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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація: Досліджено стан трудової міграції в Україні. З’ясовано, що 
кількість емігрантів з української держави постійно збільшується. За офі-
ційними даними у 2018 році за кордоном працювало 17,8% працездатного 
населення України, а це 3,2 млн громадян країни. В цілому в міграційно-
му процесі щорічно беруть участь в середньому від 7 до 9 млн українців. 
Все це сприяє збільшенню відтоку працездатних українців до країн–членів 
Європейського Союзу та інших, з вищим рівнем життя, ніж в Україні, 
країн світу; зростанню темпів старіння населення та погіршенню демогра-
фічної ситуації загалом.

В статті визначено основні причини міграції трудової сили в Україні. 
Звичайно, найчастіше українці наважуються мігрувати в інші країни че-
рез більш високий рівень оплати праці, законність працевлаштування та 
умови праці. 

Визначено, що найнебезпечнішим для розвитку нашої країни є «відтік 
мізків» та міграція молоді. Здебільшого молодь та кваліфіковані спеціа-
лісти закордоном займаються виснажливою фізичною працею, що в по-
дальшому може спричинити погіршення їх стану здоров’я. До того ж 
амбіційні українці, які змогли влаштуватися на роботу закордоном, що 
відповідає їх потребам (матеріальним, фізичним, моральним), почнуть 
поступово забирати свої сім’ї до цих країн.

З’ясовано, що це проблема не лише України, а і багато європейських 
країн також відчувають гостру проблему міграції молодих, кваліфікованих 
кадрів, а саме: Португалія, Італія, Іспанія, Греція, Угорщина, Хорватія, 
Польща, Румунія, Молдова, Словенія, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. 

В науковій статті розглянуто позитивний досвід Латвії, Естонії, Поль-
щі, Молдови, Румунії щодо подолання міграційної кризи в країні. 

Використовуючи позитивний досвід зарубіжних країн, обґрунтова-
но заходи, щодо поліпшення міграційної ситуації в України. На нашу 
думку, це підвищення заробітної плати, забезпечення повним соціальним 
пакетом, медичним страхуванням, доступ до соціальної інфраструктури, 
можливості самому спланувати собі гідну пенсію, поліпшення умов для 
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ведення власного бізнесу; а для молоді, перш за все – це доступ до до-
ступного, адекватного іпотечного кредитування.

Ключові слова: міграція, еміграція, трудова міграція, працездатне на-
селення, «відтік мізків», міграція молоді, робоча сила.
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PROBLEMS OF LABOR MIGRATION IN UKRAINE

Abstract: The state of labor migration in Ukraine is investigated. It is 
found that the number of emigrants from the Ukrainian state is constantly 
increasing. According to official figures, in 2018, 17.8% of the working 
population of Ukraine worked abroad, which is 3.2 million citizens of the 
country. On the whole, in the migration process, on average, from 7 to 
9 million Ukrainians participate annually. All this contributes to an increase 
in the outflow of able-bodied Ukrainians to the European Union member 
states and others with a higher standard of living than in Ukraine, countries 
of the world; an increase in the aging population and a worsening of the 
demographic situation in general.

The article outlines the main causes of the migration of labor force in 
Ukraine. Of course, Ukrainians often dare to migrate to other countries 
because of higher wages, legality of employment and working conditions.

It is determined that «brain drain» and migration of young people are 
the most dangerous for the development of our country. For the most part, 
young people and qualified specialists abroad are engaged in exhausting 
physical labor, which in the future may lead to deterioration of their health. 
In addition, ambitious Ukrainians who were able to get a job abroad, which 
meets their needs (material, physical, and moral), will gradually begin to 
take their families to these countries.

It was clarified that this problem is not only in Ukraine, but many 
European countries also experience a pressing problem of migration of 
young, skilled personnel, namely: Portugal, Italy, Spain, Greece, Hungary, 
Croatia, Poland, Romania, Moldova, Slovenia, Slovakia, Lithuania, Latvia, 
Estonia.

The article deals with the positive experience of Latvia, Estonia, Poland, 
Moldova, and Romania in overcoming the migration crisis in the country.
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Постановка проблеми. Серед 
великої кількості гострих проблем-
них питань, що сьогодні постають 
перед Україною, одне з найакту-
альніших є питання міграції робо-
чої сили. Підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом, ухвалення рі-
шення про безвізовий режим для 
України збіглося у часі із глибоки-
ми структурними трансформаціями 
різних сфер суспільного життя (по-
літичною, економічною, соціаль-
ною, культурною тощо), що супро-
воджувалися падінням рівня життя 
населення та зростанням безробіт-
тя. Саме це та ряд інших причин 
спричинило збільшенню кількості 
відтоку працездатного населення 
з України до країн з більш вищим 
рівнем життя. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Дослідженням 
проблеми трудової міграції присвя-
чено низка вітчизняних наукових 
праць. Зокрема, теоретичні аспекти 
явища зовнішньої міграції висвіт-
лено у працях таких науковців, як 
О. Кваша, О. Ляшенко, О. Мали-
новська, О. Позняк, Н. Павлів-Са-
моїл, М. Шульга та багато ін.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою статті є досліджен-

ня стану трудової міграції в Укра-
їні, визначення причин зовнішньої 
трудової міграції населення та їх 
наслідків, вивчення досвіду зару-
біжних країн щодо регулювання 
питань трудової міграції. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Комітетом Верхов-
ної Ради України з питань євро-
пейської інтеграції у 2017 році про-
водилися комітетські слухання на 
тему: «Україна в міграційних про-
цесах ЄС: втрати і здобутки», де 
учасниками комітетських слухань 
було розглянуто питання щодо су-
часного стану міграційних процесів 
в Україні. Зокрема, було зазна-
чено, що існують реальні загрози 
збільшення рівня трудової міграції 
населення України в країни Євро-
пейського Союзу з огляду на по-
шук соціальних доходів, падіння 
промислового виробництва, змен-
шення рівня зайнятого населення 
України, а також значного переви-
щення середнього рівня заробітних 
плат країн Європейського Союзу 
над середнім рівнем заробітних 
плат в Україні.

Секретар Комітету з питань 
європейської інтеграції підкресли-
ла, що кількість українських емі-
грантів постійно збільшується, все 

Using the positive experience of foreign countries, measures have been 
substantiated to improve the migration situation in Ukraine. In our opinion, 
this is an increase in wages, the provision of a full social package, medical 
insurance, access to social infrastructure, the ability to plan a decent pension 
yourself, and improve the conditions for doing your own business; and for 
young people, first and foremost, is access to affordable, adequate mortgage 
lending.

Key words: migration, emigration, labor migration, able-bodied 
population, brain drain, migration of young people, labor force.
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це сприятиме збільшенню відтоку 
працездатних українців до країн–
членів ЄС, зростанню темпів ста-
ріння населення та погіршенню де-
мографічної ситуації [1].

На нашу думку, можна виділи-
ти наступні причини міграції тру-
дової сили в Україні:

• низький рівень заробітної 
плати та зростання цін;

• високий рівень безробіття 
в країні;

• незадоволеність населення 
соціально-економічними умовами 
життя та несприятлива демографіч-
на ситуація;

• високий рівень корупції;
• відсутність (в багатьох ви-

падках) вертикального та центро-
стрімкого пересування по службі;

• проблеми раціонального 
використання трудових ресурсів 
(вузькість ринку праці, структур-
не безробіття, нерівність чоловіків 
та жінок при прийнятті на роботу 
тощо) та несправедливий розподіл 
доходів;

• відсутність соціального па-
кету (в більшості випадків), не-
захищеність одиноких матерів та 
необізнаність населення про свої 
трудові права;

• втеча від місць ведення бо-
йових дій;

• відсутність розвинутої сис-
теми кредитування осіб, які праг-
нули започаткувати власний бізнес 
і потребували стартового капіталу;

• деградація системи безко-
штовної освіти та медицини (опла-
та цих послуг лягла на населення);

• політичні переслідування, 
втеча від правосуддя та інші при-
чини особистого характеру тощо.

Всі ці фактори стимулювали 
трудову еміграцію в країні, що пе-
ретворилося на масове явище і дже-
рело доходів для багатьох укра-
їнських сімей. Враховуючи таку 
тенденцію, виникає реальна пробле-
ма забезпеченості ринку праці кра-
їни висококваліфікованими, досвід-
ченими, креативними, енергійними, 
молодими працівниками, що здатні 
не лише розвивати бізнес, а й спри-
яти економічному, соціальному, 
культурному, інноваційному зрос-
танню України загалом.

За даними опитування, прове-
деного Інститутом соціології НАН 
України у співпраці з благодійним 
фондом «Інтелектуальна перспек-
тива» у 2017 році 12% опитаних 
громадян України висловили на-
мір найближчим роком виїхати за 
кордон на тимчасові заробітки – це 
найвищий відсоток за час поста-
новки цього питання (у 2002 році 
таких було 7%). Регіонально най-
більше охочих виїхати працювати 
за кордон виявилося у Західному 
регіоні – 18%. На запитання про 
те, куди б саме українці виїхали 
на заробітки, вони відповіли так: 
7,9% респондентів назвали іншу 
місцевість в Україні; 3,7% виїхали 
б до Росії; 2,1% поїхали б до кра-
їн, які раніше були у складі СРСР; 
в держави, які не входили до Ра-
дянського Союзу, поїхали б 12,9% 
опитаних, а 22,4% не визначилися, 
куди б поїхали. Ніколи і нікуди не 
виїжджали більше половини рес-
пондентів – 50,7%. Даний відсоток, 
в порівняні, наприклад, з 2016 ро-
ком (52,7%), зменшився, і така 
тенденція зберігається протягом 
багатьох років [2].
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На нашу думку найнебезпечні-
шим для розвитку країни являється 
«відтік мізків» та міграція молоді. 

«Відтік мізків» – це процес ма-
сової еміграції, при якому з країни 
з різних причин від’їжджають фа-
хівці, професійна еліта, вчені і ква-
ліфіковані робітники. Для країни 
це несе соціальний, економічний, 
культурний, а іноді і політичний 
збиток, що загрожує її економічній 
та інтелектуальній безпеці. 

Щодо міграції молоді, можна 
сказати наступне: низька конку-
рентоспроможність молодих людей 
на ринку праці, що викликана від-
сутністю життєвого і професійного 
досвіду, призводить не до залучен-
ня їх до штату працівників, а роз-
ширення чисельності безробітних. 
На думку спеціалістів, коло ос-
новних причин трудової міграції 
молоді є більш ширшим, аніж тру-
дової міграції зрілого населення 
[3]. Майже 30% трудових мігран-
тів-українців перебувають у віці до 
30 років, інші 30% у віці до 40 ро-
ків. Тобто 60% заробітчан – це від-
носна молодь. Ті, хто мав би розви-
вати Україну [4].

Хоча Позняк О.В. зазначає, 
що можливий перехід зовнішньої 
трудової міграції в постійну форму 
суттєво не впливатиме на прогнозну 
динаміку чисельності та складу на-
селення, це лише на 3–4 роки при-
скорить настання ситуації дефіциту 
робочої сили в Україні [5], і разом 
з тим, ми вважаємо, що така тен-
денція буде вкрай негативною для 
країни – це сприятиме подальшому 
старінню населення, небажанню ін-
весторів співпрацювати з країною, 
«застою» виробництва, що приведе 

до падіння всієї економічної струк-
тури країни, а також спричинить 
потік заробітчан до української 
держави з найменш розвинених 
країн Африки та Азії тощо. 

Як зазначають спеціалісти, 
більше чи менше еміграційну кризу 
відчувають на собі і багато євро-
пейських країн, а саме: Португа-
лія, Італія, Іспанія, Греція, Угор-
щина, Хорватія, Польща, Румунія, 
Молдова тощо. 

У країнах Балтії стурбованість 
виїздом молоді за кордон настільки 
висока, що популісти, які експлу-
атують цю тему, перетворюються 
з аутсайдерів на політичних важ-
коваговиків. 

Так, наприклад, Естонія, яка 
першою в світі побудувала цифро-
ву державу, відчуває гострий дефі-
цит кваліфікованих кадрів та нама-
гається підвищити рівень життя до 
західноєвропейських стандартів. За 
даними державного агентства ста-
тистики Естонії у 2018 році з краї-
ни виїхало понад 8 тисяч молодих, 
кваліфікованих громадян. Пробле-
ма міграції в Естонії невирішена. 
Поки ж для заповнення прогалин 
на ринку праці естонці залучають 
іноземців: розвивають університет-
ські програми міжнародного об-
міну, організовують конкурси на 
стипендії, а IТ-компанії запрошу-
ють іноземних фахівців, зокрема 
з України, відкривають бізнес, що 
приваблює інвесторів [6].

У багатьох країнах Східної Єв-
ропи запущено урядові кампанії на 
переконання молодих людей повер-
нутися з Великобританії та Німеч-
чини. Так, Латвія, щоб розвернути 
назад еміграційний потік, намага-
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ється тиснути на почуття обов’язку 
і любові до батьківщини. 

У свою чергу Польща для по-
вернення співвітчизників впрова-
дила програму Powroty («Повер-
тайтеся»), яка надає консалтингову 
допомогу у знаходженні житла, ро-
боти і медичного забезпечення. 

Румунія створила спеціальне 
об’єднання бізнесів та університе-
тів, що пропонує зворотним мігран-
там безкоштовне навчання і приві-
леї при працевлаштуванні [7]. 

А ось Молдова запровадила для 
реемігрантів (ті що повернулися 
на батьківщину), які започаткову-
ють чи розвивають власний бізнес, 
програми надання безповоротних 
грантів за схемою 1+1 (1 грн. до-
даткового фінансування за рахунок 
донорських та державних коштів на 
кожну гривню інвестицій у малий 
бізнес, зароблену за кордоном) [8].

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Хочемо від-
значити, що проблема еміграції 
гостро стоїть не тільки перед Укра-
їною та країнами Східної Європи, 
а й багатьма іншими країнами світу 
з низьким, незбалансованим еконо-
мічним, соціальним та демографіч-
ним розвитком.

На нашу думку, для поліпшен-
ня міграційної ситуації в України 
та в рамках виконання основних 
положень Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Сою-
зом було б доцільно, використову-
ючи позитивний досвід зарубіжних 
країн, застосувати наступні заходи:

• забезпечити сприятливі умо-
ви для отримання освіти та профе-
сійного росту висококваліфікова-
них фахівців;

• надання грантів, іменних 
стипендій для обдарованої молоді;

• створити новий механізм 
оплати праці;

• забезпечити гідні умови 
проживання та повний соціальний 
пакет (особливо для молодих спе-
ціалістів, одиноких матерів та ін-
валідів);

• для молоді створити меха-
нізм доступного іпотечного креди-
тування;

• цілеспрямовано створювати 
робочі місця в таких галузях, як 
сільське господарство, текстильна, 
легка, хімічна та інших видах про-
мисловості та на виробництві;

• переглянути політику дере-
гуляції у бізнесі, особливо серед-
ньому та малому.
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