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Постановка проблеми. Соціальна політика є 

визначальним напрямом внутрішньої політики 

держави. Вона є складовою загальної політики, 

втілена в соціальні програми і різноманітні за-

ходи, які спрямовані на задоволення потреб та 

інтересів людей і суспільства. Зрозуміло, що соці-

альна політика має бути адекватною стану еконо-

міки, але ігнорування соціальних проблем може 

призвести до значних економічних втрат.

Труднощі формування і реалізації соціаль-

ної політики, її недоліки становлять реальну не-

безпеку для стабільності соціальних відносин, 

загрозу граничної майнової поляризації грома-

дян, поширення бідності. Соціальна політика 

держави покликана забезпечити громадянам га-

рантовані Конституцією України права на: жит-

тя, безпечні умови праці, винагороду за працю, 

захист сім’ї, відпочинок, освіту, житло, охорону 

здоров’я та медичну допомогу, соціальне забез-

печення та сприятливе навколишнє середовище. 

Відтак очевидно, що визначальним пріоритетом 

державної економічної (зокрема соціальної) по-

літики має стати забезпечення прав і свобод лю-

дини і громадянина, передбачених розділом II 

Конституції України. Серед таких положень, зо-

крема: прав о на працю (стаття 43); право на со-

ціальний захист (стаття 46); право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що вклю-

чає достатнє харчування, одяг, житло (стат-

тя 48); право на охорону здоров’я, медичну до-

помогу та медичне страхування (стаття 49), що 

й зумовлює актуальність проблеми [1].

За визначеною Президентом України соці-

альною стратегією, ухваленою урядом Програ-

мою 2010 державна політика в соціальній сфері 

спрямовувалась на підвищення рівня життя на-

селення, створення умов і реальних можливостей 

для забезпечення власного добробуту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-

ливі аспекти проблем ринкового механізму, соці-

ального захисту громадян, зайнятості населення, 

формування і використання трудового потен-

ціалу, функціонування ринку праці, управлін-

ня трудовими ресурсами знайшли висвітлення 

та набули розвитку в працях українських вчених 

А. Базилюк, С. Бандура, Д. Богині, І. Бондар, 

І. Гнибіденка, В. Данюка, Т. Заяць, А. Колота, 

Г. Купалової, В. Куценко, Е. Лібанової, В. Нові-

кова, В. Онікієнка, І. Петрової, С. Пирожкова, 

В. Савченка, Л. Чернюк, В. Яцкова.

Метою роботи є дослідження сучасної со-

ціальної політики та системи соціального захис-

ту населення України, характеристика сучасних 

процесів, що протікають в соціальній сфері.

Основні результати дослідження. Соціальна 

сфера — підсистема національної економіки, що 

забезпечує життєдіяльність суспільства, людини, 

задоволення їхніх потреб, інтересів.

Соціальна політика — це комплекс заходів, 

що здійснюються державними інститутами та не-

державними суб’єктами з виявлення, задоволен-

ня й узгодження потреб та інтересів громадян, 

соціальних груп, територіальних громад [2, с. 62]. 

Соціальна політика — діяльність держави, спря-

мована на створення та регулювання соціально-

економічних умов життя суспільства з метою під-

вищення добробуту членів суспільства, усунення 

негативних наслідків функціонування ринкових 

процесів, забезпечення соціальної справедливості 

та соціально-політичної стабільності у країні; со-

ціально-економічні заходи держави, підприємств, 

місцевих органів влади, які спрямовані на захист 
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населення від безробіття, інфляції, знеціненя тру-

дових заощаджень. В основі базової концепції со-

ціальної політики лежить задоволення рівноправ-

них основних людських потреб — здоров’я, доходу, 

освіти, праці, житла, особистої безпеки [3, с. 121].

Державне регулювання соціальних проце-

сів — вплив органів державної влади за допомо-

гою різноманітних форм, методів та інструментів 

на розвиток соціальних відносин, умови життя і 

праці населення країни.

Соціальна політика держави включає:

— регулювання соціальних відносин у сус-

пільстві, регламентацію умов взаємодії суб’єктів 

економіки в соціальній сфері (у тому числі між 

роботодавцями і найманою робочою силою);

— вирішення проблеми безробіття та забез-

печення ефективної зайнятості;

— розподіл і перерозподіл доходів населення;

— формування стимулів до високопродук-

тивної суспільної праці й надання соціальних га-

рантій економічно активній частині населення;

— створення системи соціального захисту на-

селення;

— забезпечення розвитку елементів соці-

альної інфраструктури (закладів освіти, охорони 

здоров’я, науки, культури, спорту, житлово-кому-

нального господарства і т. ін.);

— захист навколишнього середовища тощо.

Системотворчий характер соціальної полі-

тики обумовлюється тим, що соціальна політика 

виступає елементом забезпечення життєздатності 

суспільства, стабілізації та розвитку суспільства, 

консолідації суспільства.

Соціальна політика активно впливає на еко-

номічне зростання через:

— збільшення сукупного попиту;

— підвищення продуктивності людського ка-

піталу;

— зміцнення соціальної стабільності та по-

ліпшення підприємницького й інвестиційного 

клімату;

— забезпечення легітимності (суспільної та 

корпоративної підтримки) інших заходів, спря-

мованих на активізацію зростання.

Слід зазначити, що діяльність держави у соці-

альній сфері майже виключно у формі соціального 

захисту і навпаки — здійснення економічної політи-

ки без урахування потреб соціального розвитку, як 

це відбувалося в Україні, закономірно призводять 

до руйнування як економіки, так і соціальної сфери.

Цілі соціальної політики перехідного періоду:

а) стратегічного характеру:

— наповнення реформ соціальним змістом;

— розвиток демократії, забезпечення прав і 

свобод, формування громадянського суспільства;

— активізація соціальної ролі держави, від-

працювання механізму взаємодії держави і сус-

пільства в соціальній сфері;

— забезпечення гідних і безпечних умов жит-

тя та праці, зростання добробуту громадян;

— створення кожній людині можливостей 

реалізувати свої здібності, одержувати доход 

відповідно до результатів праці, компетентнос-

ті, таланту;

— стимулювання мотивації до трудової та 

підприємницької діяльності, становлення серед-

нього класу;

— забезпечення відтворення населення, 

оптимізація ситуації на ринку праці;

— гармонізація відносин між різними соці-

альними групами, формування почуття соціаль-

ної солідарності;

— формування ефективної системи соціаль-

ного захисту населення;

— реформування пенсійної системи;

— розвиток соціальної інфраструктури, ство-

рення умов для виховання, освіти, духовного роз-

витку дітей, молоді;

— зміцнення сім’ї, підвищення її ролі у сус-

пільстві;

б) поточного характеру:

— погашення заборгованості із заробітної 

плати та соціальних виплат;

— забезпечення прожиткового мінімуму;

— боротьба з бідністю, надання адресної до-

помоги;

— захист громадян від інфляції за допомогою 

своєчасної індексації доходів;

— обмеження безробіття та стимулювання за-

йнятості населення;

— створення екологічно та соціально безпеч-

них умов життя;

— запобігання соціальній деградації тощо.

Соціальний захист населення в Україні здій-

снюється за допомогою реалізації таких програм: 

програма допомоги сім’ям із дітьми; державні 

програми дотацій і житлових субсидій; допо-

мога на поховання; державна система охорони 

здоров’я; державна система освіти;

У зв’язку зі статусом постчорнобильської дер-

жави в Україні є також система соціального захисту 

осіб, котрі постраждали в результаті аварії на ЧАЕС.

Відіграючи активну роль у проведенні соці-

альної політики, держава у ринковій економіці не 

перетворюється у відділ соціального забезпечен-

ня. Організація системи захисту забезпечує зво-

ротний зв’язок між рівнем соціальних послуг та 

інтенсивністю і результатами праці окремого пра-

цівника, загальними економічними результатами 

виробництва та комерційно-фінансової діяльнос-

ті господарських організацій.

Соціолізація національної економіки перед-

бачає:

— наповнення усіх реформ соціальним змістом;

— розвиток демократії, забезпечення прав та 

свобод, формування громадського суспільства;
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— активізацію соціальної ролі держави, від-

працювання механізму взаємодії держави і сус-

пільства в соціальній сфері;

— забезпечення гідних і безпечних умов жит-

тя та праці, зростання добробуту громадян.

Ринкова трансформація економіки Украї-

ни неможлива без створення надійної соціальної 

бази її здійснення.

У широкому розумінні опорою реформуван-

ня є середній клас.

Його ключовими характеристиками є: осо-

биста свобода, самостійна економічна діяльність, 

наявність власності, рівень доходів, професія, 

спосіб і якість життя, роль у суспільстві.

У національній економіці пенсійна система 

відіграє дві функції:

— соціальну (сприяє соціальному захисту 

працездатного населення, запобігає бідності на-

селення);

— економічну (фінансує матеріальне забез-

печення громадян з настанням пенсійного віку, 

формує та використовує резервні грошові фонди, 

стимулює до збільшення заощаджень).

Зазвичай найголовнішою проблемою здій-

снення соціальної політики, яка, як правило, і 

визначає межі її здійснення, є проблема фінансу-

вання соціальних витрат. Згідно зі світовою прак-

тикою джерелами прямого та непрямого фінансу-

вання соціальної сфери є:

— безпосередні бюджетні видатки;

— «податкові видатки» у виді пільг, відшкоду-

вань, відстрочок;

— страхові внески до державних та недержав-

них страхових фондів;

— усуспільнення коштів підприємств у виді їх 

зобов’язання щодо виконання соціальних функцій;

— благодійність приватних осіб, фірм та ор-

ганізацій;

— громадські ініціативи, різного роду фонди 

та збори;

— особисті кошти та зобов’язання громадян;

— кредити;

— надання державного майна для функціону-

вання соціальної сфери, використання державної 

інфраструктури тощо.

Одним із інструментів кількісного управління 

процесами реалізації державної соціальної полі-

тики, обґрунтування необхідних джерел доходів і 

соціальних видатків є складання соціального бю-

джету. Соціальний бюджет — це функціональний 

підсумок усіх видатків і доходів, віднесених до галу-

зей соціального захисту, що показує обсяги коштів, 

які держава витрачає на пенсії, охорону здоров’я, 

а також на всю систему соціального захисту, що є 

відправною точкою для аналізу рентабельності на-

ціональної системи соціального захисту і забезпе-

чує системний підхід до прогнозування соціальних 

витрат та їхнє фінансування, зв’язки соціального 

бюджету з демографічним і макроекономічними 

показниками, оперативне реагування на зміни в 

законодавстві, здійснення розрахунків для окре-

мих сценаріїв розвитку економіки.

При складанні соціального бюджету в Украї-

ні за джерелом фінансових надходжень соціальні 

витрати поділяються на три групи:

1. Витрати, що фінансуються за рахунок бю-

джетних виплат (пільги ветеранам війни та пра-

ці, кошти на виплату щорічної разової допомоги 

ветеранам війни, соціальна допомога малозабез-

печеним сім’ям з дітьми, інші види соціального 

захисту, житлові субсидії, охорона здоров’я, ви-

трати, пов’язані з ліквідацією аварії на ЧАЕС).

2. Витрати, що фінансуються за рахунок стра-

хових внесків (короткотермінові допомоги Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати пра-

цездатності, витрати Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок 

безробіття, витрати Фонду страхування від нещас-

них випадків на виробництві).

3. Видатки з різних джерел (видатки Фонду 

соціального захисту інвалідів за рахунок Держав-

ного бюджету і, частково, платежів підприємств, 

пенсії та короткострокові допомоги з Пенсійного 

фонду за рахунок пенсійних страхових внесків).

Особливості соціального захисту в Україні на 
сучасному етапі

Соціальний захист є складовою соціальних 

гарантій населенню, які повинні забезпечуватися 

державою за ринкових умов відповідно до засад 

соціальної політики. До таких гарантій належать:

— гарантування кожному громадянину, що 

працює, мінімального рівня заробітної плати, її 

індексації згідно з прожитковим мінімумом;

— задоволення освітньо-культурних потреб 

та належного рівня охорони здоров’я з метою все-

бічного розвитку особистості;

— захист купівельної спроможності малоза-

безпечених громадянин;

— вирівнювання рівнів життя окремих кате-

горій населення тощо.

Зміст соціальних гарантій у цілому і соціаль-

ного захисту населення зокрема є методом забез-

печення з боку держави задоволення необхідних 

потреб громадян на рівні соціально визначених 

норм. Форми і методи соціального захисту насе-

лення повинні забезпечити кожного громадянина 

життєво необхідними потребами не нижче про-

житкового мінімуму. Особливістю соціального 

захисту є його адресна спрямованість, тобто соці-

альна допомога повинна надаватися тим громадя-

нам і в таких обсягах, яких вони потребують.

Обсяг коштів, які спрямовуються на соці-

альний захист населення, залежить від фінан-

сових можливостей держави, які визначаються 

обсягом ВВП та науково-обгрунтованим опти-

мальним обсягом фонду споживання. Здійсню-
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ючи соціальні виплати, держава дотримується 

визначених параметрів. І тому за умов економіч-

ної кризи не здатна забезпечити соціальний за-

хист населення на належному рівні.

Основними джерелами фінансування соціаль-

ного забезпечення і соціального захисту населення 

є соціальні та благодійні, а також бюджетні фонди.

Усі цільові фонди поділяються на дві групи. 

Першу становлять постійні (соціальні) фонди, 

створення яких пов’язане з виокремленням де-

яких функцій держави. Так, в частині реалізації 

соціальної функції особлива увага приділяється 

соціальному страхуванню. У зв’язку з цим окре-

мо створюються спеціальні фонди з метою гаран-

тованого забезпечення цих видатків. Другу групу 

становлять тимчасові фонди, які формуються з 

метою прискореного вирішення актуальних про-

блем. Вони створюються за конкретною необхід-

ністю і після вирішення проблеми закриваються.

Уряд послідовно вживає заходи щодо пріо-

ритетного наближення соціальних гарантій до 

прожиткового мінімуму саме тим категоріям на-

селення, які мають найбільший ризик бідності.

Протягом останніх років Верховна Рада України 

прийняла Закони України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок без-

робіття», «Про страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовле-

ними народженням та похованням», «Про розмір 

внесків на деякі види загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування», «Про страхові 

тарифи на загальнообов’язкове державне соціаль-

не страхування від нещасного випадку на виробни-

цтві і професійного захворювання», що дозволило, 

починаючи з 2001 року, запровадити в Україні три 

з п’яти основних видів загальнообов’язкового дер-

жавного страхування.

Законом забезпечені рівні умови надання за-

страхованим особам допомоги з тимчасової непра-

цездатності, з вагітності та пологів, при народженні 

дитини, з догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку та на поховання незалежно від виду 

діяльності, форми власності та господарювання. 

Допомога з тимчасовій непрацездатності виплачу-

ється застрахованій особі за рахунок коштів Фон-

ду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності з шостого дня непрацездатності. 

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності 

оплачуються за рахунок коштів роботодавця, що 

сприяло посиленню контролю за виданням листків 

непрацездатності. Допомога з тимчасової непраце-

здатності у разі настання інших страхових випадків 

(необхідності догляду за хворою дитиною віком до 

14 років, хворим членом сім’ї, догляду за дитиною 

віком до 3-х років або дитиною-інвалідом до 16 ро-

ків у разі хвороби матері або іншої особи, яка догля-

дає за цією дитиною, тощо) виплачується застрахо-

ваній особі з першого дня за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати пра-

цездатності. Допомога з тимчасової непрацездат-

ності надається застрахованим особам залежно 

від розміру заробітної плати (доходу) і страхового 

стажу. Україна залишилась єдиною країною пост-

радянського простору, де допомогу у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю й вагітністю та по-

логами обчислюють, виходячи із середньоденної 

заробітної плати за один відпрацьований робочий 

день та кількості робочих днів, за які застрахована 

особа втратила заробітну плату [4, с. 116].

Допомога з вагітності та пологів на 2013–
2014 рік. Допомога з вагітності та пологів неза-

страхованим особам (жінкам, що не працюють, 

та приватним підприємницям, які не оплачували 

внески до Фонду соціального страхування на ви-

падок тимчасової втрати працездатності) випла-

чується в розмірі 25 % прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, з розрахунку на місяць:

— з 1 січня 2013 року — 286 грн. 75 коп.;

— з 1 грудня 2013 року — 304 грн. 50 коп;

— з 1 січня 2014 року — 304 грн. 50 коп.;

— з 1 липня 2014 року — 312 грн. 50 коп;

— з 1 жовтня 2014 року — 325 грн. 25 коп.

Допомога виплачується за період 70 календар-

них днів до пологів і 56 (у разі ускладнених поло-

гів або народження двох і більше дітей — 70) після 

пологів. Жінкам, віднесеним до 1–4 категорії осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської ката-

строфи, допомога виплачується за 180 календар-

них днів (90 днів — до пологів і 90 — після пологів).

Допомога при народженні дитини на 2013–
2014 рік.

Допомога при народженні дитини признача-

ється у розмірі:

— 30 прожиткових мінімумів для дитини до 6 

років — на першу дитину,

— 60 прожиткових мінімумів — на другу,

— 120 прожиткових мінімумів — на третю і 

наступних дітей.

Виплата здійснюється одноразово у 10-крат-

ному розмірі прожиткового мінімуму при наро-

дженні дитини, решта суми виплачується рівними 

частинами протягом:

— на першу дитину — 24 місяців,

— на другу дитину — 48 місяців,

— на третю і кожну наступну — 72 місяців.

Допомога надається у розмірі прожиткового 

мінімуму для дітей до 6 років, встановленого на 

день народження дитини (табл. 1).

Допомога з догляду за дитиною до досягнення 
нею 3-річного віку на 2013–2014 рік. Допомога з 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічно-

го віку надається у розмірі, що дорівнює різниці 

між прожитковим мінімумом, встановленим для 

працездатних осіб, та середньомісячним сукуп-

ним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за 

попередні 6 місяців, але не менше 130 грн.
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Таблиця 1

Розмір допомоги при народженні дитини
З 1.01 по 

30.11.2013 (грн.)
З 1.12.2013 по 

30.06.2014 (грн.) 
З 1.07 по 

30.09.2014 (грн.)
З 1.10 по 

31.12.2014 (грн.)

Перша дитина
загальна виплата

29 160 30 960 31 770 33 060

одноразово

місячна виплата

9 720

810

10 320

860
10 590 882,5 11 020 918,33

Друга дитина
загальна виплата 

58 320 61 920 63 540 66 120

одноразово

місячна виплата

9 720

1 012,5

10 320

1 075

10 590

1 103,13
11 020 1 147,92

Третя дитина і кожна наступна 
загальна виплата

116 640 123 840 127 080 132 240

одноразово

місячна виплата

9 720

1 485,0

10 320

1 576,67

10 590

1 617,92

11 020

1 683,61

Таким чином, мінімальний розмір допомоги 

залишиться незмінним — 130 грн. А максималь-

ний буде дорівнювати:

— з 1 січня 2013 року — 1147 грн.;

— з 1 грудня 2013 року — 1218 грн.;

— з 1 січня 2014 року — 1218 грн.;

— з 1 липня 2014 року — 1250 грн.;

— з 1 жовтня 2014 року — 1 301 грн.

Допомога одиноким матерям. Допомога на ді-

тей одиноким матерям, одиноким усиновителям, 

матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які 

мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчають-

ся за денною формою навчання у загальноосвітніх, 

професійно-технічних, а також вищих навчальних 

закладах I–IV рівнів акредитації, — до закінчен-

ня такими дітьми навчальних закладів, але не до-

вше ніж до досягнення ними 23 років), надається 

у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного 

віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї 

в розрахунку на одну особу за попередні шість мі-

сяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мі-

німуму для дитини відповідного віку.

Допомога з догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку виплачується у розмірі, що до-

рівнює різниці між 100 відсотками прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 

01.12.2013 р. — 1218,0 грн.), та середньомісячним 

сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну осо-

бу за попередні шість місяців, але не менш як 130 

гривень. Якщо вказана різниця буде більше ніж 

130,00 грн. — виплачується її розрахунковий роз-

мір, якщо ж менша — то допомога виплачується у 

мінімальній сумі — 130,00 грн. Виплата допомоги 

в розмірі, що перевищує мінімальний, здійсню-

ється протягом шести календарних місяців [5].

Законом України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» та Порядком призначення і ви-

плати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвер-

дженим Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 1751 від 27 грудня 2001 р., визначається поря-

док надання допомоги на дітей одиноким мате-

рям, у тому числі вдовам (вдівцям). Розмір такої 

допомоги визначається як різниця між прожит-

ковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним 

сукупним доходом, що визначається за Методи-

кою обчислення сукупного доходу для всіх видів 

соціальної допомоги [6, с. 79].

Висновки. Аналіз існуючої ситуації свідчить, 

що в умовах перехідної економіки у суспільстві 

відбуваються два принципових інституціональ-

них процеси: руйнування та демонтаж старих 

економічних, соціальних і правових інститутів 

та створення, синтез, формування й закріплення 

нових, раніше невідомих суспільству інститутів: 

власності, ринкових відносин, демократії, свобо-

ди економічного вибору, нової ролі держави тощо.

Економічна політика держави має передба-

чати максимальну мобілізацію всіх ресурсів краї-

ни, сприяння розвитку господарської ініціативи 

і самодіяльності населення, насамперед у формі 

малого та середнього бізнесу, посилення соціаль-

ної орієнтації в розвитку підприємств, регіонів і 

економіки країни загалом.

Ця довгострокова соціально орієнтована по-

літика має бути спрямована на зниження реаль-

ного рівня безробіття, посилення економічної 

активності і мобільності населення, підвищення 

його доходів, рівня добробуту, тобто покращення 

соціального захисту населення. На базі соціально 

орієнтованої економіки сучасного типу перед-

бачається наближення рівня життя населення до 

середніх європейських стандартів його якості та 

показників людського розвитку.
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МІГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: 
МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВИЙ АСПЕКТ

Анотація. У статті висвітлено кількісні параметри демографічної основи міграційного потенціалу 

України, визначено залежність міграційної поведінки населення від особистих потреб, окреслено пріоритет-

ні напрями регулювання міграційних процесів засобами державної політики.

Ключові слова: міграція, міграційний потенціал, сальдо міграції, міграційна поведінка, потреби, уста-

новки, міграційний рух, державна політика.

Summary. The quantitative parameters of demographic fundamentals of migration potential of Ukraine, the 

dependence of the migration behavior of the population from personal needs were investigated in this article and 

outlined priority areas of regulation of migration processes through public policy.

Key worlds: migration, migration potential, net migration, migration behavior, requirements, installation, migra-

tion movement, public policy.

Постановка проблеми. Одним із важливих 

чинників, які зумовлюють зміну чисельності на-

селення країни та його перерозподіл між окреми-

ми регіонами і населеними пунктами, є міграції 

населення. Трансформаційні процеси в економіці 

України, обтяжені світовою фінансово-еконо-

мічною кризою, в основному і визначили обсяги 

та особливості міграційних процесів серед насе-

лення. На регіональному рівні міграція виступає 

другим за значенням після природного руху дже-

релом формування працездатного населення, що 

безпосередньо впливає на перебіг демографічних 

процесів. Вплив міграції працездатного населення 

на розвиток економіки та соціальної сфери від-

бувається одночасно у декількох напрямках, що 

спричиняє кількісні і якісні зміни на ринках праці, 

у чисельності та структурі складу населення, ко-

ливанні демоекономічного навантаження, попиті 

населення на ті чи інші товари чи послуги та інше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зва-

жаючи на динамічність міграційних процесів, 

вивчення їх тенденцій в Україні комплексно до-

сліджуються І. В. Горбачовою, О. О. Малинов-

ською, Л. Г. Ткаченко, В. Ю. Ткач. Міграційні 

процеси з точки зору відтворення міграційно-

го потенціалу привертають увагу зарубіжних 

вчених — А. Г. Вишневського, Ж. А. Зайонч-

ковської, Л. Л. Рибаковського, В. І. Мукомеля, 

Т. Н. Юдіної та вітчизняних — М. В. Авксентьє-

ва, Е. М. Лібанової, В. П. Кіпень, І. М. Прибит-

кової. Зміна складу, характеру, напрямів та ін-

тенсивності міграції зумовили зміну її впливу на 

соціально-економічний розвиток країни. Тому 

потребують теоретичного переосмислення при-

рода та причини міграцій, відстеження масштабів 

різних видів міграції, визначення взаємовпливу 

ситуації на ринку праці та процесу формування 

обсягів і напрямків міграційних переміщень, ко-

регування державної міграційної політики.

Теоретична і практична значимість пробле-

ми стали підставою для формулювання мети до-
слідження — визначення соціально-економічних 

передумов відтворення міграційного потенціалу 

населення України.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Міграція населення як складний соціаль-

но-економічний процес визначається різними 

об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Слід 

зазначити, що потреби, які складають основу 

мотиваційно-потребової системи, ставши джере-
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