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LABOUR MIGRATION ABROAD IN THE CURRENT CONDITIONS OF TRANSFORMATION
OF UKRAINE'S ECONOMY

Статтю присвячено проблемам трудової міграції: визначено вікові групи короткострокових і
довгострокових трудових мігрантів, динаміка співвідношення їх за основними регіонами при-
значення, рівень освіти українських мігрантів, сектори зайнятості за статтю, цілі заощаджень
українських довгострокових трудових мігрантів. Проаналізовано рівень заробітної плати в краї-
нах ЄС, середній особистий дохід довгострокових мігрантів чоловічої і жіночої статі за рівнем
зайнятості, обсяги приватних грошових переказів в Україну, їх вплив на розвиток економіки
України та на рівень доходів домогосподарств. Охарактеризовані чинники української трудо-
вої міграції та визначена її головна причина. Розкрито трудові правові аспекти українських пра-
цівників-мігрантів, та їх соціальний захист. Досліджено зміни у структурі трудової міграції з
України за останні роки, зазначено, що збільшується обсяг довгострокової міграції; до міграції
вдається більше чоловіків, що пов'язано не лише із потребами ринку праці країн призначення
(будівництво, транспорт), а й виїздом за кордон унаслідок воєнних дій на сході України;
збільшується частка молоді, жінок, мешканців міст, вихідців із північної, центральної та східної
України.

Обгрунтовано, що збільшення масштабів та тривалості перебування мігрантів за кордоном
невідворотно приведе до послаблення їхніх зв'язків з Батьківщиною, остаточної втрати краї-
ною частини її трудового та інтелектуального потенціалу. Евентуальний дефіцит працівників
може стати гальмом розвитку економіки, а також найбільш активних молодих та освічених осіб —
демократичних перетворень в Україні.

Запропоновано шляхи розв'язання проблем трудової міграції на сучасному етапі розвитку
України, по-перше, підтримати модель циркулярної міграції, що склалася стихійно, з надією
на можливе остаточне повернення мігрантів на Батьківщину, по-друге, забезпечити легальне
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми десятиліттями Україна є місцем активних

міграційних процесів. Як показала оцінка Світового бан-
ку, вона входить до числа п'яти найбільших постачаль-
ників мігрантів у світі, передують лише Мексика, Індія,
Китай та Росія. За даними Організації Об'єднаних Націй,
міграція — неминучий і потенційно вигідний компонент
сучасного життя в кожній країні або регіоні світу. Деякі
експерти та дослідники називають Україну одним з най-
більших донорів праці в Європі. Аналіз даних Євро-
пейським Союзом свідчить про те, що чисельність ук-
раїнських трудових мігрантів за кордоном складає 8,8—
9,1% економічно активного населення нашої держави.
Тому важливо оцінити вплив міграції на розвиток еко-
номічної системи України.

У силу відомих політичних подій на сьогодні число
тих, хто виїжджає з української держави, істотно пере-
вищує кількість в'їжджаючих громадян.

працевлаштування українських мігрантів за кордоном, недискримінацію та дотримання їхніх
прав, зокрема у сфері соціального забезпечення.

The article deals with the problems of labour migration: there being determined the age groups of
short-term and long-term migrant workers, dynamics of their correlation according to the main
regions of destination, the education level of Ukrainian migrants, sectors of employment depending
on gender, and the goals of savings of Ukrainian long-term migrant workers. The article analyzes the
level of salaries in the EU countries, the average personal income of long-term male and female
migrants in terms of employment level, the volume of private money transfers to Ukraine, their impact
on the development of the Ukrainian economy and on household income level. The factors of Ukrainian
labor migration are characterized and its main reason is determined. The labour legal aspects of
Ukrainian migrant workers and their social protection are explained. Changes in the structure of labor
migration from Ukraine in recent years have been researched, it is indicated that the volume of long-
term migration is increasing; it is the male part of population that migrate more, which is related not
only to the needs of the labour market of the countries of destination (construction, transport), but
also travelling abroad as a result of hostilities in eastern Ukraine; the proportion of young people,
women, city dwellers, immigrants from northern, central and eastern Ukraine is increasing.

It is substantiated that increase in the scale and duration of migrants' stay abroad will inevitably
lead to weakening their relations with the Motherland, the ultimate loss of the country's labour and
intellectual potential to some extent. The eventual shortage of workers can hinder the development
of the economy, as well as the democratic transformations in Ukraine.

The ways of solving the problems of labor migration at the present stage of Ukraine's development
are proposed, firstly, to support the model of circular migration which appeared unintionally,
expecting possible and final return of migrants to the Motherland, and, secondly, to ensure legal
employment of Ukrainian migrants abroad, non-discrimination and respecting their rights, in
particular in the field of social security.

Ключові слова: трудова міграція, міграційна політика, стратегічне бачення міграційного ресурсу, стра-
тегія регулювання міграційних потоків, модель циркулярної міграції, моніторинг міграційної ситуації, доб-
ровільне пенсійне страхування мігрантів.

Key words: labour migration, migration policy, strategic vision of migration resource, strategy of migration flow
management, circular migration model, migration situation monitoring, voluntary pension insurance of migrants.

І справа зовсім не у відсутності можливостей чи пер-
спектив розвитку. Наперекір усім складнощам, шанс
знайти себе і забезпечити собі прийнятний дохід є у кож-
ного. Проблема грунтується на аспектах іншого поряд-
ку: стабільність, упевненість у завтрашньому дні,
відсутність політичних чвар і зацікавленість у процвітанні
населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вивчення проблеми трудової
міграції, теорій і практики перерозподілу праці, а також
правові аспекти та правила міграційного процесу роб-
лять українські вчені: Б. Гейєць, С. Злупко, А. Костен-
ко, Е. Лібанова, О. Позняк, Е. Малиновська, Г. Щильсь-
ка та інші. У працях А. Гайдуцького, І. Кукурудзи,
К. Кравчука значну увагу приділено впливу міграційно-
го капіталу на економіку країни. Західні науковці зро-
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били значні внески в пояснення причин і напрямів міг-
рацій, як-от: Р. Адамс, Д. Массей, Е. Тейлор, Т. Шульц
та ін.

Незважаючи на значні напрацювання вітчизняних і
зарубіжних учених, нині недостатньо досліджень при-
свячено активізації міграційних процесів за умов по-
літико-економічної кризи. Міграційні процеси потребу-
ють постійного моніторингу й аналізу наслідків їх впли-
ву на темпи соціально-економічного розвитку країни, що
актуалізує тему дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Міграція набрала загрозливих для нашої держави

масштабів. Вона вже стала питанням національної без-
пеки. На сьогодні необхідно враховувати міграційну
ситуацію під час розроблення економічних і соціальних
програм, виходячи з особливостей конкретних регіонів.
Варто вести мову про необхідність локально розв'язу-
вати проблеми працевлаштування на рідній землі, дба-
ти про зростання заробітної плати та розвиток соціаль-
ної сфери. З урахуванням вищевикладеного завдання

статті таке: дослідити основні характеристики сучасної
трудової міграції України, оцінити її масштаби та вплив
на розвиток економіки України, а також визначити шля-
хи розв'язання проблеми трудової міграції на сучасно-
му етапі розвитку економіки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процеси міграції залишаються серйозною пробле-
мою для багатьох країн, але особливо гостра вона для
України. На сьогодні Україна, за оцінками ООН, вва-
жається найбіднішою країною в Європі і входить у чис-
ло країн — лідерів за кількістю трудових мігрантів, які
виїжджають за межі країни з суб'єктивних чи об'єктив-
них причин. За даними міністерства соціальної політи-
ки кількість українських мігрантів — 3,2 млн громадян.
Ця цифра постійна, але не стала. У цьому рухливому
міграційному процесі беруть участь у середньому від
7 до 9 млн осіб на рік. Водночас постійно, щоденно про-
тягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн
мігрантів [3].
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Рис. 1. Вікові групи короткострокових і довгострокових трудових мігрантів

Джерело: розроблено на основі [8].
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Джерело: розроблено на основі [1].



55

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Більшість короткострокових (64%) і довгостроко-
вих (71%) трудових мігрантів — це люди у віці від 18 до
44 років.

Старші люди схильні до короткострокової трудової
міграції, тоді як мігранти, яким від 30 до 40 років, бе-
руть активну участь у довгостроковій трудової міграції.
За результатами опитування трудових мігрантів пере-
важають чоловіки у віковій групі 30—44 роки (50% чо-
ловіків та 36% жінок), тоді як жінки переважають у ка-
тегорії 45—65 років (47% жінок та 28% чоловіків). У
молодшій віковій групі 18—29 років кількість чоловіків
і жінок відносно врівноважена (17% та 22%).

На жаль, кількість трудових мігрантів, які їдуть за
кордон, не зменшується, а збільшується. На рисунку 2
наведено пропорційне співвідношення між країнами,
яким надають перевагу українці при міграції.

 Наші співвітчизники для трудової міграції надають
перевагу саме країнам Європейського Союзу. Це мож-

на пояснити тим, що країни ЄС мають: вигідне геогра-
фічне положення; сприятливий клімат; високий рівень
заробітних плат; безвізовий режим з Україною і т.ін.

Більшість наших співвітчизників знаходяться в
Польщі, Чехії та Італії. Можемо з упевненістю сказа-
ти, що Польща займає провідні позиції вже багато
років, що пов'язано з її безпосередньою близькістю
до України, а також з відсутністю серйозного мовно-
го бар'єра, адже польська мова дуже подібна до ук-
раїнської.

Безсумнівно, тільки невелике число мігрантів мо-
жуть знайти роботу, відповідну до майстерності, пере-
важна більшість з них виконують низькокваліфіковані
роботи незалежно від рівня освіти.

Основними секторами зайнятості українських тру-
дових мігрантів є будівництво (29%), промислове ви-
робництво (14%), індустрія гостинності (11%), допомо-
га по дому (10%) і сільське господарство (8%). Останні
три сектори найбільш популярні у країнах ЄС, водночас
як торгівля і транспорт вважаються найбільш популяр-
ними видами трудової діяльності у країнах СНД. Вод-
ночас будівництво і промислове виробництво також є
однаково важливими галузями в країнах обох регіонів.
Будівництво — домінантний вид економічної діяльності,
якому надають перевагу багато молодих українських
трудових мігрантів-чоловіків. Будівельні роботи разом
із сільським господарством є найбільш поширеними сек-
торами серед трудових мігрантів із сільських населених
пунктів України, а також серед трудових мігрантів з
низьким і середнім рівнем освіти [8].
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Рис. 3. Кількість українських трудящих-мігрантів у країнах ЄС (2017 р.)

Джерело: розроблено на основі [1].

Рівень освіти 

Відсоток у 

загальній 

кількості 

мігрантів 

Вища освіта 15 

Неповна вища освіта 15 

Середня освіта 65 

Неповна середня освіта 5 

Джерело: розроблено на основі [1].

Таблиця 1. Рівень освіти українських трудових

мігрантів
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Як показало обстеження Держ-
стату 2017 році, 62% мігрантів не
мали трудового контракту і працюва-
ли за усною домовленістю (передусім
у Білорусі, Росії, Угорщині). Так, 32%
українських працівників-мігрантів,
працевлаштованих у Польщі, уклада-
ють не трудові, а цивільно-правові
угоди. Вони не сплачують внески до
соціальних фондів, відповідно, не ма-
ють прав на виплати з них, хоча між
Україною та Польщею існує угода про
соціальне забезпечення[10].

 Основні чинники української ма-
сової трудової міграції, насамперед,
мають економічний характер, що пе-
ретворює міграцію у механізм вижи-
вання у процесі боротьби з бідністю
або уникнення безробіття. Результа-
ти опитування Державної Служби Ста-
тистики України (ДССУ) 2017 року
показують, що 79% українських тру-
дових мігрантів отримували низьку
заробітну плату в Україні, що стало
головною причиною їхньої міграції.

На жаль, рівні середньої заробітної плати в Україні
та в країнах ЄС дуже різняться (рис. 5).

Середня заробітна плата трудящих-мігрантів за кор-
доном склала 876 дол. США на місяць, що, звичайно, на-
багато вище, ніж середня зарплата співробітника на ук-
раїнському підприємстві (320 доларів США у 2018 році).

Цілі заощаджень українських довгострокових тру-
дових мігрантів збігаються з цілями заощаджень тру-
дових мігрантів з інших країн. Купівля будинку або то-
варів тривалого користування й освіта дітей — одними
з найважливіших цілей заощаджень.

Попри те, що доходи мігрантів рідко інвестуються,
вони допомагають підвищити рівень життя і скоротити
масштаби бідності. Збільшуючи попит, вони активно
впливають на економіку країни.

За даними Національного банку України, обсяги
приватних грошових трансфертів у країну постійно зро-
стають і 2017 році були зіставлені з 8,4% ВВП країни
[5].

Порівнюючи структури бюджетів українських домо-
господарств (ДГ), які одержують і які не одержують гро-
шові перекази, стає очевидно, що грошові перекази ма-
ють істотний позитивний вплив на загальний бюджет ДГ
і є основним джерелом доходу ДГ. Це однаково сто-
сується ДГ з довгостроковими та короткостроковими
трудовими мігрантами. Грошові перекази становлять
майже 50% бюджету ДГ з довгостроковими трудовими
мігрантами та 60% бюджету ДГ з короткостроковими
трудовими мігрантами. Навіть для ДГ без трудових
мігрантів вплив грошових переказів значний (21% від
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2 005

1 530

474

246
125

Люксембург Франція Польща Болгарія Білорусія

Рис. 5. Мінімальна заробітна плата в країнах ЄС у 2017 році, дол. США
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загального бюджету), маючи ту ж саму вагу, як і дохо-
ди, отримані від приватного сектора (20%) і пенсій
(20%) [5].

Отже, збільшення обсягів трудової міграції супро-
воджується певною переорієнтацією її потоків із тра-
диційного східного напрямку, на західний

В умовах конфлікту вона прискорилася. У структурі
трудової міграції з України також відбуваються зміни,
а саме: збільшується обсяг довгострокової міграції; до
міграції вдається більше чоловіків, що пов'язано не
лише із потребами ринку праці країн призначення ( бу-
дівництво, транспорт), а й виїздом за кордон унаслідок
воєнних дій на сході України;  збільшується частка мо-
лоді, жінок, мешканців міст, вихідців із північної, цент-
ральної та східної України. Серед інших причин можна

відзначити такі соціальні фактори: низькі можливості
для самозайнятості та професійного розвитку, бажан-
ня поліпшити навички та продовжити кар'єру за кордо-
ном, сімейні причини, доступ до послуг охорони здоро-
в'я, вразливість людей до корупції та злочинності,
відсутність безпеки тощо. Геополітичні заворушення і
відсутність безпеки в Україні могли спричинити пожвав-
лення міграції з України. Висока заробітна плата і за-
гальні економічні показники в країнах призначення слу-
гують найсильнішими стимулами для міграції.

ВИСНОВКИ
Збільшення масштабів та тривалості перебування

мігрантів за кордоном невідворотно приведе до послаб-
лення їхніх зв'язків з Батьківщиною, остаточної втрати
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за рівнем зайнятості, дол. США

Джерело: розроблено на основі [4].

Рис. 7. Цілі заощаджень українських довгострокових трудових мігрантів

Джерело: розроблено на основі [4].
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Рік 
Сума переводів 

(млрд дол. США) 

2008 6,177 

2009 5,370 

2010 5,862 

2011 7,019 

2012 7,526 

2013 8,537 

2014 6,489 

2015 6,059 

2016 7,535 

2017 9,290 

Таблиця 2. Обсяг приватних грошових

переказів в Україну у 2008—2017 рр.

Джерело: розроблено на основі [5].

країною частини її трудового та інтелектуального по-
тенціалу. Евентуальний дефіцит працівників може ста-
ти гальмом розвитку економіки, а також найбільш ак-
тивних молодих та освічених осіб — демократичних пе-
ретворень в Україні.

З метою запобігання ризикам, зумовлених сучасною
активізацією міграційних процесів, важливим є законодав-
че оформлення міграційної політики, чітке визначення її
цілей та інструментів, а головне — імплементація прийня-
тих політичних рішень і законодавчих норм, зокрема реа-
лізація цілей і завдань, визначених стратегією державної
міграційної політики України на період до 2025 року.

Необхідно привернути увагу української влади та
громадськості до міграційних проблем, які у політично-
му дискурсі практично відсутні. Вони закономірно ви-
глядають менш значущими у порівняні з питаннями війни
і миру, падіння рівня життя населення, корупції тощо.
Разом з тим, зі стратегічного погляду, враховуючи не-
сприятливу демографічну ситуацію, стрімке старіння на-
селення і невідворотний у недалекому майбутньому де-
фіцит робочої сили, нехтувати ними не можна.

У зв'язку з збільшенням обсягу міграції за кордон на-
гальним видається, по-перше, підтримати модель цирку-
лярної міграції, що склалася стихійно, з надією на можли-
ве остаточне повернення мігрантів на Батьківщину, а по-
друге, забезпечити легальне працевлаштування українсь-
ких мігрантів за кордоном, недискримінацію та дотриман-
ня їхніх прав, зокрема у сфері соціального забезпечення.
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