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Постановка проблеми. Міжнародна міграція як один з основних виявів глобалізаційних
процесів протягом останніх років набрала
значних обсягів, прискорила темпи кількісного
та якісного зростання. Зокрема, згідно даних
ООН, станом на 2017 р. чисельність міжнародних мігрантів становила майже 258 млн. осіб,
перевищивши прогнозні очікування 2003 р.
експертів ООН, які вважали, що до 2050 р.
чисельність міжнародних мігрантів мала б сягнути 230 млн. осіб [1]. Україна поряд з іншими
країнами є також активним учасником міжнародних міграційних процесів. Водночас,
візова лібералізація, з одного боку, політичні
та суспільні зміни в Україні, які розпочалися з
політичних протестів у 2013 р. та призвели в
подальшому до того, що починаючи з 2014 р.
Україна стикнулась із найбільшими у XXІ ст.
викликами, включно із політичною та економічною кризами, воєнним конфліктом на Сході
та анексією Криму Російською Федерацією, з
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іншого боку, очевидно, істотно вплинули на
міграційну активність населення України, тип
міграційної поведінки, терміни перебування
за кордоном тощо. В умовах майже відсутньої
міграційної політики України та недостатнього
моніторингу міграційних процесів особливо
в сучасних умовах, що склалися після Революції Гідності, здійснення аналізу особливостей формування міграційних настроїв серед
населення є вкрай актуальне, а вивчення
чинників міграції та прогнозування міграційної
поведінки населення має вагоме практичне
значення.
Аналіз останніх досліджень. Проблематиці участі України в глобальних міграційних
процесах присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема, аналізом демографічних викликів в умовах міграційної активності
населення в сучасних умовах, впливу міжнародної міграції на соціально-економічних розвиток держави та ринку праці, формування
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
міграційної політики України займаються
такі визначні дослідники, як Е. Лібанова,
О. Позняк [2], М. Романюк [3], У. Садова [4],
О. Малиновська [5], О. Пуригіна, С. Сардак
[6] та ін., однак питання формування міграційних настроїв населення в сучасних трансформаційних умовах залишається дещо поза
увагою цих науковців, за винятком О. Малиновської, яка у 2015 р. аналізувала міграційні
особливості населення України в період після
початку Революції Гідності [7], а також можливий розвиток міжнародної трудової міграції з
України в контексті сучасних подій [8].
Формулювання цілей статті. Метою цієї
публікації є аналіз соціально-економічних
трансформацій в Україні, які розпочалися з
кінця 2013 р. та їх вплив на міграційні орієнтири населення країни з урахуванням результатів соціологічних досліджень, проведених
групою «Рейтинг» та Міжнародним інститутом
освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ
«Львівська політехніка».
Виклад основного матеріалу. Негативні
тенденції в розвитку економіки України, яка
ще з ІІ півріччя 2012 р. поступово занурювалася в рецесію [9], у 2014 р. поглибилися:
реальний ВВП впав на 1,2% в першому
кварталі та на 14,8% в четвертому кварталі,
а вцілому за 2014 р. – на 6,8% [10]. Через
конфлікт на Сході України реальна валова
додана вартість скоротилась в усіх секторах,
окрім сільського господарства та неринкових
послуг. Інфляція пришвидшилась з -0,3% у
2013 р. до 12,1% в середньому в 2014 р., а
в грудні 2014 р. зростання ІСЦ було на рівні
24,9% дпр. [10].
Прожитковий мінімум та, в результаті, мінімальна пенсія та мінімальна заробітна плата,
залишались у 2014 р. на рівні грудня 2013 р.
Зокрема, уряд у березні скасував заплановане раніше на липень та грудень підвищення
прожиткового мінімуму в рамках заходів з
фіскальної консолідації, однак через різке
пришвидшення інфляції соціальні стандарти
зменшились в середньому на 5,8% у 2014 р.
та 24,9% дпр в грудні 2014 р. [10]. Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
також залишався незмінним у 2014 р. в номінальному виразі, оскільки розмір допомоги
визначено як частку прожиткового мінімуму.
Крім того, з липня 2014 р. уряд знизив соціальну допомогу сім’ям з дітьми [10].
У структурі сукупних ресурсів домогосподарств знизилися усі види доходів, за винятком доходів від особистого підсобного господарства. Дохід від заробітної плати впав на
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8,6% в реальному виразі через падіння реальної середньої заробітної плати на 6,5%, збільшення безробіття [10], а також через збільшення заборгованості з виплати заробітної
плати, яка протягом січня-листопада 2014 р.
зросла втричі [11]. Реальна заробітна плата
скоротилась через обмежене зростання номінальної заробітної плати, високу інфляцію та
запровадження військового збору як додатку
до ПДФО. Загалом, згідно самооцінки домогосподарств рівня своїх доходів, порівняно з
2013р. відбулися такі зміни: частка домогосподарств, які оцінили рівень своїх доходів як
достатній, склала 55%, що на 7 в.п. менше,
ніж у 2013р., при цьому частка домогосподарств, які повідомили, що мали можливість
робити заощадження скоротилася на чверть
і становила лише 8% [12]. Вважали свій дохід
достатнім для нормального харчування, але
обмежували себе у споживанні непродовольчих товарів та послуг 41% домогосподарств
(у 2013 р. – 35%) [12]. Близько 4% домогосподарств (на 0,2 в.п. більше, ніж у 2013р.)
повідомили, що не змогли забезпечити навіть
достатнє харчування, разом з тим серед багатодітних домогосподарств частка таких домогосподарств збільшилась на 4 в.п. і склала
10% [13].
Щодо безробіття, то у 2014 р. його рівень
(за методологією МОП) становив 9,3% економічно активного населення у віці 15-70 років,
що на 2% вище, ніж у 2013 р. [11]. Безробіття
зросло у зв’язку зі спадом виробництва практично у всіх секторах економіки та падінням
попиту у зв’язку зі зменшенням доходів домогосподарств [10]. Також, у 2014 р. помінялася
квартальна сезонна динаміка зайнятості. Безробіття зросло у третьому кварталі (до 9,5%),
тоді як раніше це був період з найменшим
рівнем безробіття [10]. В останньому кварталі
частка безробітних становила уже 10,6%,
такий рівень безробіття в останнє був зафіксований у першому кварталі 2002 р. [10].
За результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, з квітня
2014 р. до липня 2015 р. частка населення
України, яке вважало, що справи в Україні
йдуть у неправильному напрямку, зросла з
48% до 72%, а тих, хто зазначив, що економічне становище їхньої сім’ї набагато погіршилося, зросла з 22% до 55% [14].
За таких соціально-економічних умов
Міжнародним інститутом освіти, культури
та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» було проведено соціологічне дослідження серед студентів ВНЗ Львова протягом
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2014 р. з метою виявлення їхніх міграційних
настроїв, бажаної форми міграції, терміну та
країни призначення, а також факторів та чинників, що стимулюють та стримують міграцію
серед студентської молоді.
Зважаючи на складні соціально-економічні умови, що склалися у 2014 р., серед усіх
опитаних респондентів найбільше виявили
бажання поїхати за кордон з метою працевлаштування. Так, серед політехніків цей показник становив 81,96%, серед студентів інших
ВНЗ – 81,78% [15]. Також 72% політехніків та
79,57% студентів інших ВНЗ задекларували
їхнє бажання навчатися за кордоном та 38% і
44,25% відповідно – виїхати на постійне проживання за кордон [15]. Слід також зазначити,
що частка тих осіб, які хотіли б працевлаштуватися за кордоном істотно коливається
залежно від спеціальності, на якій навчаються
студенти. Так, серед політехніків найбільше
бажання поїхати за кордон для працевлаштування виявили будівельники та інженери
(98%), архітектори (90%), радіоелектроніки
та електронні техніки (88,24%), а серед інших
ВНЗ – студенти-ветеринари (92,16%) та
медики (87,7%) [15].
При цьому наявність реальних можливостей для реалізації виявлених бажань виявилися значно нижчі, крім цього, ми прослідкували певні неспівпадіння щодо тих, хто мали
такі бажання і можливості. Таким чином, ми
виявили обсяги потенційних мігрантів серед
львівських студентів, тобто тих, хто задекларував і бажання, і можливість поїхати за
кордон з певною метою. З’ясувалося, що в
середньому по всіх ВНЗ частка потенційних
трудових мігрантів становить майже 34%,
частка потенційної студентської мобільності –
27%, потенційних емігрантів (тих осіб, які виїдуть за кордон на постійне проживання) – 12%
(табл. 1). Однак, серед потенційних мігрантів
ми теж спостерігаємо певні відмінності у розрізі навчальних закладів (табл. 1).

Враховуючи пріоритетність цілі виїзду за
кордон – працевлаштування, чинники міграційних настроїв серед усіх студентів Львова
виявилися наступними:
79,9% – можливість збільшення матеріального статку;
78,8% – бажання фахової самореалізації
та надія на кращі умови праці за кордоном;
78,8% – відсутність роботи в Україні;
70% – бажання оволодіти знаннями та
навичками, які недоступні в Україні [15].
Бажання трудової міграції найбільшою
мірою проявляють найбідніші студенти – ті,
яким вистачає лише на продукти харчування.
Виходячи з таких результатів опитування, нам
було важливо з’ясувати, якою має бути заробітна плата в Україні, щоб студентська молодь
не виїжджала за кордон. Отже, з’ясувалося,
що заробітна плата у розмірі 5000 грн.
(320 дол. США на момент опитування) може
майже удвічі скоротити чисельність бажаючих
працевлаштуватися за кордоном [15].
Протягом 2015 р. реальний ВВП в Україні
скоротився на 17% дпр в першому кварталі
та на 14,7% дпр в другому, тобто у другому
півріччі економіка дещо стабілізувалася [16].
Сезонно скоригований реальний ВВП дещо
зріс на 1,1% дпк в третьому кварталі та на
1,4% дпк в останньому кварталі 2015 р. (зниження реального ВВП сповільнилось до 7,2%
дпр) [16]. У другому півріччі стабілізація відбувалась завдяки поліпшенню результатів
діяльності більшості секторів, за винятком
фінансового. Вцілому за 2015 р. реальний
ВВП скоротився на 9,9% [17].
Інфляція прискорилась з 12,1% в 2014 р.
до 48,7% в середньому за 2015 р. та сягнула
найвищого за 20 років показника [17]. У квітні
2015 р. зростання ІСЦ було навіть швидшим
на рівні 60,9% дпр. Зростання цін коливалось
від 6% в середньому для телекомунікацій
до 116% для витрат на комунальні послуги
та утримання житла, зокрема, підвищення

Таблиця 1
Розподіл потенційних мігрантів за ціллю на університетом навчання
Частка потенційних мігрантів з метою:
Назва ВНЗ
працевлаштування
навчання
постійне проживання
НУ ЛП
33
33
11
ЛНУ ім. І. Франка
28,38
41,7
15,82
ЛНАУ
55,14
32,98
15,38
ЛНМУ
43,59
38,46
23,21
ЛНУВМБТ
43,14
17,05
8,24
Середнє по ВНЗ
33,88
27,2
12,3
Джерело: складено за [15]
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тарифу на газ більш як в 5 разів призвело до
різкого зростання індексу цін на комунальні
послуги. Зміни цін на більшість товарів та
послуг було в межах 30-50% включно з підвищенням цін на продукти харчування на
41,5% [17].
Хоча прожитковий мінімум було підвищено
на 13,1% для всіх демографічних груп, що
означало підвищення мінімальної заробітної
плати, мінімальної пенсії, а також соціальних виплат, однак, незважаючи на зростання
номінального доходу в 2015 р., висока інфляція та фіскальний тиск призвели до падіння
реального наявного доходу домогосподарств
на 22,2%, при цьому доходи впали в реальному виразі з усіх джерел[16]. За рівнем самооцінки домогосподарствами своїх доходів,
частка домогосподарств, які оцінили рівень
своїх доходів як достатній, склала 52%, що
на 3 в.п. менше, ніж у 2014 р. [18]. Близько
5% домогосподарств (на 1,2 в.п. більше, ніж
у 2014 р.) повідомили, що не змогли забезпечити навіть достатнє харчування, серед багатодітних домогосподарств частка таких домогосподарств збільшилась на 4 в.п. і склала
14% [18]. Водночас скорочення реальної
середньої заробітної плати у 2015 р. становило 20,2% [17].
2016 рік став переломним для економіки
України. Вже у І кварталі вперше з 2012 р. спостерігається хоча й незначне, але зростання
ВВП на 0,1%, при цьому темпи його зростання прискорюються: у ІІ кварталі – 1,4% та
у ІІІ – 2% [19]. Загалом, приріст ВВП за 2016 р.
становив 2,4% [20]. Крім цього, сповільнилася
інфляція, зокрема ІСЦ впав з 43,3% до 12,4%
(табл. 2), хоча зміна цін виробників промислової продукції була позитивною (з 25,4 у 2015 р.
до 35,7 у 2016 р.) [19].
На фоні зменшення інфляції зросла
реальна заробітна плата та реальні доходи

домогосподарств (табл. 2). Хоча, порівняно
з 2015 р. не відбулося значних змін у структурі оцінок домогосподарствами стану свого
добробуту: більше половини респондентів,
як і у 2015 р., оцінили рівень своїх доходів як
достатній (52%); близько 4% домогосподарств
(на 0,8 в.п. менше, ніж у 2015 р.) повідомили,
що не змогли забезпечити навіть достатнє
харчування, однак серед багатодітних домогосподарств частка таких домогосподарств
зменшилась на 8 в.п. і склала 6% [21]. Також,
порівняно з 2015 р. на 1,2–0,2 в.п. скоротилася частка домогосподарств з дітьми, які
через нестачу коштів мали певні проблеми з
харчуванням дітей [21].
Загалом, як видно з таблиці 2, усі макроекономічні показники України у 2016 р. стали
позитивними. Тим не менше, рівень безробіття в Україні у 2016 р. почав зростати, і ця
тенденція зберігалася і протягом наступного
2017 р. (табл. 3). В середньому, рівень безробіття у 2016 р. за методологією МОП склав
9,6%, а у 2017 р. – 9,7%.
Також негативною тенденцією 2017 р
стало зменшення приросту ВВП та реального
доходу населення (табл. 2).
Таким чином, протягом аналізованого періоду лише обсяг капітальних інвестицій дещо
перевищив показники 2013 р, натомість необхідно докласти ще досить значних зусиль,
щоб соціально-економічна ситуація в країні
вийшла на рівень хоча б 2013 року.
Вкінці 2016 р. Соціологічною групою «Рейтинг» було проведено дослідження серед
українських трудових мігрантів. Попри те, що
більше 60% респондентів мають досвід неофіційного працевлаштуванням за кордоном
і лише 38% не мали жодних проблем, коли
працювали за кордоном, однак, 71% з них
зазначили, що хотіли б і надалі працювати за
кордоном [22].

Основні макроекономічні показники України
(до відповідного періоду попереднього року), 2014-2017 рр.
Роки
Найменування показника
2014
2015
2016
Реальний ВВП
-6,6%
-9,8%
2,4%
Обсяг промислової продукції
-10,7%
-13,4%
2,4%
Капітальні інвестиції
-23%
-6%
18%
Реальний дохід населення (ІІІ квартал)
-9%
-26,6%
7,3%
Реальна заробітна плата
-6,5%
-20,2%
9%
Індекс споживчих цін
24,9%
43,3%
12,4%
*станом на ІІІ квартал
Джерело: складено за [11; 17; 19-20]
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Таблиця 2

2017
2,1%*
3,6%
22,1%
0,2%
12,3%
1,5%
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Таблиця 3
Динаміка рівня безробіття (за методологією МОП) в Україні та країнах ЄС-28,
станом на ІІІ квартал поточного року, 2014-2017 рр.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Україна
9,50%
8,60%
8,80%
8,90%
ЄС-28
9,60%
9,30%
8,20%
7,30%
Джерело: складено за [11; 17; 19-20]

Також восени 2016 р. цією ж групою організацією було проведено дослідження щодо
міграційних настроїв населення України, яке
показало, що найбільшою мірою міграційні
настрої (і щодо працевлаштування, і щодо
постійного проживання за кордоном) демонструє саме молодь [23]. Тому протягом кінця
2016 – початку 2017 рр. МІОКом було проведено соціологічне дослідження міграційних настроїв студентів випускних курсів НУ
«Львівська політехніка» та Національного
технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Дане дослідження покликане було
показати зріз міграційних настроїв студентської молоді напередодні отримання безвізового режиму, виявити тенденції, які уже
проявились чи можуть проявитись протягом наступних років, коли наші респонденти
вийдуть на ринки праці не лише України, а й
інших країн, де зможуть самореалізуватися
та принести користь суспільству [24].
Результати
проведеного
дослідження
засвідчили, що студенти демонструють
доволі високе бажання навчатись за кордоном: приблизно кожен четвертий студент
Львівської політехніки (28,4%) та Київського
політехнічного інституту (28,1%) однозначно
хотіли би поїхати за кордон на навчання;
також 39,9% респондентів з ЛП та 39,3% респондентів з КПІ зазначили, що швидше виявляють таке бажання, ніж не виявляють. 19,8%
старшокурсників із Львівської політехніки і
28,3% з Київського політехнічного інституту
однозначно хотіли би поїхати за кордон для
постійного проживання. Понад чверть опитаних (26,5% і 28,6% відповідно) зазначили, що
швидше б хотіли, ніж не хотіли би, проживати
в іншій країні. Цікаво, що 27% студентів ЛП і
22,8% студентів КПІ ще мають сумніви щодо
двох варіантів [24]. Однак загалом в опитаних
спостерігається найвищий рівень бажання
працювати за кордоном – сумарно 76,3% студентів Львівської політехніки і 78,4% з Київського політехнічного інституту (тих, хто однозначно хотів би працювати і швидше б хотів
працювати, ніж не хотів би).

Як і в попередньому дослідженні, у Львівській політехніці знову спостерігалася кореляція щодо матеріального стану та наявності
бажання працевлаштуватися за кордоном,
зокрема сумарно 86,4% тих, кому вистачає
грошей лише на їжу та найнеобхідніші речі,
зазначили, що хотіли би працювати за кордоном. Натомість, у КПІ такої кореляції не було
виявлено [24].
Також ми прослідкували певний вплив
запровадження візової лібералізації на
бажання студентів працевлаштуватися за кордоном, а саме: 24,3% студентів з ЛП та 19% з
КПІ мають намір поїхати на роботу за кордон,
якщо Україна отримає безвізовий режим, у
той час, якби Україна не отримала безвізовий
режим, такий намір був би тільки у 10,9% опитаних з ЛП та 11,6% опитаних з КПІ [24].
Також, як і в попередньому дослідженні,
домінуючими чинниками міграції виявилися
низький рівень заробітних плат (44,5% НУ
«ЛП» та 51,3% КПІ), та неможливість професійної самореалізації (33,7% НУ «ЛП» та
30% КПІ). Важливо підкреслити, що досить
вагомим виявися чинник наявності хабарництва та корупції, особливо для студентів КПІ
(39,5%). Натомість цей чинник для студентів
Львівської політехніки став приблизно таким
же важливим, як і збільшення цін і тарифів – 28,2% та 28,4% відповідно. Водночас,
проблеми з безробіттям більше хвилюють
студентів Львівської, ніж Київської політехніки: 39,9% НУ «ЛП» на фоні 26,8% КПІ [4].
Досить вагомим фактором для виїзду за кордон для студентів КПІ виявилася невпевненість у завтрашньому дні (29,8%). Зважаючи
на складні та досить динамічні соціальноекономічні умови, в яких перебувала Україна протягом 2014-2017 рр., що були описані
вище, в країні справді склалася дуже непрогнозована ситуація. Можливо, саме тому
респонденти проявляли достатній скептицизм щодо отримання Україною безвізового
режиму навіть під час опитування на початку
2017 р. [24].
Щодо очікуваного рівня заробітної плати, то
цей показник дещо зріс у порівнянні з 2014 р.,
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зокрема, залишитися в Україні і не виїжджати
за кордон більше половини респондентів НУ
«ЛП» погодяться, якщо заробітна плата у них
буде не менше 10 000 грн. (згідно курсу валют
на момент опитування – 400 дол. США).
Щодо студентів КПІ, то цей показник сягнув
15 000 грн. (згідно курсу валют на момент
опитування – 600 дол. США) [24].
Висновки із цього дослідження і дальші
перспективи в цьому напрямку. Підводячи загальний підсумок можемо зазначити,
що складні та непрогнозовані умови, в яких
опинилася Україна після Революції Гідності,
спричинили сплеск міграційних настроїв
населення, особливо серед студентської
молоді. Попри наші очікування, війна в країні
не виявилася вагомим фактором для міграції, натомість домінуючими чинниками стали

саме складні соціально-економічні явища,
зокрема такий фактор, як рівень заробітної
плати. Незважаючи на певне покращення
основних макроекономічних показників у
2016 р., цього є недостатньо, щоб задовільнити бажання населення, а зважаючи
на динаміку 2016-2017 рр., можемо зробити
висновок, що при збереженні таких темпів
розвитку Україні буде необхідно ще кілька
років, щоб повернутися до соціально-економічного рівня 2013 року, який, своєю чергою, був достатньо кризовим для населення.
Таким чином, якщо темпи економічного зростання не прискоряться, Україна може втрати
значну частину кваліфікованого молодіжного
потенціалу, що в умовах існуючої демографічної кризи є серйозною загрозою національній безпеці держави.
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