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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  В УКРАЇНІ 

 
В роботы  досліджено сучасні тенденції розвитку міграційних процесів 

України та виявлено виявлено його актуальні проблеми. 

 
Масштаби трудової міграції в Україні набули загрозливо високих 

розмірів для майбутнього економічного процвітання країни. В найближчі 

роки міграційні процеси в Україні посиляться за рахунок високого попиту на 

кваліфіковану робочу силу, а через кілька десятків років дефіцит кадрів в 

Україні загрожуватиме економічній безпеці держави. 

Про загрозливу тенденцію повідомила перший заступник міністра 

соціальної політики Ольга Крентовська : «Проте зараз через недостатній 

рівень економічного зростання нестача кваліфікованих працівників не 

критична.» 

За словами Крентовської, інші країни вже почали конкурувати між 

собою за залучення працівників. Попит на українських заробітчан найбільше 

зростає в Польщі, Словаччині, Литві і Хорватії. Так, за підрахунками Союзу 

підприємців і роботодавців Польщі, для підтримки зростання економіки цієї 

країни необхідно залучити 5 млн емігрантів, а загальна кількість виданих 

запрошень на роботу в 2018 році для українців складе 3 млн.                   

За три роки з 2015 по 2018 кількість економічно активного населення 

віком від 15 до 70 років в Україні скоротилася з майже 21 млн до 18 млн. За 

цей же період чисельність штатних працівників зменшилася на 2 млн, а 

самозайнятих – на 2,5 млн. 

Взагалі серед населення економічно активна частка наразі не досягає 

50%. За експертними оцінками, сьогодні за кордоном працюють до 5 млн 



українців. Найбільше працювати за кордон від’їжджають до Польщі, Чехії та 

Угорщини. 

Міжнародна організація з міграції оцінює можливе потенційне 

збільшення кількості міжнародних трудових мігрантів у короткостроковій 

перспективі на 41%. Серед потенційних трудових мігрантів майже половина 

– віком від 18 до 29 років. 

Саме серед таких молодих людей кількість довгострокових трудових 

мігрантів, які вирішили не повертатися до Україні, є майже вдвічі більшою 

ніж серед людей віком від 45 до 65 років. Додатковий ризик для українського 

ринку праці – збільшення кількості студентів, що навчаються за кордоном. 

Вже сьогодні в Україні більшість компаній не в змозі закрити власні вакансії 

в запланований ними термін. При цьому якщо раніше потрібно було довго 

підбирати персонал зі специфічними та унікальними навиками, то зараз не 

вистачає робітників зі звичайним набором кваліфікацій. 

Окрім того, що компанії не можуть знайти працівників, так вони ще й не 

можуть їх утримати. В Україні найвищий рівень плинності кадрів в Європі - 

за рік кожен п'ятий робітник звільняється і через це підприємства вимушені 

знову шукати нових людей. Тому українські компанії вже зараз називають 

дефіцит кадрів критичним. Погіршує ситуацію активне переманювання та 

залучення робітників з України іншими державами. 

 Один з кроків поліпшення ситуації з нестачею кадрів - це повернення 

трудових мігрантів назад до України, але для цього потрібно працювати в 

кількох напрямках,. На мою думку, необхідно проводити реформи з 

перетворення України на дійсно динамічну економіку з високим попитом на 

робочу силу з адекватною зарплатою. Окрім того, потрібно створювати 

додаткові можливості для трудових мігрантів, які хочуть повернутися сюди і 

вкладати кошти в економіку, з відповідними умовами та фінансовими 

гарантіями для цієї категорії. Проте цим повинна опікуватися не тільки 

держава, але й український бізнес, який має стати прозорим і не 

високоризиковим. 



 


