 — із Чечні, 318 — з Африки і
120 — з країн Близь ко го Сходу. Переважна маса біженців живе в Києві,
Харкові й Одесі.

2.2. Ре патріанти

По вер нен ня українців на істо рич ну батьківщи ну, що роз по ча ло ся на при -
кінці 1980-х років, сягає піка у 1990-му, коли в Украї ну при їжджа ють 150,8
тис. осіб укр аїнсько го по ход жен ня, що ста нов лять три чверті при бу лих сюди
міґрантів (76,9%). 1992 рік по клав по ча ток різко му погіршен ню еко номічної
си ту ації в Україні. Стар ту ва ла, швид ко на би ра ю чи темп, інф ля ція, з’я ви ли ся
перші озна ки сис тем но го без робіття, во че вид ни ла ся бюд жет на кри за. Упер -
ше уви раз ни ла ся де по пу ляція в за галь но національ них мас шта бах, яка охо -
пи ла всю те ри торію Украї ни, її сільську і міську міс цевість.

Пог либ лен ня еко номічної кри зи, падіння рівня жит тя і зрос тан ня не пев -
ності навіть сто сов но на й ближ чої пер спек ти ви при зве ли спер шу до ско ро -
чен ня міґраційно го при рос ту на се лен ня в Україні, а потім — до його еміґрації
за межі краї ни. Від по чат ку 1994 року українці ви їжджа ють з Украї ни час -
тіше, ніж при їжджа ють. Утім, міґраційний ба ланс скла дається на ко ристь
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Украї ни: кон тинґент етнічних українців, які сюди пе ре се ли ли ся, ста но вив за
період 1992–2000 років 189,9 тис. осіб. Ре патріація українців по сту по во упо -
вільнюється. Українців, які 2000 року по вер ну ли ся на бать ків щи ну, ви я ви ло -
ся вдвічі мен ше, ніж у 1997 році. Зни жується та кож еміґра ція українців.

2.3. Еміґран ти

Еміґрація на се лен ня з Украї ни роз по ча ла ся ще у 1970-х ро ках. Вона
була ма ло чи сель ною і мала етнічне за бар влен ня. Нез ва жа ю чи на жорсткі
еміґраційні об ме жен ня, з краї ни ви їжджа ли євреї. За да ни ми ВВІР МВС,
чи сельність їх у 1970-х ро ках ся га ла 71 тис., при цьо му дві тре ти ни з них по -
їха ли вже у 1975–1979 ро ках. У 1987 році з уве ден ням но вої інструкції щодо
офор млен ня виї зних до ку ментів мас шта би еміґрації роз ши рю ють ся. Усьо -
го за де сять років (1987–1997) вона охо пи ла 562,2 тис. осіб, з-поміж яких
311,2 тис. по їха ли до Ізраї лю, 113,3 тис. — до США, 59,8 тис. — до Німеч чи ни. 
До інших країн виї ха ли 77,9 тис. ко лишніх гро ма дян краї ни [Міґраційна си -
ту ація, 1998: с. 219]. У 1994 році кон тинґент еміґрантів сяг нув 58,7 тис. осіб,
що ви я ви ло ся ре кор дною ве ли чи ною за всі роки не за леж ності Украї ни.
Нас туп ни ми ро ка ми розміри еміґрації послідов но змен шу ва ли ся й у
2002 році ста но ви ли ли шень 26,7 тис. осіб. До цьо го часу Ізраїль вже втра тив 
роль го лов ної краї ни еміґрації. Відбу ло ся пе ре орієнту ван ня еміґраційних
по токів на ко ристь Німеч чи ни та США.

Помітною тен денцією дру гої по ло ви ни 1990-х є ско ро чен ня інтен сив -
ності міґраційно го обміну Украї ни з краї на ми СНД і Балтії, хоча вони, як і
раніше, за ли ша ють ся міґраційни ми пар тне ра ми Украї ни. Украї на не впин -
но втра чає на се лен ня в про цесі обміну імміґран та ми з Росією і Біло рус сю, а
при пли ву міґрантів з інших країн СНД і Балтії не дос тат ньо для ком пен сації
цих втрат. На росіян і українців при па дає по над 80% міґраційних утрат
приблизно в рівних частках.

2.4. По вер нен ня раніше де пор то ва них на родів

У 1987 році роз по чи нається по вер нен ня до Украї ни де пор то ва них у
1944-му кри мських та тар, німців, вірменів, греків, бол гар та інших на родів із 
ко лишніх рес публік СРСР, пе ре дусім з Узбе кис та ну. Ухва ле на 14 лис то па -
да 1989 року Вер хов ною Ра дою СРСР Дек ла рація про виз нан ня не за кон ни ми 
і зло чин ни ми реп ре сив них актів про ти на родів, що за зна ли на силь ниць ко го
пе ре се лен ня, і за без пе чен ня їхніх прав суттєво сти му лю ва ла при швид шен ня
цьо го про це су. Роз роб ля ють ся пер шо чер гові за хо ди щодо роз в’я зан ня про -
блем по вер нен ня кри мських та тар1. У січні 1990 року було ство ре но Дер -
жав ну комісію з про блем кри мсько та та рсько го на ро ду, яку очо лив В.До -
гужієв. Комісія мала на меті роз роб лен ня про гра ми по вер нен ня де пор то ва -
них на батьківщи ну і ко ор ди націю за ходів, по в’я за них із ре патріацією. Кон -
цепція про гра ми ґрун ту ва ла ся на при нци пах пла но во го цен тралізо ва но го
підхо ду й пе ре дба ча ла, що ре патріація в організо ва них фор мах має роз по ча -
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від 16 сер пня 1990 року № 192.



ти ся 1991 року і за вер ши ти ся 1996-го. Кри мський об лви кон ком ухва лює
рішен ня щодо роз се лен ня й об лаш ту ван ня не організо ва но при бу лих на
півос трів у 1989–1990 ро ках ре патріантів. Про те дуже швид ко во че вид -
нюється, що пла но вані мас шта би й терміни по вер нен ня кри мських та тар
суттєво різнять ся із ре аль ним про це сом. Швид ка ре патріація їх підтри му ва -
ла ся не лише за гро зою міжнаціональ них конфліктів у місцях де пор тації, а й
не певністю їх щодо стабільності пе ре бу до ви.

Уря дові рішен ня самі по собі не мог ли за без пе чи ти успішно го по вер нен -
ня раніше де пор то ва них у Крим. Рішен ня по тре бу ва ли підкріплен ня по -
слідов ною гос по да рською, соціаль ною, національ ною і куль тур ною політи -
кою в пло щині прак тич них справ. Знач ну організаційну ро бо ту з при й нят -
тя, розміщен ня та пра цев лаш ту ван ня кри мських та тар, що по вер та ли ся,
про во див Центр за й ня тості Кри мської об ласті (зго дом АРК — Автономної
Рес публіки Крим). Тільки впро довж 1991 року до Кри му по вер ну ли ся
10556 сімей раніше де пор то ва них кри мських та тар (41556 осіб). А за га лом
ста ном на 1 бе рез ня 1993 року на півос трів при бу ли й от ри ма ли про пис ку
46063 сім’ї (180516 осіб), одна че Рес публіка нський центр за й ня тості зміг
пра цев лаш ту ва ти тільки 54,4 тис. зі 100 тис. ре патріантів пра цез дат но го
віку. В цей період за ли ша ли ся чин ни ми пе ре се ленські про гра ми, тож служ -
бі за й ня тості Кри му вда ло ся офор ми ти упро довж 1988–1992 років пе ре їзд
на півос трів 521 сім’ї кри мських та тар, над ав ши їм пільгові пе ре се ленські
бу дин ки із при са диб ни ми ділян ка ми. Від 1990 року переселенське будів -
ниц тво в Криму вже не ведеться, тому репатріантів розселяють у будинках
забудівлі колишніх років.

Після роз па ду СРСР і при пи нен ня діяль ності со юз них органів при й ом і
об лаш ту ван ня ре патріантів за без пе чує Комітет зі справ де пор то ва них на -
родів Ради Міністрів АРК. У бе резні 1992 року ство рю ють ся Фонд де пор то -
ва них на родів Кри му і Рес публіка нська комісія зі справ де пор то ва них на -
родів Кри му. А 9 жов тня 1992 року з ініціати ви Украї ни було укла де но
Бішке кську уго ду країн-учас ниць СНД з про блем віднов лен ня прав де пор -
то ва них осіб, національ них мен шин і на родів. У підґрун тя Уго ди було по -
кла де но підхо ди, які мали спри я ти роз в’я зан ню про блем де пор то ва них на
міждер жав но му рівні. Про те в ній були відсутні клю чові по ло жен ня, які б
пе ре дба ча ли па йо ву участь країн-членів СНД у фіна нсу ванні про грам по -
вер нен ня де пор то ва них на родів і осіб на істо рич ну батьківщи ну, відшко ду -
ван ня вар тості жит ла, за ли ше но го ними в місцях виї зду. У лис то паді 1993
року було ство ре но Дер жав ний комітет зі справ національностей АРК,
відповідальний за розв’язання питань репатріації та розміщення раніше
депортованих.

Тем пи по вер нен ня раніше де пор то ва них по сту по во ско ро чу ва ли ся. Як -
що у 1989 році на істо рич ну батьківщи ну по вер ну ли ся 28,3 тис. кри мських
та тар, у 1990-му — 33,8 тис., у 1991-му — 41,4 тис., то на ступ ни ми ро ка ми
кількість ре патріантів, що при бу ва ли до Кри му, по чи нає змен шу ва ти ся із
27,3 тис. у 1992-му до 2,2 тис у 2000 році. Що сто сується вірменів, бол гар,
греків і німців, то по вер нен ня їх до Кри му роз по ча ло ся ще у 1960–1970-х
роках, хоча й у невеликих обсягах.
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На по ча ток 2001 року до Кри му по вер ну ли ся і здо бу ли укр аїнське гро -
ма дя нство 232,2 тис. кри мських та тар1. По ло ви на з них не мала влаш то ва но -
го жит ла, 73% меш ка ли в ком пак тних по се лен нях, де була відсут ня соціаль -
на інфрас трук ту ра і ро бочі місця, до 40% ре патріантів були без робітни ми2.
До цьо го часу в Кри му вже меш ка ли 1866 греків, 537 німців, 320 вірменів і
308 болгар із числа раніше депортованих.

Пе ре важ на час ти на тих, хто по вер нув ся у 1990-х ро ках в Украї ну, опи -
ни ли ся в крайній скруті. Ви му шені про да ва ти за безцінь жит ло в місцях  ви -
їзду і вит ра тив ши ви ру чені кош ти на пе ре їзд і пе ре ве зен ня ба га жу, ці люди
були не в змозі ані ку пи ти квар ти ру, ані по бу ду ва ти но вий бу ди нок для своєї 
сім’ї. Май же 21 тис. кри мсько та та рських сімей не мог ли за вер ши ти вже роз -
по ча те будівниц тво жит ла че рез ба га то ра зо ве по до рож чан ня будівель них
ма теріалів; 9 тис. сімей сто я ли в черзі на от ри ман ня квар тир, будівниц тво
яких ве ло ся за ра ху нок бюд жет них коштів, виділе них дер жа вою для об лаш -
ту ван ня де пор то ва них. Най важ че було тим, хто був зму ше ний тікати з ра -
йонів бо йо вих дій. Во че вид ни ло ся, що Україні не си ла са мостійно, без до по -
мо ги ззовні, за без пе чи ти об лаш ту ван ня ре патріантів. Ще су тужнішою спра -
вою ви я ви ло ся знай ти кош ти для про дов жен ня ре патріації в цивілізо ва них
фор мах. Пев ну до по мо гу в об лаш ту ванні німецьких репатріантів надала
Німеччина. Розпочалася реалізація Програми розвитку ООН з інтеґрації
кримських татар та етнічних меншин.

Чи сельність німців за да ни ми пе ре пи су на се лен ня 1939 року до ся га ла в
Україні 453,3 тис. осіб. Більшість із них меш ка ли в За порізькій (86,3 тис.),
Одеській (78,8 тис.), До нецькій (47,4 тис.), Ми ко лаївській (41,6 тис.), Жи -
то мирській (36,4 тис.), Дніпро пет ровській (26,2 тис.), Хер сонській (19,2
тис.) і Лу ганській (17,5 тис.) об лас тях. Крім того, на те ри торії Кри му роз се -
ля ли ся ще 51,3 тис. етнічних німців. За да ни ми Пе ре пи су на се лен ня 1989
року в Україні меш ка ли лише 37,9 тис. етнічних німців.

Після за я ви Пре зи ден та Украї ни Л.Крав чу ка сто сов но го тов ності Ук раї -
ни при й ня ти і роз се ли ти в країні до 2000 року близь ко 400 тис. раніше
 депортованих німців роз по ча ла ся ре патріація їх, на сам пе ред із се ред ньо азій -
ських рес публік. 28 лю то го 1992 року було ство ре но Укр аїн сько- нi мець ку
міжу ря до ву комісію зі справ по вер нен ня де пор то ва них німців в Украї ну.
Основ ни ми ра йо на ми ком пак тно го роз се лен ня ре патріантів  ви значено
Одесь ку, Ми ко л аївську, Хер со нську, За порізьку і Дніпро пет ро в ську об ласті.
Уряд Украї ни за яв ляє про намір вклю чи ти до цьо го пе реліку ще три ра йо ни
Кри му, сподіва ю чись на відповідне роз ши рен ня ма теріаль ної й фіна нсо вої
підтрим ки з боку уря ду Німеч чи ни. Пер шо чер го ви ми за вдан ня ми про гра ми
пе ре се лен ня етнічних німців є будівниц тво жит ла і ство рен ня ма лих і се -
редніх підприємств з пе ре роб ки сільсько гос по да рської про дукції. Пе ред ба -
чається, що од но час но ма ють бути роз в’я зані про бле ми, по в’я зані з опо дат ку -
ван ням, зем ле ко рис ту ван ням і гро ма дя нством ре пат ріантів.
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У цей час ство рюється та кож Украї но-німець кий фонд з ме тою орга -
нізації й фіна нсу ван ня по вер нен ня де пор то ва них німців у місця їхньо го
істо рич но го про жи ван ня на те ре нах Украї ни1.

Одна че здійсни ти ці пла ни не вда ло ся. Зу сил ля обох сторін — і Украї ни,
і Німеч чи ни — не увінча ли ся успіхом. Про цес “не пішов”. Нев довзі  з’ясу -
валося, що ре патріанти роз гля да ють Украї ну лише як проміжний етап у
своєму про су ванні на захід. Про ве де не у червні 1992 року Інсти ту том со -
ціології НАН Украї ни опи ту ван ня етнічних німців за реп ре зен та тив ною
вибіркою засвідчи ло, що 71,6% із них за я ви ли про свій намір по їха ти з краї -
ни. Ста ти гро ма дя на ми Німеч чи ни вис ло ви ли ба жан ня 61,3%, а мати по -
двійне гро ма дя нство — 5,4% опи та них в Україні етнічних німців. Тільки
18,3% рес пон дентів воліли б збе рег ти укр аїнське гро ма дя нство (див.: [Евтух 
и др., 1993: с. 23]).

З’я су ва ло ся, що міґраційні пла ни етнічних німців в Україні зу мов лені
пе ре довсім еко номічни ми мо ти ва ми: 36,5% із них не були впев нені в  завт -
рашньому дні; 35,1% на зва ли як спо ну каль ний мо тив евен ту аль но го від’їзду 
погіршен ня умов жит тя; 24,5% по яс ню ва ли свої міґраційні наміри ви со ким
рівнем жит тя в Німеч чині, а 17,7% сподіва ли ся на ґаран то ва ний соціаль ний
за хист, що його їм за без пе чить істо рич на батьківщи на. Політичні чи ет но -
куль турні мо ти ви по тенційні еміґран ти на зи ва ли куди рідше: так, лише
13,5% із них за зна чи ли як мо тив пе ре їзду відсутність в Україні ав то ном ної
національ ної освіти, а 10,3% — дис кримінацію на національному ґрунті
(див.: [Евтух и др., 1993: с. 25]).

З іншо го боку, мож ли вості ФРН з при й нят тя імміґрантів були прак тич -
но ви чер пані. Тільки впро довж 1991 року кількість імміґрантів у Німеч чині
збільши ла ся порівня но із по пе реднім ро ком на тре ти ну, сяг нув ши 256 тис.
осіб. Між політич ни ми партіями ФРН було до сяг ну то зго ду з пи тан ня
імміґрації: потік пе ре се ленців не обхідно взя ти під су во рий кон троль і,
мірою мож ли вості, ско ро ти ти. Під тис ком об ста вин ухва люється рішен ня
ліквіду ва ти Укр аїнсько-німець кий фонд2. Ре патріація німців в Україну так
і не набула масових масштабів.

2.5. Нелеґальні міґран ти

Нелеґаль на тран зит на міґрація ста ла для Украї ни аб со лют но но вою
про бле мою. Вона ви ник ла у зв’яз ку з по я вою іно земців, які при бу ва ли в
краї ну за та ки ми ка на ла ми, як ту ризм, тран зит ний про їзд, безвізо вий в’їзд зі
служ бо вою і при ват ною ме тою, ба й про сто по ру шу ю чи пра ви ла в’їзду, і за -
ли ша ли ся в Україні. Більшість із них, зок ре ма вихідці з країн Азії й Африки,
ви ко рис то ву ва ли ге ог рафічне по ло жен ня Украї ни для про ник нен ня в краї -
ни Цен траль ної та Західної Євро пи. По си лен ня імміґраційно го кон тро лю в
цих краї нах суп ро вод жу ва ло ся на ко пи чен ням в Україні знач но го кон тин -
ґенту нелеґаль них міґрантів. У 1995 році було зареєстро ва но по над 70 тис.
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1998: c. 165–169]).
2 Указ Пре зи ден та Украї ни від 20 груд ня 1996 року.



ви падків по ру шен ня нелеґала ми пра вил пе ре бу ван ня на те ри торії краї ни.
Більш як 200 осіб були де пор то вані з Украї ни у при му со во му по ряд ку,
що обійшлося орга нам внутрішніх справ у 10 млрд крб. Ще близь ко 3 тис.
нелеґалів було відправ ле но до місць їхньо го по пе ред ньо го про жи ван ня
влас ним  коштом. Се ред них були гро ма дя ни Азербайджану, Грузії, Вір -
менії, Росії, В’єтна му, Індії, Афганіста ну, Па кис та ну, Сирії, Ізраї лю, Йор -
данії, Ірану та Польщі.

Лише у 1995 році в Україні було ліквідо ва но 144 ка на ли нелеґаль ної
міґрації, що пе ре тво ри ла ся на при бут ко вий бізнес для криміна льних струк -
тур. За да ни ми Дер жав но го комітету Украї ни з охо ро ни Дер жав но го кор до -
ну цьо го ж року в Україні було за три ма но 9787 нелеґаль них міґрантів, а за -
галь на кількість їх від 1991 року до сяг ла 30042 [Миг ра ция на се ле ния, 1996:
с. 139]. У 1996 році в Україні на бра ли чин ності Пра ви ла в’їзду іно земців в
Украї ну, виї зду їх з Украї ни і тран зит но го про їзду крізь її те ри торію1.

2.6. Міґраційні уста нов ки і пер спек тивні на пря ми роз вит ку
по тенційної міґрації на се лен ня

Розміри по тенційної міґрації, як свідчать ре зуль та ти соціологічних опи -
ту вань на се лен ня сто сов но його міґраційних уста но вок і на строїв на по чат -
ку 1990-х років, були до волі істот ни ми. За да ни ми соціологічно го опи ту ван -
ня, про ве де но го Інсти ту том соціології НАН Украї ни у 1992 році2, у на й -
ближчі 2–3 роки май же ко жен дру гий жи тель краї ни (45%) мав намір по їха -
ти за кор дон, про те не був упев не ний, що йому це вда сться; хотів і сподівав -
ся, що йому це вда сться, ще ко жен шос тий; ко жен третій та ко го ба жан ня не
вис ло вив; і ли шень 5% ва га ли ся під час відповіді на за пи тан ня щодо міґра -
ційних планів.

Цілі за кор дон них по їздок у лю дей помітно різни ли ся. Про намір еміґру -
ва ти за я ви ли тільки 4% учас ників опи ту ван ня. Виї ха ти за межі Украї ни в
по шу ках тим ча со вої ро бо ти в іншій країні воліли б 17%, і при близ но стільки
ж во лон терів (16%) ви я ви ли ся при хиль ни ка ми еко номічно го ту риз му, сенс
яко го вкла дав ся у лапідар ну фор му лу: ку пи ти–про да ти то вар. По над тре -
ти ну укр аїнських гро ма дян ви я ви ли ся при хиль ни ка ми за кор дон но го відпо -
чин ку і ту риз му. Про те троє з де ся ти не мали жод но го ба жан ня зніма ти ся з
яко ря в по шу ках синь о го пта ха. Кон тинґент сиднів рек ру ту вав ся пе ре важ но 
за ра ху нок пенсіонерів: 80% пред став ників цієї стра ти не пла ну ва ли у на й -
ближчі 2–3 роки за кор дон них по їздок. До волі час то не ба жа ли в жод но му
разі за ли ша ти рідні пе на ти різно ро би (32%) і се ля ни (30%). Одна че ква -
ліфіко вані працівни ки теж не над то праг ну ли за кор дон них по їздок (26%).
Стільки ж керівних кадрів (26%) — керівників підприємств та організацій і
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1 Зат вер джені Пос та но вою Кабінету Міністрів Украї ни від 1 лю то го 1996 року.
2 Про ект здійсне ний під керівниц твом Н.Паніної. Опи ту ван ня про во ди ли за ви бір -
кою, що реп ре зен тує до рос ле на се лен ня Украї ни віком по над 18 років за стат тю, віком,
освітою, національністю, реґіоном про жи ван ня і ти пом на се ле но го пун кту. Опи та но
1800 осіб. По хиб ка реп ре зен та тив ності не пе ре ви щує 2,5%.



працівників сфери управління — не збиралися в найближчі 2–3 роки ви їж -
джа ти за межі України.

По тенційна міґрація за кор дон помітно відрізня ла ся за свої ми цілями в
кожній соціаль но-про фесійній групі. Так, на еміґрацію були зорієнто вані
частіше за інших учні та сту ден ти (12%), а та кож керівни ки підприємств та
організацій (8%). Тим ча совій ро боті за кор до ном на й частіше відда ва ла пе -
ре ва гу учнівська мо лодь (35%), фахівці технічно го профілю (28%) і се ля ни
(26%). З ме тою відпо чин ку й ту риз му воліли б відвідати інші краї ни пред -
став ни ки прак тич но всіх соціаль но-про фесійних груп, крім пенсіонерів,
час тка яких ста но ви ла лише 12%. На йак тивнішими при хиль ни ка ми за кор -
дон но го відпо чин ку і ту риз му ви я ви ли ся на уковці, працівни ки куль ту ри,
освіти й охо ро ни здо ров ’я (54%), служ бовці з чис ла технічно го пер со на лу
(50%), фахівці технічно го профілю (47%). Ентузіас та ми ко мерційно го ту -
риз му ви я ви ли ся пер шою чер гою сту ден ти (25%), се ля ни (17%), керівни ки
підприємств (14%) і гуманітарна інтеліґенція — науковці, медики, вчителі,
працівники культури (13%).

Най по пу лярнішими се ред по тенційних міґрантів краї на ми у 1992 році
були США, Німеч чи на, Поль ща, Ка на да, Японія. Остан ня вик ли ка ла у біль -
шості з них пе ре важ но ту рис тич ний інте рес, а Поль ща — ко мерційний. У
пла ні мож ли вості тим ча со вої ро бо ти частіше за інших люди на зи ва ли США,
Німеч чи ну і Ка на ду. Пре фе ренції роз поділи ли ся так: 21% учас ників опи ту -
ван ня хотіли б виї ха ти до США, 18% — до Німеч чи ни, 15% — до Польщі,
14% — до Ка на ди, 11% — до Японії, 6% — до інших країн Західної Євро пи.
Рідше наші співвітчиз ни ки відда ва ли пе ре ва гу Угор щині (5%), Чехії та
Сло вач чині (4%), Ізраї лю (3%), Півден но-Африканській Рес пуб ліці (2%),
іншим краї нам Африки й Азії (1%). На виїзд як для тим ча со вої ро бо ти, так і
на постійне про жи ван ня за кор до ном були зорієнто вані близь ко тре ти ни
фахівців технічно го профілю і по над чверть гу манітар ної ін те ліґенції.

Одно час но соціологічним цен тром “По шук” було про ве де не опи ту ван -
ня 1500 учнів стар ших (9–11) класів у Києві, Київській і Хмель ницькій об -
лас тях. За да ни ми цьо го досліджен ня, пе ре важ на більшість учнів стар ших
класів (83%) воліли би пра цю ва ти за кор до ном за тим ча со вою тру до вою
уго дою, якщо їм вда сться от ри ма ти ро бо ту за ба жа ним фа хом. На та ких умо -
вах ко жен дру гий із них (54%) був ла ден по їха ти за кор дон на зав жди. На пев -
но, укр аїнська мо лодь не по в’я зу ва ла на по чат ку 1990-х років свої про -
фесійні пла ни з еко номікою Украї ни, оціню ю чи у та кий спосіб її не пер спек -
тивність у найближчому майбутньому [Независимость, 1993].

Отже, еко номічні реалії в Україні на зорі її не за леж ності зу мо ви ли до -
волі суттєві відцен трові тен денції по тенційної міґрації. Не вип рав да ли себе
й надії на реалізацію знач но го міґраційно го по тенціалу укр аїнської діас по -
ри у ближ ньо му за рубіжжі: до цен трові міґраційні по то ки так і не ли ну ли на
істо рич ну батьківщи ну. У 1994 році роз по чав ся відплив на се лен ня з Украї -
ни. І хоча швидкість цьо го про це су за кілька років помітно змен ши ла ся,
Украї на все одно за зна ла пев них міґраційних втрат, розміри і ха рак тер яких
обговорюватимуться в наступному розділі.

Тут за уваж мо лише, що міґраційні про це си, які по ши ри ли ся в Україні у
1990-х ро ках, не мали яс кра вої доміна нти. Вони вирізня ли ся ба га то ма -
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ніттям різно видів і форм і мали ди намічний ха рак тер. Саме в цей період роз -
по чи нається фор му ван ня міґраційно го за ко но да вства в Україні й ви ок рем -
лю ють ся на й важ ливіші на пря ми державної міґраційної політики.

3. Новітні міґраційні про це си: 2000-ті роки

У 1998–2000 ро ках міґраційний обмін між Украї ною та краї на ми СНД і
Балтії по сту по во ско ро чу вав ся. Еміґраційні по то ки змен шу ва ли ся швид -
ши ми тем па ми, ніж імміґраційні, що спри чи ни ло ся до зни жен ня міґра -
ційних втрат Украї ни. За ра зом зни жу ва ли ся тем пи обміну на се лен ням між
Украї ною та краї на ми да ле ко го за рубіжжя, внаслідок чого розміри неґатив -
ної не тто-міґрації змен ши ли ся на 9%.

Украї ну реґуляр но ви ко рис то ву ва ли як тран зит ну краї ну не за конні
міґран ти, які на ма га ли ся по тра пи ти до країн Західної Євро пи. Тим ча сом як
західний кор дон Украї ни за підтрим ки міжна род них організацій та урядів
західноєвро пе йських дер жав пе ре бу вав під надійним кон тро лем, її східний
кор дон за ли шав ся про зо рим. У ре зуль таті цьо го не за конні міґран ти про дов -
жу ва ли про ни ка ти в краї ну, з якої їм де далі важ че було виб ра ти ся й у якій
вони пе ре бу ва ли у крайній скруті. У 1999 році за по ру шен ня пра вил пе ре бу -
ван ня в країні було за три ма но 87,5 тис. не за кон них міґрантів, а 2000-го —
вже 89,0 тис. Незаконна міґрація викликала дедалі більше занепокоєння
влади України.

Міґраційна історія Украї ни на по чат ку треть о го ти ся чоліття ви різ ня -
ється ри са ми на ступ ності. Не втра ти ла ак ту аль ності про бле ма по вер нен ня
на істо рич ну батьківщи ну раніше де пор то ва них кри мських та тар. І хоча цей
про цес суттєво вповільнив ся, ре патріанти, як і раніше, за зна ють не а би я ких
труд нощів у про цесі об лаш ту ван ня й реінтеґрації у кримську спільноту.

Ко мерційні чов ни кові по їздки укр аїнських гро ма дян, що на бу ли знач -
но го роз вит ку у першій по ло вині 1990-х років, по сту по во втра ти ли ко -
лишній роз мах; мірою роз вит ку без робіття на зламі ти ся чоліть де далі шир -
шою ста ва ла за кор дон на тру до ва міґрація. Як і раніше, все ре дині краї ни
три ва ють пе реміщен ня ве ли ких мас лю дей: на внутрішньо реґіональ ний і
міжреґіональ ний пе ре роз поділ на се лен ня при па дає понад 90% усіх міґра -
ційних потоків в Україні.

3.1. Міґраційна си ту ація в Україні: за галь на ха рак те рис ти ка

У 2002–2004 ро ках за галь на кількість зареєстро ва них пе реміщень в
Україні, включ но з усіма міґран та ми не за леж но від на прям ку їхньо го руху,
реґіонів, країн і типів по се лень, щорічно ста но ви ла більш як півто ра мільйо на
осіб. У 2003 році чи сельність зареєстро ва них міґрантів змен ши ла ся на 5,5 тис. 
(від 1553,8 тис. осіб у 2002-му до 1548,3 тис. у 2003-му). Струк ту ра
міґ раційних по токів свідчить, що внутрішньо реґіональні пе реміщен ня лю дей 
ста нов лять по над по ло ви ну всіх міґрацій в Україні (58,2% щодо при бут тя і
56,4% щодо ви бут тя). Як і по пе редніми ро ка ми, основ ним ти пом міґра ційно -
го руху в країні за ли шається пе ре роз поділ на се лен ня між сільською
місцевістю і міськи ми по се лен ня ми в меж ах сво го реґіону (об ласті, те ри -
торіаль ної ав то номії чи місце вості, підпо ряд ко ва ної міськраді). Між р е ґіо -
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наль на міґрація, хоч і менш знач на за об ся гом те ри торіаль них пе ре міщень на -
се лен ня, є, втім, до волі помітною скла до вою міґраційно го руху в країні. Обсяг 
міґрацій на се лен ня з од но го реґіону до іншо го в меж ах Украї ни ста но вить
тре ти ну всієї ва ло вої міґрації в країні (36,6% щодо при бут тя і 35,5% щодо ви -
бут тя). Розміри міґраційних по токів між Украї ною і рес публіками ко лиш -
ньо го Ра дя нсько го Со ю зу, з од но го боку, та краї на ми да ле ко го за рубіжжя — з
іншо го, мінімальні й за без пе чу ють менш як 10% усієї ва ло вої міґрації. 

Одна че саме зовнішня міґрація на се лен ня Украї ни, опи нив шись ще на
по чат ку 1990-х років у центрі ува ги дослідників, аналітиків, політиків і жур -
налістів, і досі не втра ти ла своєї при ваб ли вої сили. За цей час міґраційні
про це си помітно змінилися.

Упро довж 1991–1993 років не тто-міґрація в Україні була по зи тив ною.
За ра ху нок міґраційно го при то ку чи сельність на се лен ня збільши ла ся на
488,3 тис. осіб: у 1991-му — на 148,4 тис., у 1992-му — на 288,1 тис., у
1993-му — на 49,6 тис. осіб. Про те від 1994 року міґраційний обмін в Україні
на бу ває зовсім іншої ди наміки, і не тто-міґрація стає неґатив ною. Саме цьо -
го року міґраційні втра ти ха рак те ри зу ють ся мак си маль ним щодо 1990-х
років по каз ни ком — 143,2 тис. осіб. Упро довж на ступ них чо тирь ох років ця
тен денція зберігається. За ра ху нок міґраційних втрат на се лен ня Украї ни
послідов но ско ро чується: у 1995-му — на 94,5 тис., у 1996-му — на 131,1 тис.,
у 1997-му — на 82,1 тис., у 1998-му — на 93,6 тис. осіб. У на ступні роки
міґраційна си ту ація дещо поліпшується, втра ти на се лен ня за ра ху нок міґра -
ції змен шу ють ся май же вдвічі, сяг нув ши 1999 року 44,8 тис., а 2000-го —
46,6 тис. осіб. Та ким чи ном, на зламі ти ся чоліть Украї на ви чер па ла ті міґра -
ційні накопичення, що були зроблені на початку 1990-х.

Тен денція до зни жен ня міґраційних втрат в Україні закріплюється й у
2002 році. Вони ста нов лять уже 33,8 тис. осіб, а 2003-го — лише 24,2 тис., що
вдвічі мен ше порівня но із 2000 ро ком. Тен денція до поліпшен ня міґраційної 
си ту ації в Україні за ли шається незмінною. У 2004-му міґраційні втра ти на -
се лен ня Украї ни зни жу ють ся до 7,6 тис. осіб, а в пер шо му півріччі 2005 року
зафіксо ва но міґраційний приріст на се лен ня у 3,4 тис. осіб.

На по чат ку 2000-х міґраційні втра ти на се лен ня Украї ни фор му ва ли ся
пе ре дусім за ра ху нок його еміґрації до країн да ле ко го за рубіжжя. Так, у 2000 
році з-поміж 46,6 тис. жи телів, що по їха ли з краї ни, 40,7 тис. (87,3%) ви ру -
ши ли саме до цих країн, і лише 5,9 тис. (12,7%) — до країн СНД і Балтії. І
хоча 2003-го спос теріга ли ся зміни в струк турі по токів еміґрантів (се ред
24,2 тис. жи телів Украї ни, які її за ли ши ли, 16,4 тис., тоб то 67,9% по їха ли
 назавжди в да ле ке за рубіжжя, а 7,8 тис., або 32,1%, — до країн СНД і Балтії),
все одно еміґрація в да ле ке за рубіжжя на по чат ку 2000-х років за ли ша ла ся
доміна нтною скла до вою міґраційних втрат на се лен ня Украї ни. Заз на чу
при нагідно, що порівня но із 2000 ро ком ско ро чен ня на се лен ня за ра ху нок
міґрації до країн Ста ро го і Но во го Світу змен ши ло ся у 2003-му у 2,5 раза
(від 40,7 тис. до 16,4 тис. осіб), тоді як втра ти на се лен ня Украї ни внаслідок її
обміну міґран та ми з краї на ми СНД і Балтії зрос ли в 1,3 раза (від 5,9 тис. до
7,8 тис. осіб). Чи стане це новим трендом, з’ясується за кілька років. 

Основ ни ми краї на ми еміґрації жи телів Украї ни були 2003 року Німеч -
чи на, Спо лу чені Шта ти Америки та Ізраїль. Порівня но із 2000-м аб со лютні
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розміри еміґрації до Німеч чи ни мало зміни ли ся, про те істот но зрос ла її час -
тка в ко горті ви бу лих до країн да ле ко го за рубіжжя гро ма дян (від 26% у
2002-му до 39,8% у 2003-му). Вод но час дещо збільши ла ся пи то ма вага
еміґрантів до Спо лу че них Штатів Америки (21,0% у 2000-му і 27,8% у
2003-му), тоді як аб со лютні розміри кон тинґенту тих, хто туди по їхав, змен -
ши ли ся від 9,7 тис. до 6,4 тис. осіб у 2003 році. Помітно зміни ли ся й аб со -
лютні, і відносні розміри еміґрації до Ізраї лю: у 2003 році на постійне місце
про жи ван ня в цю краї ну виї ха ло у 5,1 раза мен ше ко лишніх гро ма дян Украї -
ни, ніж у 2000 році (3,4 тис. про ти 17,5 тис. осіб), а пи то ма вага їх у за галь но -
му кон тинґенті еміґрантів з Украї ни змен ши ла ся від 39,0% до 14,6%. Вій -
сько ве про тис то ян ня Ізраї лю і Па лес ти ни не може не впливати на розвиток
міґраційної ситуації на Близькому Сході.

Якщо на по чат ку 1990-х років до Ізраї лю, Німеч чи ни та Спо лу че них
Штатів Америки еміґру ва ли пе ре важ но євреї, то у 2002–2003 ро ках си ту ація
зміни ла ся. Туди ви їжджа ли здебільшо го українці та росіяни. Так, се ред тих,
хто по їхав до Німеч чи ни, пи то ма вага українців дорівню ва ла у 2003-му 48,7%, 
росіян — 15,4%, євреїв — 18,0%, німців — 9,5%, реш ти — 8,4%. До Спо лу че них
Штатів Америки ви їжджа ли пер шою чер гою українці (76,0%); час т ка росіян
ста но ви ла 8,6%, євреїв — 3,7%, пред став ників інших національ нос тей —
11,7%. По ло ви на із тих, хто 2003 року по їхав до Ізраї лю, — це ук раїнці (50,9%), 
у 2,6 раза рідше ви їжджа ли росіяни (19,8%) і євреї (21,6%). Пред став ни ки
інших етнічних груп еміґру ва ли знач но рідше (7,7%). Ка на ду об и ра ли го лов -
ним чи ном українці (68,5%) та росіяни (21,9%). До країн да ле ко го за рубіжжя
їха ли пе ре дусім люди пра цез дат но го віку і з ви со ким освітнім рівнем.

Міґраційний обмін на се лен ням із краї на ми СНД і Балтії ха рак те ри зу -
вав ся у 2003 році помітно більшим порівня но із краї на ми да ле ко го за -
рубіжжя чис лом тих, хто по їхав (40,6 тис.), і тих, що при їха ли до краї ни
(32,9 тис.). Однак міґраційні втра ти на се лен ня при цьо му ви я ви ли ся знач но
мен ши ми — за га лом 7,8 тис. осіб. Основ ни ми міґраційни ми пар тне ра ми
Украї ни, як і в по пе редні роки, за ли ша ли ся Російська Фе де рація, Біло русь,
Мол до ва, Узбе кис тан, Ка зах стан. Найбільший за розмірами міґраційний
обмін спостерігався між Україною і Російською Федерацією.

У цьо му обміні Украї на що ро ку втра ча ла своє на се лен ня. Порівня но
із 1999 і 2000 ро ка ми міґраційні втра ти краї ни на ко ристь Російської  Фе -
дера ції 2003-го помітно збільши ли ся (14976 осіб про ти 5562 і 13123 осіб
відпо відно). Біло русь була дру гою після Росії краї ною, яка має профіцит
у міґр а ційно му обміні з Украї ною: щорічні втра ти укр аїнсько го на се лен ня
в цьо му ви пад ку мали тен денцію до послідов но го зни жен ня: 3,7 тис. у
1998-му; 2,5 тис. у 1999-му; 1,8 тис. у 2000-му, 1,6 тис. у 2002-му і, на решті,
1,2 тис. у 2003 році. Реш та країн СНД і Балтії були міґраційними донорами
України. 

У міґраційно му обміні з краї на ми і ближ ньо го, і да ле ко го за рубіжжя
Украї на у 2003 році на й частіше втра ча ла своїх співгро ма дян — росіян (6923
осо би) і українців (8652 осо би). Ці міґраційні втра ти були час тко во пе ре -
криті за ра ху нок імміґрації до Украї ни кри мських та тар (1316 осіб), вірмен
(611 осіб), мол до ван (212 осіб), гру зинів (285 осіб).
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Міґраційні втра ти на се лен ня мали місце у 2003 році май же в усіх ре -
ґіонах краї ни, крім Київської і Харківської об лас тей, а та кож Києва і  Сева -
стополя. На за гал у 2003 році коефіцієнт міґраційно го ско ро чен ня чи сель -
ності на се лен ня ста но вив в Україні 0,5 у роз ра хун ку на 1000 населення.

У 2004–2005 ро ках у пе ребігу міґраційних про цесів ста ли ся по зи тивні
зміни. Як і по пе редніми ро ка ми, міґраційний обмін на се лен ням Украї ни із
краї на ми СНД і Балтії ха рак те ри зується знач но більши ми кон тинґен та ми
міґрантів порівня но з краї на ми да ле ко го за рубіжжя. При чо му міґраційні
втра ти на се лен ня в цьо му обміні у 2004–2005 ро ках не впин но змен шу ють -
ся, а потім транс фор му ють ся в міґраційний приріст: у 2004-му Украї на от -
ри мує 4,0 тис. но вих гро ма дян, а 2005-го кількість їх зрос тає до 11,8 тис. осіб.
Як і раніше, основ ни ми міґраційни ми пар тне ра ми Украї ни за ли ша ють ся
Російська Фе де рація, Біло русь, Мол до ва, Узбе кис тан, Ка зах стан. До 2005
року Украї на в міґраційно му обміні з Росією щорічно втра чає на се лен ня. І
лише у 2005 році впер ше за три ва лий час Росія й Украї на міня ють ся ро ля ми. 
Біло русь — дру га після Російської Фе де рації краї на, що три ва лий час збе -
рігала профіцит у міґраційно му обміні з Украї ною. Кілька останніх років
поспіль ста тис ти ка фіксує послідовне скорочення щорічних міґраційних
втрат України в обміні населенням із Білоруссю.

Реш та країн СНД і Балтії за без пе чу ють Україні міґраційний приріст на -
се лен ня, зміцню ю чи її де мог рафічний по тенціал. Ще раз на го ло шу: Ро -
сійська Фе де рація у 2005-му впер ше за останні 15 років вис ту пи ла в ролі
міґраційно го до но ра Украї ни, за без пе чив ши їй того року приріст на се лен ня
в розмірі 1,1 тис. осіб.

Отже, упро довж 2002–2006 років мала місце ди вер сифікація по токів
міждер жав ної міґрації в Україні. Якщо за галь ний об сяг зареєстро ва них пе -
реміщень на се лен ня між Украї ною та інши ми краї на ми, що охоп лю ють усіх
міґрантів не за леж но від на прямків їх пе реміщен ня і країн, змен шив ся за га -
лом в 1,6 раза (від 118737 у 2002-му до 74209 у 2006-му), то в міґраційно му
обміні з краї на ми да ле ко го за рубіжжя за цей са мий період він ско ро тив ся в
1,8 раза, а з краї на ми СНД і Балтії — в 1,5 раза. Вне сок країн СНД у ва ло ву
міґрацію у 2002–2006 ро ках збільшив ся від 72% до 74%. Та ким чи ном,  гео -
графія міждер жав них міґраційних по токів в Україні по сту по во на бу ває рис
про сто ро вої струк ту ри міґраційних переміщень у країні, що існувала тут
раніше (на початку 1990-х).

Зміни розмірів і струк ту ри міґраційних по токів суп ро вод жу ва ли ся по -
ліпшен ням міґраційної си ту ації в Україні. Уже 2005 року вона стає краї -
ною-ре ципієнтом, а її міґраційні втра ти у 2004–2005 ро ках ком пен су ють ко -
лишні співвітчиз ни ки із країн СНД. Про те у 2006 році, упер ше від по чат ку
1990-х років, в Україні відзна чається приріст на се лен ня за ра ху нок міґра -
ційно го обміну з да ле ким за рубіжжям. І хоча його розміри не значні й ста -
нов лять ли шень 1539 осіб, про те сам по собі цей факт зна ме нує пе ре лом у
роз вит ку міґраційної си ту ації в Україні й її транс фор мації з краї ни  похо -
дження до краї ни при зна чен ня для імміґрантів як із країн СНД, так і да ле ко -
го за рубіжжя. У 2007 році чи сельність імміґрантів із країн СНД зрос тає в
Україні до 10763, а з країн далекого зарубіжжя — до 2220 осіб.
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3.2. За кор дон на тру до ва міґрація на се лен ня

Роз пад єди но го на род но гос по да рсько го ком плек су ко лись мо гут ньої
краї ни по зба вив ро бо чих місць ве ли чез ну армію ма лок валіфіко ва них пра -
цівників на по стра дя нських про сто рах. Вітчиз няні рин ки праці не гай но
відреаґува ли сеґмен тацією — пе ре бу до вою струк ту ри і зміцнен ням важ ких
для по до лан ня су перечнос тей між яд ром рин ку ро бо чої сили та його пе ри -
ферійни ми ве рства ми. На га даю, що до пе ри ферійних верств на ле жить чис -
лен ний кон тинґент працівників, за й ня тих не кваліфіко ва ною пра цею, жінки 
з ма лолітніми дітьми, мо лодь, інваліди і, хоч як це див но, технічна і гу -
манітар на інтеліґенція — на уковці, лікарі, вчи телі й інже не ри. Саме вони,
опи нив шись на пе ри ферії рин ку праці, ста ли пер шоп рохідни ка ми на не -
простій ниві ко мерційно го ту риз му, більшою мірою відо мо го як рух чов ни -
карів; зовнішньої та внутрішньої тру до вої міґрації, еко номічної еміґрації,
зреш тою. Тру дові ма ят ни кові міґран ти до лу чи ли ся до цьо го тру до во го по -
чи ну в на й при родніший спосіб. Мож ли во, їм було навіть лег ше за реш ту
адап ту ва ти ся до си ту ації, що скла да ла ся на рин ку праці: адже в їхньо му
 активі вже був солідний досвід ро бо ти за меж ами місця про жи ван ня.

На по чат ку 2005 року май же по ло ви на на се лен ня Украї ни (46,6%) була
рад ше не за до во ле на своїм ста но ви щем у суспільстві, а ко жен третій так і не
зміг розібра ти ся у влас них відчут тях. На за пи тан ня, якою мірою жи телі
краї ни за до во лені своїм жит тям за га лом, 44,5% із них відповіли, що або не
за до во лені ним зовсім (12,7%), або рад ше не за до во лені (31,8%). За до во ле -
них тією чи тією мірою влас ним жит тям ви я ви ло ся в 1,6 раза мен ше (28,4%). 
Утім, коли йдеть ся про рівень за до во ле ності жит тям у кон крет но му на се ле -
но му пункті, спос терігаємо ба ланс по зи тив них і неґатив них оцінок: 35,2%
меш канців укр аїнських міст і сіл вис лов лю ють не за до во леність якістю жит -
тя, тоді як 34,2% цілком схваль но оціню ють рівень його ком фор тності. Про -
те ко жен п’я тий украї нець ла ден по їха ти з рідних місць. Най частіше люди
на зи ва ють ад ре си за меж ами Украї ни. Підштов хує співвітчиз ників до та ко -
го рішен ня на сам пе ред не обхідність по шу ку ро бо ти і за робітку. І хоча рівень 
без робіття в Україні, об чис лю ва ний за ме то до логією МОП, ско ро тив ся від
11,9% еко номічно ак тив но го на се лен ня у 1999 році до 6,8% у пер шо му
півріччі 2008 року, одна че їхня мо ти вація за цей період не зміни ла ся.

За да ни ми Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, от ри ма ни ми в рам ках
про ек ту “Укр аїнське суспільство: моніто ринґ соціаль них змін”, відносні
розміри без робіття в країні до ся га ли у квітні 2008 року 8,2% її пра цез дат но -
го кон тинґенту. Три чверті до рос ло го на се лен ня краї ни вва жа ють, що на й -
важ че знай ти ро бо ту, що відповідає їхній кваліфікації й гідно опла чується. І
хоча си ту ація на рин ку праці по тро ху поліпшується, ко жен чет вер тий до -
рос лий жи тель Украї ни й досі пе ре ко на ний, що важ ко влаш ту ва ти ся на
будь-яку ро бо ту. Обме женість ви бо ру ро бо чих місць на укр аїнських рин ках
праці суп ро вод жується віднос но не ви со кою мобільністю ро бо чої сили все -
ре дині краї ни, з од но го боку, а з іншо го — за без пе чує стабільний інтерес
працівників до можливостей працевлаштування за її межами.

За да ни ми моніто ринґово го вибірко во го соціаль но-де мог рафічно го об -
сте жен ня “Соціаль но-еко номічна за хи щеність на се лен ня Украї ни”, що його 
здійснює Дер жав ний комітет ста тис ти ки Украї ни, більшість працівників
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(80,6%) ма ють до волі ве ли кий за галь ний ви роб ни чий стаж (по над 10 років), 
тоді як стаж від 6 до 10 років ма ють 6,5%, а менш як 6 років — 12,9%
працівників. З-поміж них зміню ва ли основ не місце ро бо ти впро довж остан -
ніх п’я ти років один раз тільки 18,3% учас ників опи ту ван ня, 6,1% — двічі, а
3,4% — більш як два рази. Реш та 72,2% постійно пра цю ва ли на од но му ро бо -
чо му місці [Соціальні інди ка то ри, 2005: с. 93]. Заг ро за втра ти ти ро бо ту дуже 
не по коїть лю дей, оскільки для більшості з них заробітна плата слугує єди -
ним джерелом доходу.

Ра зом із тим тру дові відно си ни в Україні де далі більшою мірою на бу ва -
ють рин ко вих рис. Ця ме та мор фо за суп ро вод жується зміною по ведінко вих
сте ре о типів: вітчиз ня ний працівник частіше відмов ляється від па сив ної по -
зиції спос терігача і стає ак тив ним ак то ром на вітчиз ня но му рин ку праці.
Упро довж останніх два над ця ти місяців 15,3% працівників були за й няті по -
шу ка ми іншої ро бо ти. Се ред го лов них при чин, що спо ну ка ли їх до цьо го,
вони на зи ва ють ба жан ня збільши ти осо бис тий дохід (59,7%) і поліпши ти
умо ви праці (19,4%) або підстра ху ва ти ся на ви па док втра ти вже на яв ної ро -
бо ти (11,2%) [Соціальні інди ка то ри, 2005: с. 94]. А ри зик за ли ши ти ся без ро -
бо ти до волі ви со кий, що люди по вною мірою усвідом лю ють. Та по при все
рівень не впев не ності працівників в успішності пошуків іншого робочого
місця в останні кілька років повільно, але послідовно знижувався.

У разі втра ти ро бо ти прак тич но ко жен чет вер тий співвітчиз ник, який
має за нят тя, го то вий у по шу ках за робітку пе ре їха ти до іншої місце вості. Як і
раніше, го лов ним сти му лом для та ко го рішен ня є ви со ка за робітна пла та,
про що за яв ля ють три чверті працівників. А го лов ни ми при чи на ми відмо ви
від рішен ня про пе ре їзд і над алі за ли ша ють ся сім’я і жит ло (відповідно
51,8% і 51,0%). Особ ли во слід відзна чи ти зміну пріори тетів у про цесі ви бо ру 
місця евен ту аль ної ро бо ти. По тенційні ґас тар бай те ри сьо годні рідше на зи -
ва ють краї ни да ле ко го за рубіжжя й де далі частіше відда ють пе ре ва гу ін шим
реґіонам України (26,4% проти 31,6%) [Соціальні індикатори, 2005: с. 94].

Вплив ґло балізації на вітчиз няні рин ки праці українські гро ма дя ни
оціню ють із ве ли кою час ткою об е реж ності. Май же ко жен дру гий від будь-
 яких оцінок утри мав ся (у 2002 році — 51,6%, у 2003-му — 45,2%, а 2004-го —
46,9%). Ко жен п’я тий упро довж кількох останніх років не при хо ву вав сво го
неґатив но го став лен ня до пер спек тив ґло балізації. Час тка ен тузіастів, які
вірять у невідво ротність благ, що їх обіцяє країні вход жен ня у світову рин -
ко ву еко номіку і за лу чен ня до відповідних куль тур них про цесів, не над то
знач на, хоча й має тен денцію до зрос тан ня: 12,8% у 2002-му і 17,8% у 2004-му 
[Соціальні індикатори, 2005: c. 95].

Хоч там як, але за раз ґас тар бай те рським інтенціям українців вдається з
лих вою пе ре кри ва ти їхні неґативні очіку ван ня мож ли вих зіткнень із не в
усьо му не зро зумілою, а відтак спов не ною не яс них не без пек і ри зиків хи ме -
рою на ім’я ґло балізація. Вони на про чуд стабільно ви ру ша ють за тими са ми -
ми за кор дон ни ми ад ре са ми на тим ча сові за робітки: як і раніше, у 13,7%
сімей, за да ни ми моніто ринґу Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, є що най -
мен ше одна лю ди на із досвідом ро бо ти за меж ами краї ни, а осо бис тий досвід 
ро бо ти за кор до ном має ко жен де ся тий жи тель на шої краї ни. У західних об -
лас тях Украї ни за кор дон на тру до ва міґрація на бу ла найбільшо го по ши рен -
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ня порівня но з інши ми реґіона ми: тут у кожній п’ятій сім’ї є чи була раніше
лю ди на, яка тим ча со во пра цює в іншій країні; у півден них реґіонах та ких
сімей близь ко 13%, у цен траль них — май же 10%, у східних — лише 8%. Якщо
за га лом у країні налічується 12,1% до мо гос по дарств, чле ни яких ма ють
досвід тим ча со вої ро бо ти за кор до ном, то в ма лих містах час тка їх сягає
14,6%. Чемпіона ми се ред них є малі міста із на се лен ням до 20 тис. меш кан -
ців: тут кож на чет вер та сім’я має що най мен ше од но го чле на, який пра цю вав
за меж ами Украї ни. У на й ближ чий рік 22,2% до рос лих жи телів ма лих міст із 
на се лен ням до 20 тис. зно ву зби ра ють ся на за робітки до інших країн.

До 2008 року осо бис тий досвід ро бо ти за кор до ном здо бу ли 10,7% жи -
телів, з-поміж яких 4,2% ви їжджа ли на за робітки один раз, 1,5% — двічі,
4,1% — три і більше разів. У по точ но му році тим ча сові тру дові по їздки за
кор дон пла ну ва ли 6% до рос лих гро ма дян Украї ни, в тому числі в західних
об лас тях краї ни — 14%, а в півден них, цен траль них і східних — від 4% до 5%.
Українські ґас тар бай те ри де мо нстру ють ви щий рівень оптимізму (41,0%
про ти 36,2%) порівня но зі співвітчиз ни ка ми, які не пра цю ва ли в інших краї -
нах. Ко жен чет вер тий із них вва жає, що все не так по га но і мож на жити, тоді
як ана логічної дум ки дот ри му ють ся лише 17,4% їхніх співвітчиз ників, які
ніколи не пра цю ва ли за меж ами Украї ни. Оціню ю чи на й ближ чу пер спек ти -
ву, 45,8% українців, які ма ють досвід ро бо ти в інших краї нах, упев нені, що
їхнє жит тя на й ближ чим ро ком більш-менш на ла го дить ся. Наші співгро ма -
дя ни, які не їзди ли за кор дон на за робітки, рідше де мо нстру ють опти -
містичні очіку ван ня (39,7%).

3.3. Тру до ва ма ят ни ко ва міґрація сільсько го на се лен ня в Україні

Що денні ма сові міжпо се ленські пе реміщен ня ро бо чої сили, вель ми по -
ши рені в Україні за ра дя нських часів, і за раз ак ту альні, хоча й утра ти ли ко -
лишній роз мах. Тру дові по то ки в міські по се лен ня краї ни, що ся га ли у
1970-х і 1980-х ро ках мільйон них розмірів, за без пе чу ва ли сільським жи те -
лям і меш кан цям ма лих міст ро бо ту, гідний дохід і за лу чен ня до благ
урбаністич ної цивілізації. Вітчиз ня на ста тис ти ка крас но мов но свідчить
про до волі ди намічний роз ви ток про цесів тру до вої ма ят ни ко вої міґрації в
ра дя нський час і сталість їх за доби роз па ду більшості со юз них еко номічних
і політич них струк тур. 

Тру до ва ма ят ни ко ва міґрація в її су часній іпо стасі, як і ко лись, є одним
із різно видів внутрішньої міґрації на се лен ня в країні. Її підґрун тя за вжди
ста но ви ли тру дові пе ре су ван ня сільських жи телів до міських по се лень. У
1960–1985 ро ках сільське на се лен ня, постійно за й ня те в різних га лу зях на -
род но го гос по да рства міських по се лень, збільши ло ся в 2,7 раза й до сяг ло на
1 січня 1986 року 1689,8 тис. осіб. Зрос та ли в цей період і його відносні
розміри: час тка ма ят ни ко вих міґрантів у за гальній чи сель ності сільсько го
на се лен ня пра цез дат но го віку збільши ла ся у 1960–1985 ро ках у 3,7 раза й
сяг ну ла на по чат ку січня 1986 року 19,4%. Інши ми сло ва ми, ко жен п’я тий
сільський жи тель пра цез дат но го віку пра цю вав у місті. Про те се ред ньорічні
тем пи при рос ту розмірів тру до вої ма ят ни ко вої міґрації від се ре ди ни 1970-х
років по ча ли зни жу ва ти ся й ста но ви ли у 1976–1980 ро ках 1,6%, а у 1981–
1985-му — 1,5%. Для порівнян ня за зна чу, що в роки вос ь мої ра дя нської
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 п’ятирічки (1966–1970), кра щої за еко номічни ми по каз ни ка ми з усіх  по -
дальших, се ред ньорічний темп при рос ту тру до вої ма ят ни ко вої міґрації до -
ся гав 7,6%1.

Ста ном на 1 січня 1991 року по над 28% за й ня тих у на род но му гос по -
дарстві краї ни сільських жи телів (2165,2 тис. осіб) пра цю ва ли за меж ами
сво го на се ле но го пун кту, із них 21,4% щод ня їзди ли на ро бо ту в міста і се ли -
ща місько го типу. До роз па ду СРСР за ли шається менш як рік, руйнівні
дезінтеґраційні наслідки яко го не вдовзі підірвуть дер жавні інсти ту ти, еко -
номічні сис те ми і струк ту ри, не по руш ну, зда ва ло ся б, друж бу на родів і суп -
ро вод жу ва ти муть ся ма со вою вте чею лю дей з об жи тих місць. А що ж тру до -
ва ма ят ни ко ва міґрація?

П’ять років по тому, 1 січня 1996 року, во че вид нюється, що вона, як і
раніше, існує, хоч і з не ве ли ки ми втра та ми. З-поміж за га лу за й ня тих сіль -
ських жи телів ко жен чет вер тий пра цює за меж ами рідно го села. Та ких
налічується в Україні 1670,5 тис. осіб. Із них на ро бо ту до міст і се лищ
місько го типу ви їжджа ють 1217,5 тис., або ко жен п’я тий сільський жи тель.
Тоб то зно ву таки ко жен п’я тий!

Мине ще п’ять років, і ми зно ву ви я ви мо на вітчиз ня них рин ках праці
при сутність тру до вих ма ят ни ко вих міґрантів. На 1 січня 2001 року за межі
сво го на се ле но го пун кту ви їжджав на ро бо ту, як і ко лись, ко жен чет вер тий
сільський жи тель (25,6%), зок ре ма в міста й інші міські по се лен ня — ко жен
п’я тий. Заз на чу спра вед ли вості за ра ди, що ско ро чен ня за галь ної чи сель -
ності сільсько го на се лен ня внаслідок його при род но го і міґраційно го змен -
шен ня не мог ло не впли ну ти на аб со лютні розміри тру до вої ма ят ни ко вої
міґрації. Зі змен шен ням упро довж 1996–2001 років на 30,6% кон тинґенту
сільських жи телів, що ма ють за нят тя, кількість тру до вих міґрантів зни зи ла -
ся до 810,5 тис. осіб, зберігши при цьо му ко лишні відносні розміри. На го ло -
шу та кож, що за цей са мий період у 2,6 раза побільша ло осіб пра цез дат но го
віку, за й ня тих тільки в осо бис тих підсоб них гос по да рствах. Цей кон тинґент 
сяг нув до 1 січня 2001 року 2139,3 тис. осіб. І по яс ни ти його зрос тан ня мож -
на рад ше труд но ща ми по шу ку ро бо ти, ніж ба жан ням пра цю ва ти на от ри ма -
них (пе ре важ но на па пері) зе мель них наділах.

Чо ти ри роки по тому чи сельність пра цю ю чих за меж ами сво го на се ле -
но го пун кту сільських жи телів збільшується до 1523,8 тис., а пи то ма вага їх у 
за галі за й ня тих зрос тає до 40,2%. З-поміж них на 1 січня 2005 року в містах і
се ли щах місько го типу пра цю ва ли 28,5%.

До цьо го часу кількість сільських на се ле них пунктів, у яких відсутні бо -
дай якісь суб’єкти гос по да рської діяль ності, до сяг ла 13975, або 49,3% за -
галь ної чи сель ності всіх на се ле них пунктів у сільській місце вості. Їхні жи -
телі про сто при ре чені на по шу ки ро бо ти за меж ами постійно го місця про -
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1 Роз ра хун ки ви ко на но ав то ром у 1960–1990 ро ках за да ни ми Одно ра зо во го звіту
щодо ста те во го і віко во го скла ду сільсько го на се лен ня на 1 січня по точ но го року (Фор ма
ЦСУ УРСР 9 “С”). Під час об чис лен ня по каз ників за 1991, 1996, 2001 і 2005 роки ав тор ка
ско рис та ла ся да ни ми суцільно го об сте жен ня соціаль но-еко номічно го ста но ви ща сіль -
ських на се ле них пунктів Дер жав ним коміте том ста тис ти ки Украї ни (за фор мою дер жав -
но го ста тис тич но го спос те ре жен ня № 1 — село).



жи ван ня. Не мен шою мірою ак ту алізується про бле ма по шу ку ро бо ти й за -
робітку в ма лих містах краї ни.

Крім відсут ності ро бо чих місць у сільській місце вості краї ни значні мас -
шта би роз вит ку тру до вої міґрації по яс ню ють ся об раз ли во низ ь ки ми за р -
пла та ми, що час то не до тя гу ють навіть до рівня про жит ко во го мінімуму;
низ ь кою якістю жит тя й відчут тям його без пер спек тив ності; відсутністю
жод них ґарантій за без пе че но го май бут ньо го для своїх дітей. Утім, роз ви ток
тру до вої міґрації все ре дині краї ни ство рює про ти ва гу за кор донній міґрації,
що ви ми ває на се лен ня із сільської місце вості й ма лих міст і зміцнює тим са -
мим їхній де мог рафічний по тенціал.

4. Міґраційний по тенціал жи телів Украї ни

4.1. По тенційна міґрація

По тенційна міґрація — це пси хо логічний стан го тов ності до виї зду з
кон крет но го на се ле но го пун кту чи краї ни, що ха рак те ри зується при й ня тим, 
але не реалізо ва ним рішен ням сто сов но пе ре їзду. Вимірюється по каз ни ка -
ми струк ту ри міґраційних уста но вок: пи то мою ва гою осіб, які при й ня ли,
але ще не реалізу ва ли наміру по їха ти, і віднос ни ми розмірами інших кон -
тинґентів на се лен ня, що не вис ло ви ли ба жан ня за ли ши ти ста ре і звич не
місце про жи ван ня.

За да ни ми соціологічно го опи ту ван ня, про ве де но го в лю то му–бе резні
2004 року Фон дом “Де мок ра тичні ініціати ви” і Цен тром соціаль них і по -
літич них досліджень “СОЦІС”1 за участі ав то ра, лише 15,2% жи телів Украї -
ни мали намір виї ха ти до іншої краї ни на постійне про жи ван ня. У півто ра
раза частіше (23,2%) вони го тові тим ча со во за ли ши ти межі краї ни з ме тою
пра цев лаш ту ван ня за кор до ном. Лад них на вча ти ся в інших краї нах ви я ви -
ло ся тільки 2,7%. Найбільша кількість на ших співвітчиз ників ви я ви ла ба -
жан ня здійсни ти за кор дон ний вояж із ту рис тич ною ме тою (27,2%). Стільки
ж співвітчиз ників нікуди ви їжджа ти за межі краї ни не пла ну ва ли (27,8%).

По тенційні еміґран ти. Най частіше ба жан ня по їха ти на зав жди з краї ни
з’яв ляється у меш канців Західно го реґіону: про це за яв ля ють 21,6% до рос -
лих жи телів Львівської і Тер нопільської об лас тей, 17,3% на се лен ня Чер -
нівець кої об ласті, 11,6% — Хмель ниць кої об ласті. Ко жен чет вер тий жи тель
краї ни, який на ле жить до кон тинґенту по тенційних еміґрантів, живе саме
тут, на За ході Украї ни.

До волі ви со кий еміґраційний по тенціал має та кож на се лен ня Пів ніч -
но-Східно го реґіону Украї ни (Харківська, Су мська об ласті). Звідси го то вий 
виї ха ти на зав жди до іншої краї ни ко жен п’я тий жи тель. Про те пи то ма вага
їх у складі кор пу су евен ту аль них еміґрантів помітно ни жча, ніж на За ході
краї ни — 12,6%.

Прак тич но таку саму участь мо жуть взя ти в еміґрації й жи телі Схо ду
краї ни: ко жен сьо мий по тенційний еміґрант з Украї ни меш кає в До нецькій
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1 Опи ту ван ня про ве де но за вибіркою, що реп ре зен тує до рос ле на се лен ня Украї ни за
основ ни ми соціоде мог рафічни ми ха рак те рис ти ка ми й охоп лює всі реґіони Украї ни.
Опи та но 1200 рес пон дентів. По хиб ка реп ре зен та тив ності не пе ре ви щує 3,0%.



і Лу ганській об лас тях. А по їха ти звідси на постійне місце про жи ван ня (ПМП)
за кор дон воліє та кож ко жен сьо мий жи тель цьо го реґіону (13,7%). Південь
Украї ни, включ но з Автономною Рес публікою Крим, зміг би за без пе чи ти су -
куп ни ми лю дськи ми ре сур са ми лише 12,6% кон тинґенту доб ро віль них
еміґрантів. Стільки ж во лон терів (12,6%) обіцяє “по ста ви ти під до рож ню
валізу” й Північ краї ни (Жи то ми рська і Київська об ласті раз ом зі сто ли цею).

У рівних час тках візьмуть участь у га да но му (але не в ре аль но му!) про -
цесі еміґрації і жи телі Цен траль но го реґіону (Вінниць ка і Чер кась ка об -
ласті), і жи телі Придніпро в’я (Дніпро пет ро вська і За порізька об ласті) —
11,0% і 11,5% відповідно. Частіше за інших на лаш то вані на виїзд за межі
Украї ни з ме тою за ли ши ти ся за кор до ном на зав жди жи телі сільської місце -
вості (25,8%), ма лих міст із на се лен ням менш як 50 тис. осіб (13,2%) і се лищ
місько го типу (12,6%), що ста но вить у сумі по над по ло ви ну кон тинґенту по -
тенційних еміґрантів (51,6%). Час тка сто лич них жи телів, які ма ють намір
виї ха ти на ПМП за межі краї ни, в за кор дон но му де санті мінімаль на й не пе -
ре ви щує 6,0% (табл. 1).

Най частіше до еміґрації укр аїнських гро ма дян підштов ху ють скрут на
еко номічна си ту ація в країні (29,5%), одна ко вою мірою ба жан ня кра ще за -
роб ля ти і жити в більш цивілізо ва них умо вах (по 25,3% відповідно), а та кож
шкідливі для здо ров ’я еко логічні умо ви (11,8%). Помітно рідше люди на зи -
ва ють складні політичні умо ви в країні (5,4%), ба жан ня жити в без по се -
редній близь кості від ро дичів і друзів (4,3%), ба жан ня здо бу ти ліпшу освіту
(3,3%), по бо ю ван ня з при во ду міжнаціональ них конфліктів (3,1%).

По тенційні тру дові міґран ти. Частіше за інших ладні по їха ти на тим ча -
сові за робітки до інших країн жи телі Західно го реґіону краї ни: про це за яв -
ля ють від 26,4% до 30,8% меш канців Бу ко ви ни і При кар пат тя. Відносні
розміри лав по тенційних ґас тар бай терів із Північно го і Півден но го реґіонів
краї ни май же такі ж ве ликі: відповідно 28,7% і 29,8% їхніх жи телів ма ють
намір тим ча со во по пра цю ва ти за кор до ном. На се лен ня Цен траль но го ре -
ґіону Північно го Схо ду краї ни і жи телі сто лиці рідше ви яв ля ють ба жан ня
щодо по шу ку за робітку за меж ами Украї ни (відповідно 20,0%, 18,9% і
19,7%). Рідше за інших за яв ля ють про намір тим ча со во по пра цю ва ти в
інших краї нах жи телі Східно го реґіону (16,3%).

Ко жен чет вер тий по тенційний ґас тар бай тер живе в Західно му реґіоні,
май же ко жен п’я тий — на Півдні краї ни, ко жен дев ’я тий — на Сході і стільки
ж на Півночі Украї ни, ко жен вось мий — у Придніпро в’ї. Рідше за інших го -
тові до участі в ґас тар бай те рсько му де санті жи телі сто лиці та Пів нічно-
 Східно го реґіону краї ни (відповідно 4,7% і 7,2% від за галь ної чи сель ності
кон тинґенту по тенційних за кор дон них тру до вих міґрантів).

Кон тинґент по тенційних тру до вих міґрантів фор мується на тре ти ну
(31,9%) із жи телів сільських по се лень, удвічі рідше — з меш канців ма лих
міст із на се лен ням менш як 50 тис., і втричі рідше — із меш канців се лищ
місько го типу. Су куп на пи то ма вага їх до ся гає 57,0% за га лу евен ту аль них
ґас тар бай терів. А раз ом із жи те ля ми міст, чи сельність яких не пе ре ви щує
100 тис. осіб, відносні розміри за го ну жи телів Украї ни, які ма ють намір
знай ти ро бо ту за кор до ном, ста нов лять 62,7%. Та ким чи ном, основ на маса
укр аїнських гро ма дян, зорієнто ва них на тим ча сові тру дові по їздки до інших 
країн, про жи ває в сільській місце вості й не ве ли ких містах.
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Таб ли ця 1

Чи хотіли б Ви по їха ти за кор дон? 

Роз поділ по тенційних
міґрантів за реґіона ми і ти -

па ми на се ле них пунктів 

Роз поділ міґраційних уста но вок, % 

ялд ,ка
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Роз поділ за реґіона ми 

Київ  6,0  4,7  9,4  7,3  3,6  6,4

Північний  6,6 11,1  9,4  7,6  9,9  8,5

Цен траль ний 11,0 10,4 12,5 11,6 15,6  4,3

Північно-Східний 12,6  7,2  6,2  7,3  9,3 12,8

Північно-Західний  5,5  6,8  6,2  6,4  7,8 17,0

Півден но-Східний 11,5 12,5 12,5 12,0 10,5 12,8

Західний 14,8 11,8  6,2 11,0  7,2  6,4

Півден но-Західний  5,0  5,7 –  4,6  3,3  2,0

Півден ний  7,7 12,9 21,9  7,4 11,2  6,4

Крим  5,0  5,7  3,2  7,6  3,0 –

Східний 14,3 11,2 12,5 17,2 18,6 23,4

За га лом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Роз поділ за на се ле ни ми пун кта ми 

Міські по се лен ня 

Київ  6,0  4,7  9,4  7,3  3,6  6,4

Міста із на се лен ням по -
над 500 тис. жи телів 18,1 15,4  9,4 19,0 10,5 12,8

Міста із на се лен ням
100–499 тис. жи телів 21,0 17,2 34,4 22,6 14,4 14,9

Міста із на се лен ням
50–99 тис. жи телів  3,3  5,7 15,6  6,1  7,8  4,2

Міста із на се лен ням
менш як 50 тис. жи телів 13,2 15,8  6,2 13,8 13,9 25,5

Се ли ща місько го типу 12,6  9,3  6,2  7,0  9,3  6,4
Сільські по се лен ня 25,8 31,9 18,8 24,2 40,5 29,8
За га лом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Яким краї нам відда ють пе ре ва гу по тенційні міґран ти, які б хотіли чи то
осе ли ти ся там на зав жди, чи то влаш ту ва ти ся на тим ча со ву ро бо ту?

Най кра щи ми для еміґрації краї на ми, на дум ку на ших співвітчиз ників,
є Німеч чи на (9,0%), Ка на да (6,1%), Спо лу чені Шта ти Америки (5,9%),
Росія (5,5%), рідше Австралія (2,7%). За у важ мо, що Ізраїль, який при й мав
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у 1990-ті роки ве ли чезні кон тинґенти ко лишніх укр аїнських гро ма дян,
нині до пе реліку при ваб ли вих для еміґрації країн більше не вхо дить
(0,8%).

Ті самі краї ни на зи ва ють і по тенційні тру дові міґран ти, змінюється
лише по ря док їхніх пре фе ренцій. Пріори тет, як і раніше, на ле жить Німеч -
чині, де хотіли б тим ча со во по пра цю ва ти 13,6% на ших співвітчиз ників.
 Другою за час то тою зга ду ван ня краї ною є США, де воліли б пра цев лаш ту -
ва ти ся на пев ний час 7,5% по тенційних ґас тар бай терів. Третє місце у спис ку
на й ба жаніших для тим ча со вої праці країн наші співвітчиз ни ки відда ють
Росії (5,2%) і май же так само час то на зи ва ють да ле ку Ка на ду (4,9%). Рідше
зга ду ють Італію (2,8%), Ве ли ку Бри танію (2,2%), Австрію (1,8%), Чехію
(1,5%) і Поль щу (1,2%). На го ло шу, що в цьо му спис ку є навіть ек зо тич на
для  українських ґас тар бай терів Австралія (2,3%). На томість Ізраїль з цьо го
пе реліку прак тич но ви пав (0,4%).

По тенційні ту рис ти на й частіше жи вуть на Сході краї ни (17,2%), а
зорієнто вані на здо бут тя освіти за кор до ном — на Півдні (25,1% усіх, хто
воліє на вча ти ся за кор до ном) (табл. 1).

4.2. Рівень ма теріаль но го доб ро бу ту по тенційних міґрантів

Ха рак те рис ти ки ма теріаль но го доб ро бу ту до мо гос по дарств жи телів
Украї ни, скла дені на підставі їхніх влас них оцінок, засвідчу ють, що  на -
лаштовані на еміґрацію чи на тим ча сові за робітки за кор до ном спів -
ві тчизники не є в Україні на й неб ла го по лучнішими й бідни ми людь ми.
Найгірше жи вуть саме ті, хто зовсім не пла нує ви їжджа ти за кор дон із жод -
ною ме тою (табл. 2). Се ред них 60,7% виз на ча ють нинішній рівень ма -
теріаль но го  добробуту своїх до мо гос по дарств як низ ь кий і дуже низ ь кий.
З-поміж  потенційних еміґрантів і ґас тар бай терів так низ ь ко оціню ють свій
ма те ріаль ний ста тус в 1,6–1,7 раза мен ше лю дей (36,2% і 38,4% відповідно).
А в середньому в Україні таких бідняків майже в півтора раза менше
(44,7%). 

І якщо до се ред ньої ве рстви за рівнем ма теріаль но го доб ро бу ту відно -
сять себе 18,3% співвітчиз ників, які не зби ра ють ся ви їжджа ти із жод ною ме -
тою за межі Украї ни, то по тенційні еміґран ти іден тифіку ють себе зі стра тою
“се ред няків” в 1,9 раза частіше. Заз на чу та кож, що за оцінка ми рес пон дентів
у се ред ньо му в Україні 2,5% до мо гос по дарств ха рак те ри зу ють ся на й ви щим
ма теріаль ним ста ту сом. Особ ли во ви со кий він у групі на ших співгро ма дян,
які пла ну ють по бу ва ти за кор до ном як ту рис ти (4,3%). Ра зом із тим лише
1,2% жи телів Украї ни, які не пла ну ють за ли ша ти її межі, вважають рівень
матеріального добробуту своєї сім’ї вищим за середній.

Спра вед ливість цих ду мок підтвер джується та кож інши ми оцінка ми
рес пон дентів. Так, якщо се редній осо бис тий дохід по тенційно го еміґран та
або ґас тар бай те ра у бе резні 2004 року ста но вив відповідно 269,44 грн і
283,25 грн, то в групі співвітчиз ників, які за ли ша ють ся на рідній українській 
землі, він ледь пе ре ви щив 200 грн (205,15 грн). І якщо розміри су куп но го до -
хо ду сім’ї за бе ре зень 2004 року після відра ху ван ня усіх под атків у їхніх
сім’ях ста но вив 458,42 грн, то в гру пах по тенційних еміґрантів і ґас тар бай -
терів його розмір був в 1,4 раза вищим (636,56 і 624,31 грн відповідно).
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Таб ли ця 2

По тенційні міґран ти в Україні:
ма теріаль ний доб ро бут до мо гос по дарств

Ха рак те рис ти ки
ма теріаль но го

доб ро бу ту 
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Су час ний рівень ма теріаль но го ста но ви ща 

Дуже низ ь кий 18,0% 15,9% 15,8% – 15,0% 24,9%

Низь кий 25,7% 20,3% 22,6% 12,5% 21,7% 35,8%

Ниж чий за се редній 23,2% 25,3% 25,4% 25,0% 24,4% 19,8%

Се редній 30,6% 35,7% 35,1% 53,1% 34,6% 18,3%

Ви щий за се редній  2,2%  2,8%  0,7%  9,4%  3,7%  1,2%

Ви со кий  0,2% –  0,4% –  0,3% –

Дуже ви со кий  0,1% – – –  0,3% –

Осо бис тий дохід за бе ре -
зень 2004 року, грн 252,36 269,44 283,25 164,90 279,85 205,15

Су куп ний дохід сім’ї за 
бе ре зень 2004 року після
спла ти под атків, грн 

606,63 636,56 624,31 718,96 733,06 458,42

Оцінка щомісяч но го до хо ду сім’ї 

Його на все вис та чає,
відкла даємо гроші
щомісяця 

 2,7%  1,1%  1,8%  9,4%  4,9%  1,5%

Відкла да ти гроші вда сться, 
але нереґуляр но 27,9% 33,0% 31,9% 50,0% 30,3% 18,0%

Вдається тільки зво ди ти
кінці з кінця ми 40,7% 40,1% 39,4% 31,2% 39,4% 43,8%

Гро шей аб со лют но не 
вис та чає, постійно відмов -
ляємо собі в на й не об -
хіднішому 

28,7% 25,8% 26,9% 9,4% 25,4% 36,7%

Оціню ю чи розміри щомісяч но го до хо ду своєї сім’ї, 43,8% жи телів
Украї ни, котрі не пла ну ють жод них по їздок за кор дон, ствер джу ють, що їм
удатєься лише зво ди ти кінці з кінця ми, а 36,7% — що їм аб со лют но не вис та -
чає гро шей і вони постійно відмов ля ють собі в на й не обхіднішому. Отже,
80,5% співвітчиз ників, які за ли ша ють ся вдо ма, — це по-спра вжньо му бідні
люди. Лише 18,0% на леж них до цієї стра ти лю дей мо жуть час від часу
відкла да ти бо дай якісь гроші “про чор ний день” або на світле май бутнє.
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Се ред по тенційних еміґрантів і ґас тар бай терів бідняків мен ше (65,9% і
66,3% відповідно). Се ред них дещо мен ше й тих, хто ледь зво дить кінці з
кінця ми (40,1% і 39,4% відповідно), або тих, кому зовсім бра кує гро шей на
жит тя (25,8% і 26,9% відповідно). А роб лять гро шові за ощад жен ня, хоча й
нереґулярні, 33,0% і 31,9% по тенційних міґрантів, що вхо дять до цих груп.

4.3. Рівень за й ня тості по тенційних міґрантів

По тенційні еміґран ти і ґас тар бай те ри ха рак те ри зу ють ся на й ви щи ми
по каз ни ка ми за й ня тості: з-поміж пер ших пра цю ють 51,1%, се ред дру гих —
58,4% (табл. 3). Хто ж ці люди? 

Основ на маса пра цев лаш то ва них співгро ма дян пра цю ють на  дер -
жавних чи ко му наль них підприємствах і в організаціях (40,9% і 43,6% у
 групах по тенційних еміґрантів і по тенційних ґас тар бай терів відповідно).
Дещо рідше вони є працівни ка ми при ват них підприємств (34,4% і 30,7%
відпо відно) і акціонер них то ва риств (16,1% і 12,9% відповідно) і на ба га то
рідше за й ма ють ся індивіду аль ною тру до вою діяльністю (3,2% і 7,4% від -
повідно).

Се ред не зай ня тих по тенційних еміґрантів і ґас тар бай терів чи ма ло за -
реєстро ва них без робітних і лю дей, які тим ча со во не пра цю ють, але шу ка ють 
ро бо ту: се ред по тенційних еміґрантів час тка та ких осіб ста но вить відпо -
відно 7,9% і 22,5%, а се ред по тенційних ґас тар бай терів навіть більше — 8,6% і 
30,2%. Вель ми відчут ною се ред по тенційних еміґрантів є пи то ма вага пен -
сіонерів та інвалідів, що до ся гає 28,1% і 9%. У групі по тенційних ґас тар бай -
терів такі люди трап ля ють ся рідше: час тка пенсіонерів дорівнює 20,7%, а
інвалідів — 1,7%. Ко жен п’я тий по тенційний еміґрант ще на вчається в школі 
або ви що му чи се ред ньо му спеціаль но му на вчаль но му за кладі, та кий ста тус
має ко жен чет вер тий по тенційний ґас тар бай тер. Ко жен дев ’я тий по тен -
ційний еміґрант — до мо гос по дар ка або жінка, яка пе ре бу ває в дек ретній
відпустці або виховує дітей; такий само статус має кожен сьомий п о те -
нційний трудовий міґрант.

Най ви ща пи то ма вага лю дей, які не пра цю ють, се ред тих, хто не зби -
рається в жод но му разі ви їжджа ти за кор дон, — 72,1%. Це й не див но, адже
ко жен дру гий із них — пенсіонер, а ко жен вось мий — інвалід. Стільки ж,
скільки й інвалідів, се ред них і зареєстро ва них без робітних (12,0%). У цій
групі зафіксо ва но на й ви щу час тку жінок, які не пра цю ють че рез дек рет ну
відпус тку або відпус тку з дог ля ду за дітьми (12,0%), і мен ше, ніж у се ред ньо -
му по Україні, до мо гос по да рок (4,0%). Тут зовсім мало сту дентів (лише
8,0%). У цій групі та кож спос терігається на й ниж ча час тка осіб, які тим ча со -
во ніде не пра цю ють і шу ка ють ро бо ту, — 4,0%.

Пи то ма вага осіб, які ма ють за нят тя, у страті співвітчиз ників, котрі не
ба жа ють за ли ша ти батьківщи ну, дуже низ ь ка — лише 27,9%. Тож де пра цю -
ють ці люди?

Май же ко жен дру гий пра цює на підприємствах чи в уста но вах, що пе ре -
бу ва ють у дер жавній або ко му нальній влас ності, ко жен п’я тий є служ бов -
цем акціонер но го то ва рис тва, а ще ко жен п’я тий пра цює у при ватній фірмі.
Зай ня тих індивіду аль ною тру до вою діяльністю тут стільки ж, скільки в се -
ред ньо му в Україні — 5,4% (табл. 3).
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Таб ли ця 3

По тенційні міґран ти в Україні: ха рак те рис ти ки і ста ту си 

Зай нятість:
ха рак те рис ти ки

і ста ту си 

и нїарк
У іле т

и
ж іс

У
 

% ,вікор 61 да ноп 
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Зай нятість 

Пра цю ють 45,3 51,1 58,4 34,4 49,5 27,9
Не пра цю ють 54,7 48,9 41,6 65,6 50,5 72,1
Не пра цю ють 

Пенсіоне ри 49,8 28,1 20,7 – 47,9 48,0
Інваліди  4,0  9,0  1,7 –  3,6 12,0
Сту ден ти/учні 14,2 20,2 25,0 61,8 15,8  8,0
До мо гос по дар ки  6,2  2,2  8,6  4,8  9,7  4,0
Жінки в дек ретній від пуст ці
або ті, що дог ля да ють за дітьми  6,3  9,0  5,2 28,6  8,5 12,0

Зареєстро вані без робітні  5,2  7,9  8,6 –  4,2 12,0
Тим ча со во не пра цю ють і шу -
ка ють ро бо ту 14,0 22,5 30,2  4,8 10,3  4,0

Інші  0,3  1,1 – – – –
Пра цю ють на/у 

Підприємстві/уста нові, що пе -
ре бу ва ють у дер жавній чи ко -
му нальній влас ності 

44,3 40,9 43,6 36,4 46,9 46,2

Зброй них си лах, СБУ, міліції  1,3  2,2 – – 2,5 –
Орен дно му підприємстві  1,0  2,2  1,2 – –  2,2
Ко о пе ра тиві  0,7 –  1,2 –  1,2 –
Ко лек тив но му сільсько гос по -
да рсько му підприємстві  2,2 –  1,2 –  3,7  4,3

Акціонер но му то ва ристві 15,3 16,1 12,9  9,1 16,0 19,4
При ват но му підприємстві 27,8 34,4 30,7 36,4 24,2 21,5
Спільно му підприємст ві/іно -
земній фірмі  0,6 –  1,2  9,1 – –

Фер ме рсько му гос по дар стві  0,4 – – – – –
Профспілці, гро мадській
організації – – – – – –

Індивіду аль на тру до ва
діяльність  5,7  3,2  7,4  9,0  4,9  5,4

Інше  0,7  1,0  0,6 –  0,6  1,0
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4.4. Рід за нять і ста ту си по тенційних міґрантів

Ле во ва час тка по тенційних еміґрантів — на й мані працівни ки (93,5%).
Се ред евен ту аль них тру до вих міґрантів як та ких іден тифіку ють себе тро хи
мен ше лю дей (85,9%), на томість се ред них у 2,3 раза частіше зустріча ють ся
осо би, за й няті індивіду аль ною тру до вою діяльністю (9,8%), і частіше, ніж у
се ред ньо му по Україні, при сутні влас ни ки фірм, які ви ко рис то ву ють на й -
ма ну працю (3,7%).

За ро дом за нять по тенційні еміґран ти на й частіше іден тифіку ють себе
як кваліфіко ва них робітників (32,2%) або як кваліфіко ва них фахівців із ви -
щою освітою (25,3%). Май же вдвічі рідше по тенційні еміґран ти виз на ча ють
себе як фахівців із се ред ньою фа хо вою освітою (13,8%) або служ бовців із
чис ла технічно го чи об слу го ву валь но го пер со на лу — ла бо рантів, дру ка рок,
обліковців (13,8%). По тенційні еміґран ти зі ста ту сом керівни ка трап ля ють -
ся в цій групі не час то: частка їх становить лишень 6,8% (табл. 4).

По тенційні тру дові міґран ти за ро дом за нять пев ним чи ном різнять ся.
Се ред них частіше зустріча ють ся кваліфіко вані робітни ки й підсобні пра -
цівни ки (37,8% і 7,8% відповідно) і помітно рідше — кваліфіко вані фахівці з
ви щою освітою (15,7%, або в 1,6 раза рідше порівня но з по тенційни ми
еміґран та ми). До цієї гру пи на ле жить та кож в 1,3 раза більше фахівців із се -
ред ньою фа хо вою освітою (17,9% про ти 13,9%). Тут ще рідше, ніж се ред по -
тенційних еміґрантів, мож на зустріти лю ди ну в ранзі керівника (5,0%).

Се ред тих, хто за кор дон не зби рається, помітно мен ше кваліфіко ва них
фахівців із ви щою освітою (усьо го 12,9%) і помітно більше різно робів і
підсоб них робітників (12,9% про ти 2,9% се ред по тенційних еміґрантів і 7,8% 
се ред евен ту аль них тру до вих міґрантів).

4.5. Соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки по тенційних міґрантів

Якщо се ред по тенційних еміґрантів чо ловіків мен ше, ніж жінок (46,2%
про ти 53,8%), то се ред по тенційних ґас тар бай терів зафіксо ва но зво рот ну за -
лежність: чо ловіків тут знач но більше (59,1% про ти 40,9%). По тенційні
еміґран ти за віком старші: час тка осіб віком 55 років і більше се ред них на ба -
га то вища (21,9% про ти 8,6%). Тут більше лю дей із ви щою і не пов ною ви -
щою освітою (30,7% про ти 26,2%), тоді як по тенційні тру дові міґран ти
помітно частіше ма ють се ред ню фахову освіту (36,2% проти 27,5%).

У групі по тенційних еміґрантів мен ше лю дей, які пе ре бу ва ють у за кон -
но му шлюбі, більше роз лу че них і овдовілих, ніж се ред по тенційних ґас тар -
бай терів. Сімей ний ста тус се ред ньо го, ти по во го ґас тар бай те ра виг ля дає як
міцніший: сім’ю ма ють 62,0% (про ти 54,4% се ред по тенційних еміґрантів),
роз лу че ни ми є 7,5% (про ти 9,9%), а овдовілі ста нов лять 4,4% (про ти 5,5%).
Та й дітей віком до 16 років у по тенційних ґас тар бай терів побільше: якщо по
одній ди тині ма ють 26,4% сімей, що го ту ють ся до від’їзду на зав жди, а двох —
тільки 6,0%, то у співвітчиз ників, які зби ра ють ся за кор дон, щоби тим ча со во
по пра цю ва ти, одну ди ти ну віком до 16 років ма ють 27,6%, двох — 15,4%, а
трьох і більше — 1,5% сімей. Заз на чу, що в сім’ях по тенційних еміґрантів
кількість не пов нолітніх дітей вза галі не пе ре ви щує двох.
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Таб ли ця 4

По тенційні міґран ти в Україні: рід за нять і ста ту си

Рід за нять і ста ту си по тенційних
міґрантів 
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Ста ту си 

Най ма ний робітник 89,3 93,5 85,9 90,9 90,1 91,4
Індивіду аль на тру до ва діяльність  7,9  4,3  9,8  9,1  8,6  6,4
Фер мер-орен дар  0,4 –  0,6 – – –
Влас ник/співвлас ник фірми, який 
ви ко рис то вує на й ма ну пра цю  2,4  2,2  3,7 –  1,3  2,2

Рід за нять 

Керівник (за ступ ник)
підприємства/уста но ви  1,2  1,1  1,4 –  0,7  2,4

Керівник підрозділу (відділу,
цеху, ла бо ра торії) підприємст -
ва/уста но ви 

 4,5  5,7  3,6 –  6,8  2,4

Кваліфіко ва ний фахівець із ви -
щою освітою 17,5 25,3 15,7 40,0 16,5 12,9

Фахівець із се ред ньою фа хо вою
освітою 20,2 13,8 17,9 20,0 26,0 20,0

Служ бо вець технічно го й об слу го -
ву валь но го пер со на лу (дру кар ка,
ла бо рант, обліко вець) 

11,1 13,8  9,3 10,0  8,9 12,9

Кваліфіко ва ний робітник 32,1 32,2 37,8 20,0 30,2 31,8
Різно роб/підсоб ний робітник  7,0  2,3  7,8 –  4,8 12,9
Робітник, за й ня тий фізич ною пра -
цею в сільсько му гос по дарстві  3,1  2,3  2,9 –  2,7  3,5

Військо вос луж бо вець (Збройні
Сили, СБУ, міліція)  0,6  1,2 – –  0,7 –

Інше  2,7  2,3  3,6 10,0  2,7  1,2

Соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки осіб, які не ма ють наміру за ли -
ша ти межі Украї ни, свідчать, що ця гру па об’єднує більше жінок, ніж чо -
ловіків (59,5% про ти 40,5%); що до неї вхо дять пе ре важ но літні люди віком
по над 55 років, час тка кот рих удвічі вища, ніж у се ред ньо му по Україні
(62,8% про ти 31,8%); що пи то ма вага осіб із по чат ко вою і не пов ною се ред -
ньою освітою та кож вища, ніж у се ред ньо му по країні (27,6% про ти 13,9%), а
час тка гро ма дян із ви щою або не пов ною ви щою освітою вдвічі ни жча, ніж у
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групі по тенційних еміґрантів (14,8% про ти 30,7%). Ко жен п’я тий член цієї
гру пи — удівець чи вдо ва. І лише 8,4% з-поміж них ма ють ди ти ну віком до 16
років, а двох не пов нолітніх дітей — 5,1% (табл. 5).

Таб ли ця 5

По тенційні міґран ти в Україні:
соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки
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Стать 

Чо ловіча 45,6 46,2 59,1 31,2 41,3 40,5

Жіноча 54,4 53,8 40,9 68,8 58,7 59,5
Вік, років 

16–29 25,6 36,3 33,3 75,0 26,6  7,5

30–54 42,7 41,8 58,1 21,9 45,3 29,7

55 і більше 31,8 21,9  8,6  3,1 28,1 62,8
Освіта

По чат ко ва/не пов на се ред ня 13,9  6,6  5,0 25,0  9,8 27,6

Се ред ня 32,1 35,2 32,6 28,1 26,0 34,8

Се ред ня спеціаль на 31,1 27,5 36,2 18,8 39,8 22,8

Не пов на вища/вища 22,9 30,7 26,2 28,1 24,4 14,8
Сімей ний стан 

Не од ру жені 19,4 28,6 24,7 56,2 17,4  9,0

Одру жені 61,8 54,4 62,0 43,8 67,6 60,4

Жи вуть у не за реєстро ва но -
му шлюбі  1,6  1,6  1,4 –  1,5  1,5

Роз лу чені  6,9  9,9  7,5 –  5,8  6,9

Вдо ви/вдівці 10,3  5,5  4,4 – 7,7 22,2
Діти віком до 16 років 

Одна ди ти на 20,5 26,4 27,6 28,1 22,6  8,4

Дві  9,3  6,0 15,4  6,2 10,1  5,1

Три  0,4 –  0,4 –  0,3  0,9

Чо ти ри  0,1 –  0,4 – – –

П’я те ро і більше  0,5 –  0,7  3,2  0,3  0,3

Дітей немає 69,2 67,6 55,5 62,5 66,7 85,3
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Вис нов ки

Зас нов ник Чи казь кої шко ли міської соціології й еко логії лю ди ни Ро -
берт Парк, подібно до де я ких іде о логів доби Просвітниц тва, вва жав, що
міґрації, ре во люції та війни — яви ща од но го по ряд ку, оскільки вони по ру -
шу ють при род ний плин лю дської історії. А влас не міґрацію він виз на чив як
одну із ба гать ох форм здійснен ня істо рич них змін [Park, 1928: p. 886]. Ро -
берт Парк не безпідстав но га дав, що коли еко номіка і соціаль ний по ря док
по ру шу ють ся, міґрації на се лен ня ви яв ля ють себе як спосіб до сяг нен ня но -
вої рівно ва ги [Park, 1950: p. 10].

Наша новітня історія з її дра ма тич ни ми колізіями й роз ло ма ми, що по -
ро ди ли по тужні людські по то ки на те ре нах стрімко зруй но ва ної імперії,
підтвер джує слушність по сту латів Ро бер та Пар ка. Кож на із країн на шої
Співдруж ності шу ка ла і зна хо ди ла свої рішен ня в пе ребігу здійснен ня істо -
рич них змін. З ними мож на по год жу ва ти ся, їх мож на спрос то ву ва ти,  при -
ймати чи не при й ма ти. Як-то ка жуть, історія роз су дить. Я про інше. Рішен ня 
ці сто су ва ли ся доль мільйонів лю дей, не за ли ша ю чи їх бай ду жи ми і без -
діяль ни ми. Зруй но ва ний соціаль ний по ря док і еко номіка виш тов ху ва ли
вчо рашніх співвітчиз ників у невідоме, в не виз на че не май бутнє, по збав ле не
будь-яких га рантій. Втра че ну рівно ва гу ці люди на ма га ли ся знай ти на чу -
жині або шу ка ли її в країні предків. За су хою фор му лою “при бу ли-ви бу ли”
при хо вані і здо бу та стабільність, і не справ джені надії, і нос тальґія за ча сом,
яко го не по вер неш, інше жит тя і спо га ди. Ця фор му ла — інди ка тор: об чис -
лені за нею по каз ни ки вка зу ють уваж но му аналіти кові на міру на пру же -
ності міґраційної си ту ації в країні. На ве дені у статті дані не двоз нач но за -
свідчу ють, що в Україні досягнуто стану нової міґраційної рівноваги, до
якого країна йшла цілих чотирнадцять років. Добіг кінця певний етап транс -
фор маційних перетворень.

Якщо еко номіка краї ни зміцню ва ти меть ся, а владі вда сться підтри му ва -
ти без конфліктний соціаль ний по ря док, тоді міґраційні події в Україні роз -
ви ва ти муть ся за по зи тив ним сце нарієм, зберіга ю чи її де мог рафічний по -
тенціал і за побігаючи суспільним втратам.

Якщо ж цьо го не ста неть ся внаслідок ба гать ох зовнішніх і внутрішніх
при чин, на Украї ну очікує но вий міґраційний дис ба ланс, наслідки яко го
 передбачити сьо годні важ ко. Однак пам ’я та ти про це необхідно.
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