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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження міграційних процесів у сучасному

світі обумовлене специфікою переміщення працездат-
ного населення, яка за певних обставин може стано-
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Визначено зміни характеру зовнішніх трудових міграцій населення України. Досліджено основні чин-
ники, які обумовлювали умови зовнішньої трудової міграції в Україні протягом 2014—2018 рр. Висвітле-
но вплив зовнішніх трудових міграцій на розвиток промисловості та сільського господарства України,
характер втілення у життя програм інноваційного розвитку. Визначено специфіку попиту на українсь-
ких працівників на зовнішніх ринках праці в умовах поглиблення процесу євроінтеграції. Визначено
причини зростання темпів зовнішньої трудової міграції з України та скорочення кількості трудових
мігрантів до Російської Федерації із одночасним зростанням темпів міграції до країн ЄС. Висвітлено об-
ставини, що вплинули на поширення дестимуляції економічної діяльності громадян на теренах України.
Визначено залежність віку трудових мігрантів і терміну зовнішньої трудової міграції, а також показано
зміни настроїв трудових мігрантів стосовно перспектив використання в Україні коштів, зароблених за
кордоном. Висвітлено вплив ситуативного реагування державних органів на проблеми у сфері міграцій-
ної політики на характер зовнішньої трудової міграції.

The changes in the character of the external labor migration of Ukrainian population were defined. Main
reasons that conditioned the reasons of external labor migration in Ukraine during 2014—2018th were
investigated. The influence of external labor migration on industry and agriculture development in Ukraine and
character of realization of innovation development programs in life were highlighted. Demand specificity on
Ukrainian workers in external labor markets in conditions of deepening the European integration process was
defined. The reasons for growing rates of external labor migration from Ukraine and reduction of labor migrant's
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Circumstances which influenced on peoples economic activity dissimulation spread in Ukraine were highlighted.
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regulation of the government on external labor migration character problems in migration policy sphere was
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вити загрозу національній безпеці держави. Розвиток
транспортних шляхів сполучення, певне спрощення
перетинання кордонів країн, зацікавлених у зростанні
кількості трудових мігрантів, а також зростання по-
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питу на кваліфікованих працівників та розширення
спілкування між представниками різних націй та на-
родностей в умовах глобалізації обумовлюють зрос-
тання міграційних потоків та визначають напрями
трудової міграції.

Свого часу прихильники мальтузіанства причини
міграції вбачали у перенаселенні певних територій.
Високий рівень народжуваності у окремих країнах, на
їхню думку, обумовлював зростання зовнішньої тру-
дової міграції [11, с. 24]. На той час абсолютна
більшість мігрантів виконувала низько кваліфікова-
ну роботу через порівняно низький рівень освіти та
кваліфікації. У сучасний період характер трудової
міграції зазнав суттєвих змін. Звіти Міжнародної
організації з міграції (МОМ) свідчать про масштабне
зростання темпів міграції та загального освітнього
рівня мігрантів.  Більшість сучасних трудових
мігрантів мають середню та вищу освіту. Вони виму-
шені змінювати місце проживання задля кращих умов
працевлаштування, забезпечення ширших можливо-
стей самореалізації, подальшого зростання освітньо-
кваліфікаційного рівня.

Такий характер сучасної трудової міграції обу-
мовлює втрату окремими країнами (і навіть регіона-
ми) власного інтелектуального потенціалу. Найбільш
кваліфіковані працівники зосереджуються у розвине-
них країнах світу, сприяючи тим самим зростанню
прірви між провідними державами і країнами, що роз-
виваються, у сфері реалізації інноваційних проектів.
При тому подібні процеси мають місце не лише на гло-
бальному, а й на регіональному рівні. Тому інтегра-
ція України у світовий ринок праці лише посилює їх
дію на теренах нашої держави. Крім того, міграційні
процеси формують нові ризики, пов'язані із зміною
демографічної карти країни, кризою етнічної ідентич-
ності і ставленням до держави та її інститутів. Про
посилення впливу міграційних процесів на економіку
України свідчить різке зростання кількості мігрантів.
Так, якщо протягом 1991—2012 рр. з України виїхали
близько 2,7 млн громадян [5], то у 2014—2018 рр.
кількість трудових мігрантів становить у 4—6 млн
осіб. Тому необхідно комплексно оцінити наслідки
зростання трудової міграції для економічного розвит-
ку України та дієвість міграційної політики держави
з метою визначення потенційних загроз економічній
безпеці.

Стан дослідження проблеми. Загальні оцінки міг-
рації населення представлені у дослідженнях С. Касла
та М.Міллера, які зосередили свою увагу на аналізі змін
структури міграційних потоків та визначенні їх якісних
та кількісних характеристик [17]. Крім того ці пробле-
ми досліджували Д. Саймон, Р. Епплеярд [16], а також
С. Сассен [20], яка вважала, що міграція є одним з еле-
ментів суцільної взаємозалежності і існує поруч із
міжнародною торгівлею, діяльністю міжнародних
організацій та транснаціональних компаній. Роль дер-
жави у контролі міграційних процесів досліджував
Дж. Холліфілд [18]. Державне управління міграційни-
ми процесами в Україні вивчали В. Логін [6], О. Мали-
новська [9], М. Чулаєвська [15]. Також варто виділити
наукові пошуки Е. Лібанової, В. Позняка [2], І. Майда-
ніка [8], В. Ідзьо [4].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення основних нас-

лідків зростання масштабів зовнішньої трудової міграції
для економіки України із оцінкою міграційної політики
держави.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Міграція — це переміщення через кордон пол-
ітичної або адміністративної одиниці на визначений
мінімальний період часу, що включає рух біженців,

переміщених осіб, економічних мігрантів тощо [21].
МОМ пропонує наступне визначення: "міграція —
це процес переміщення населення через міжнарод-
ний кордон або в межах країни; вона охоплює будь-
який вид переміщень незалежно від їх тривалості,
складу чи причин; міграція включає пересування
біженців, переміщених осіб, виселених людей та
еко номіч них мі грант ів"[19].  Таке визначе ння
найбільш повно характеризує міграційні процеси,
що мають місце в умовах глобалізації. На думку де-
яких вчених, у сучасному світі навіть сформувалась
глобальна міграційна взаємозалежність між держа-
вами [3, с. 26]. Це породжує необхідність подаль-
шого теоретичного осмислення чинників трудової
міграції із виробленням дієвих методів її регулю-
вання як на державному, так і на міждержавному
рівні. Виключно силові засоби перешкоджання зро-
станню кількості трудових мігрантів, як виявилося,
не лише не забезпечують бажаного результату, а й
сприяють посиленню соціальної напруженості.
Водночас зростаюча потреба у висококваліфікова-
них фахівцях та порівняно швидке старіння профес-
ійних знань вимагають комплексних заходів з боку
країн-донорів задля збереження кваліфікованої
робочої сили. Актуальною ця проблема залишаєть-
ся й для України.

Тривалий час більшість українських трудових
мігрантів виїжджали до Російської Федерації. Мігра-
ційний коридор між Україною та Росією був на-
стільки масштабним, що його можна було порівняти
лише з таким коридором між Мексикою та США [14].
Анексія Криму Російською Федерацією та російсь-
ко-українська війна на Донбасі суттєво вплинули на
скорочення українських кількості  трудових
мігрантів, які працюють на теренах РФ. Однак не
дивлячись на це у загальній структурі прямих інозем-
них інвестицій в Україну у 2016 р. (близько 4,4 млрд
дол.) переважна більшість коштів являла собою пе-
рекази трудових мігрантів саме з Російської Феде-
рації [12]. Таким чином, збереглася й певна інвести-
ційна залежність української економіки від російсь-
ких бізнес-структур. Крім того, ці українські трудові
мігранти продовжують перебувати у російському
інформаційному полі, націленому переважно на фор-
мування стійкого переконання у нездатності Украї-
нської держави вирішувати складні проблеми сучас-
ності.

Водночас трудова міграція до РФ, за даними
МОМ, має переважно короткостроковий характер:
близько 60% мігрантів працюють на території Росії
обмежений термін [10, с. 13]. Це обумовлено визна-
ченням російськими владними структурами 90-денно-
го терміну перебування трудових мігрантів на тери-
торії РФ без виїзду поза межі країни. Такий термін,
найбільш вірогідно, був визначений саме для обме-
ження тривалого працевлаштування трудових
мігрантів на території РФ. Водночас до країн ЄС з
України виїжджають переважно довгострокові
мігранти — до Польщі 67,6 % від загальної кількості
українських мігрантів, до Чеської Республіки —
77,3%, до Італії — 87,2 % [10, с. 13]. При тому кількість
українських трудових мігрантів останнім часом різко
зросла у Польщі. Так, тільки протягом першого
півріччя 2017 р. для них було видано 750 тис. запро-
шень. А протягом 2018 р. їх кількість може сягнути
3 млн [13].

Одним із наслідків зростання масштабів зовніш-
ньої трудової міграції з України стало збільшення
обсягів переказів коштів ними на батьківщину. За да-
ними МОМ у 2014 р. заощадження українських тру-
дових мігрантів, які працювали за кордоном, стано-
вили близько 4 млрд дол., і ці кошти більше 60 % ук-
раїнців, що працювали за кордоном планували вико-
ристати саме в Україні [1]. Таким чином, більшість
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трудових мігрантів не поривали остаточно зв'язки із
батьківщиною і розглядали роботу за кордоном як
тимчасову. Такі переконання можна було пояснити
тим, що серед трудових мігрантів переважали чолов-
іки віком 30—40 років і розглядали роботу поза ме-
жами України як засіб покращення матеріального
становища [10, с.13]. Проте з часом поступово
збільшувалася й питома вага порівняно молодих лю-
дей, які вже не планували повертатися до України. Це
стало помітним вже наприкінці 2017 — на початку
2018 рр. Мотивацією такого рішення для молоді ста-
вало переконання у неможливості гідного працевлаш-
тування на батьківщині.

Поглиблена в умовах війни на Донбасі економіч-
на криза призвела до скорочення рівня середніх зар-
плат в України приблизно втричі. І якщо до 2014 р. у
більшості областей України середня зарплата стано-
вила від 700 до 1200 дол. США, то вже наприкінці 2017
р. — близько 300—400 дол. На сучасний момент у
Польщі, наприклад, українські заробітчани отриму-
ють у середньому близько 700—1000 дол. щомісяця.
До 2014 р. відмінності рівня оплати праці для багать-
ох категорій працівників в Україні та у країнах
Східної Європи не були настільки помітними. Це й
обумовило різке зростання рівня трудової міграції до
країн Східної Європи. Іншим чинником були й пере-
пони для українських трудових мігрантів щодо пра-
цевлаштування у Росії, а також принципове небажан-
ня частини з працівників виконувати роботу на тери-
торії країни-агресора.

Для частини українців мотивацією пошуку робо-
ти за кордоном стали й перешкоди на шляху ведення
малого та середнього бізнесу, обумовлені втіленням
у життя інтересів великих фінансово-промислових
груп (ФПГ). Для ФПГ тривалий час порівняно низькі
зарплати працівників виступали вагомим засобом
конкурентної боротьби на зовнішніх ринках. Водно-
час співучасть робітників у вирішенні соціальних та
виробничих питань на більшості підприємств, що на-
лежать ФПГ, була також зведена нанівець. Порівня-
но низький рівень оплати праці, обмеження індиві-
дуальної ініціативи та виробничої демократії сфор-
мували у частини українського суспільства стійке пе-
реконання у неможливості самореалізації на батьк-
івщині.

ВИСНОВКИ
Дестимуляція економічної активності громадян

поступово постала одним із найважливіших чин-
ників зростання масштабів зовнішньої трудової
міграції. Водночас зростання масштабів зовнішньої
трудової міграції дозволило пом'якшити проблему
безробіття. Проте вже у 2017 р. у ряді галузей ви-
робництва відчувалася нестача кваліфікованих пра-
цівників. Рівень оплати праці в Україні вже не за-
довольняв багатьох з них, а запровадження безвізо-
вого режиму та певне розширення можливостей для
працевлаштування за кордоном посилило конку-
ренцію на ринку робочої сили в Україні. Українсь-
кими урядами досить тривалий час не надавалося
належної уваги проблемі зовнішньої  трудової
міграції. Відсутність визначеної міграційної політи-
ки, ситуативне реагування на ті чи інші проблеми у
сфері міграційної політики мали б поступитися ви-
важеним крокам держави, спрямованим на збере-
ження кваліфікованих кадрів. Проте на сучасний
момент не розроблено дієвих заходів, що мали б
стати засобом покращення ситуації на української
ринку праці. А тенденція до збільшення питомої
ваги молодих людей серед трудових мігрантів може
перетворитись на одну із серйозних загроз еко-
номічній безпеці держави у той час як масштаби
зовнішньої трудової міграції вже набули загрозли-
вих показників.
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