
Інвестиції: практика та досвід № 10/201554

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впродовж останнього десятиліття грошові надходжен�

ня від трудових мігрантів із�за кордону стали вагомим дже�

релом доходів значної частини домогосподарств України.

За межами нашої країни нині працює більше 6,5 мільйона

громадян, що становить понад 14% українського населен�

ня [1]. За даними Національного банку, у 2013 році в Украї�

ну ними перераховано 8,54 млрд дол. США [2].

 Розвиток міжнародних ринків та комунікаційних тех�

нологій, формування транснаціональних мереж сприяли

активізації процесу міжнародної трудової міграції. Вітчиз�

няні міграційні потоки набули значних масштабів з часу здо�

буття незалежності та зростання відкритості українського

суспільства й особливо активізувалися з початку військо�

вого конфлікту на сході України. Трудова міграція украї�

нських громадян за кордон стала об'єктивною реальністю

сьогодення, а міграційні заробітки є не лише засобом підви�
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щення рівня життя окремих домогосподарств, а й чинником

економічного зростання країни. Загалом, процеси трудової

міграції суттєво впливають на стан розвитку суспільства й

несуть у собі політичну, економічну та демографічну скла�

дові, що, за відсутності виваженої державної політики у цій

сфері, може створювати певні загрози для фінансової без�

пеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем трудової міграції присвятили свої

праці чимало науковців, зокрема Е. Лібанова, О. Малиновсь�

ка, В. Орєшкін, С. Пирожков, Ю. Пахомов, М.  Романюк,

Т. Ромащенко, М. Шульга. Позитивні та негативні наслідки

трудової міграції як складного та багатогранного феноме�

ну є об'єктом дискусій в широких наукових колах. Однак,

незважаючи на посилену увагу вчених до процесів міжна�
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родної міграції, у даній сфері залишається ряд теоретичних

та науково�практичних проблем, які потребують більш грун�

товного дослідження та якнайшвидшого вирішення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є з'ясування ролі та значення мігра�

ційного капіталу як складової доходів домогосподарств

та підвищення ефективності його використання в Ук�

раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж вести мову про доходи українських трудових

мігрантів та їх значення для вітчизняних домогосподарств,

доцільно охарактеризувати нинішній стан та тенденції вітчиз�

няної трудової міграції.

Сучасні міграційні процеси в Україні характеризується

виїздом за кордон з метою працевлаштування значної час�

тини економічно активного населення країни. До еміграції

за кордон українських громадян спонукають чимало при�

чин: це й циклічне безробіття, пов'язане із зниженням об�

сягів виробництва, й низький рівень оплати і непривабливі

умови праці, й прагнення до підвищення рівня та якості життя

(належного медичного та культурного обслуговування, які�

сної освіти, поліпшення житлових умов, максимальної само�

реалізації та успіху тощо). Результати модульного вибірко�

вого обстеження з питань трудової міграції, проведеного в

Україні у 2010—2012 рр. свідчать, що серед усіх переліче�

них причин працевлаштування за кордоном найбільш ваго�

му роль відіграє низький рівень заробітної плати в нашій

країні [3, с. 96].

За своєю структурою трудова міграція громадян Ук�

раїни поділяється на декілька рівнів: легальна трудова

міграція, яку фіксує офіційна статистика України; нео�

фіційна легальна міграція; нелегальна міграція, пов'яза�

на з незареєстрованою зайнятістю та інші види міграції.

Слід зауважити, що грошові перекази нелегальних

мігрантів становлять найбільшу частку у загальній струк�

турі доходів від трудової міграції та залежать від низки

чинників:

— чисельності українських трудових мігрантів, які пе�

ребувають за кордоном на заробітках;

— розподілу контингенту трудових мігрантів в залеж�

ності від країни перебування та виду діяльності;

— розміру оплати праці кожного контингенту пра�

цівників�мігрантів.

Чітко визначити масштаби трудової міграції з України

практично неможливо, оскільки інформація стосовно чи�

сельності українських трудових мігрантів є досить супе�

речливою, залежить від джерел походження і, як правило,

суттєво відрізняється між собою. Зокрема дані експертних

оцінок в десятки разів перевищують показники офіційної

статистики.

За даними Звіту з питань трудової

міграції в Україні, проведеного МОП за

2010—2012 роки, переважна більшість

українських заробітчан працює у

Російській Федерації (43,2%), Польщі

(14,3%), Італії (13,2%) та Чеській Рес�

публіці (12,9%) [3, с. 36].

 Істотним рівнем міграції вирізня�

ються області західного регіону Украї�

ни, в яких пропозиція робочої сили сут�

тєво перевищує попит на неї (зокрема

в Івано�Франківській обл. — у 329

разів, у Волинській — у 137 разів, у

Львівській — у 103 рази) [4].

Серед трудових мігрантів перева�

жають сільські жителі над міськими

(7,9% і 3,9% населення працездатно�

го віку відповідно), що пояснюється значно меншою мож�

ливістю працевлаштування в сільській місцевості.

Найбільша частка трудових емігрантів з України працює

у будівельній галузі — 45,7%, роботою домашньої прислу�

ги зайнято 18,3% від загальної чисельності трудоемігрантів,

у торгівлі — 9,1%, сільському господарстві — 11,3%, про�

мисловості — 4,2%, на транспорті й зв'язку — 4,2%, у го�

тельному господарстві та закладах харчування — 3,6%.

Середня заробітна плата у зазначених галузях в країнах ЄС

знаходиться в межах тисячі дол. США: найвища — у будів�

ництві (1,2 тис. дол. США), найнижча — у сільському госпо�

дарстві (0, 7 тис. дол. США) [5].

 Українська трудова міграція за кордон нині стала важ�

ливим джерелом валютних надходжень у формі грошових

переказів, які сприяють підвищенню добробуту сімей тру�

дових мігрантів та забезпечують економічне зростання в

країні. Однак обсяги та масштаби надходження коштів із

закордону, зароблених українськими трудовими мігранта�

ми достеменно невідомі, що зумовлено відсутністю виваже�

ної державної еміграційної політики, недосконалістю украї�

нського законодавства та непрозорістю схем переказу

коштів.

Аналіз різних джерел і точок зору стосовно обсягу

міграційного капіталу, який надходив в Україну за останні 5

років, дав змогу оцінити його розмір в межах 6 млрд дол.

США в рік. Динаміка грошових переказів трудоемігрантів в

Україну впродовж 2007—2013 рр. представлена на рисун�

ку 1.

З рисука 1 видно, що починаючи з 2007 року обсяг при�

ватних трансфертів має стійку динаміку до зростання, а

зниження даного показника у 2009 році, порівняно з 2008

роком зумовлене глобальною фінансовою кризою, яка

охопила усі країни світу. У 2012 році, порівняно із 2011

роком, обсяг грошових приватних переказів з�за кордону

зріс на 8 %, а у 2013 році, порівняно з попереднім — на

14%.

Також слід зазначити, що за обсягом грошових пере�

казів з�за кордону Україна впродовж 2008—2013 рр. по�

сідає друге місце серед держав Східної Європи та Цент�

ральної Азії. Згідно з даними Нацбанку, левова частка

грошових переказів в Україну надходить через кореспон�

дентські рахунки банків та через міжнародні платіжні си�

стеми, що сукупно у 2013 році становило 7377 млн дол.

США. Даний показник на 14% перевищив аналогічний по�

казник попереднього року. Неофіційними шляхами,

згідно даного джерела, надійшло 1160 млн дол. США (у

2012 р.— 1035 млн дол. США) [2]. Згідно з іншою точ�

кою зору, більше половини загальної суми грошових

коштів надходить від трудових мігрантів саме через не�

зареєстровані канали (водіїв міжнародних маршрутів,

неофіційні системи грошових переказів, доставляється

особисто) [6, с. 12].
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Рис. 1. Динаміка обсягів приватних грошових переказів
в Україну впродовж 2007—2013 рр. (млрд дол. США)

Побудовано автором за даними Національного банку України.
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Обстеження трудової міграції, проведене Державною

службою статистики України спільно з Інститутом демог�

рафії та соціальних досліджень НАН України у 2012 році

засвідчило, що грошові перекази з�за кордону, середній

розмір яких склав 1795 дол. США в розрахунку на одного

мігранта, отримали 693,1 тис. домогосподарств, або 4,3%

від загальної їх кількості. При цьому, у сільській місцевості

даний показник був вищим у 1,7 рази за аналогічний — у

міських поселеннях.

Найбільша частка коштів вітчизняним домогосподар�

ствам надходить від трудоемігрантів, які працюють в Німеч�

чині та Угорщині (82%), Чеській Республіці (78,9%), Іспанії

та Італії (близько 69%) [3, с. 63].

Для більшості домогосподарств грошові перекази тру�

дових мігрантів становлять понад половину їх сукупного

доходу, а витрачаються переважно на задоволення щоден�

них потреб та на придбання товарів тривалого використан�

ня (табл. 1).

Майже третина опитаних домогосподарств спрямовує

міграційний капітал на житлове будівництво, що, з одного

боку, обумовлює швидкий розвиток даної галузі, а з іншого

— призводить до формування спекулятивної "бульбашки"

на ринку нерухомості, "омертвіння" капіталу та міграції мо�

лоді з сільської місцевості. Лише незначна частка міграцій�

них коштів спрямовується на започаткування власного бізне�

су, що пояснюється несприятливим інвестиційним кліматом

в країні, а саме: недосконалістю податкового законодавства,

значним рівнем корупції, економічною та політичною неста�

більністю, високими відсотковими ставками за кредитами

тощо. Поряд з цим, позитивним наслідком трудової міграції

є спрямування коштів, отриманих домогосподарствами від

трудових мігрантів, у людський розвиток (освіту, медицину,

культуру тощо) [7, с.127].

Оскільки трудова міграція є важливим чинником доб�

робуту домогосподарств, на нашу думку, держава повинна

створювати сприятливі умови для легалізації та здешевлен�

ня грошових переказів трудоемігрантів і гарантувати без�

пеку й своєчасність їх надходження до адресата через зас�

тосування новітніх технологій у фінансово�банківському

секторі. За умов економічної кризи в Україні та наявності

циклічного безробіття, важливим також є створення додат�

кових робочих місць, шляхом залучення коштів трудових

мігрантів у розвиток дрібного та середнього бізнесу та за�

безпечення для нього сприятливого інвестиційного середо�

вища.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі вищезазначеного можна констатувати, що до�

ходи трудових мігрантів, як важлива складова сукупних до�

ходів домогосподарств України суттєво впливають на доб�

робут населення. Вони сприяють ліквідації бідності, вирі�

шенню проблем безробіття, покращенню фінансових, ма�

теріальних та житлових умов родин трудових мігрантів, зро�

станню рівня освіти членів їх сімей, підвищенню якості їх

медичного обслуговування, відпочинку та дозвілля. Однак

через те, що не існує державної програми залучення даних

коштів в економіку, вони переважно спрямовуються на спо�

живання, а не на розвиток.

Тому з метою підвищення ролі міграційного капіталу в

сукупних доходах домогосподарств та максимально ефек�

тивного його використання в Україні необхідним є розроб�

ка рекомендацій стосовно формування виваженої держав�

ної міграційної політики, що може стати предметом подаль�

ших наукових пошуків.
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 2008 2012 2013
 72,0 77,5 76,2

  
 

39,3 40,9 33,4 

,   29,1 29,0 25,6 
  12,4 11,6 8,1 

 9,7 22,2 4,9 

Таблиця 1. Основні напрями використання
грошових переказів трудових мігрантів

домогосподарствами України у 2008, 2012
та 2013 роках, % опитаних

Джерело: складено автором за даними Національного бан�

ку України та Державної служби статистики України.


