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Розглянуто сучасні тенденції зростання міграційних потоків у світі. Проаналізовано динаміку міграційних 
процесів у країнах ЄС та визначено місце і роль у цих процесах України. Розкрито наявні загрози міжнародної 
трудової міграції українців та негативні наслідки для її економіки. Запропоновано напрями державної мігра-
ційної політики, які повинні формувати цілісну стратегію управління міграційним потоком для скорочення від-
пливу економічно активного населення з України. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Значні геополітичні трансформації в 
сучасному світовому господарстві на тлі заго-
стрення глобальних проблем і виникнення та 
поглиблення збройних конфліктів, справля-
ють вплив на всі аспекти життя суспільства і 
зумовлюють посилення глобальних міграцій-
них процесів. 

Нелегальна імміграція протягом кіль-
кох останніх десятиліть стала невід’ємною 
рисою розвитку високорозвинених держав, 
незважаючи на прийняття законів, які забо-
роняють незаконне перебування на території 

їхньої країни та зайнятість іноземців без від-
повідних дозволів, адже впродовж багатьох 
років США і Західна Європа були зацікавлені 
в нелегальній трудовій імміграції, яка давала 
змогу заповнювати незайняті ніші на їхньому 
ринку праці й сприяла економічному росту 
країн-реципієнтів. Саме тому уряди цих 
країн пасивно перешкоджали проникненню 
нелегальної робочої сили на їх територію. 
Однак ситуація в ЄС кардинально зміни-
лася з масовим напливом осіб, що шукають 
притулку, із країн третього світу впродовж 
2015–2016 рр., що поставило під загрозу СВ
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економічну стабільність і національну без-
пеку європейських держав. 

Європейський вибір України й підписання 
Угоди про асоціацію, а також ужиті політичні 
кроки на шляху до безвізового режиму між 
Україною та ЄС на тлі військового конфлікту 
на Донбасі, в умовах глибокої системної еко-
номічної кризи й зниження рівня добробуту 
населення зумовили масштабні вимушені 
переміщення громадян для пошуку кращих 
умов життя й достойного заробітку, що спри-
яло інтенсифікації міграційних процесів. 
Посилення міграційних настроїв українців у 
контексті глобальних міграційних процесів 
є особливо актуальним питанням і потребує 
більш детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій.  Проблема трудової еміграції в Укра-
їні стала предметом наукового аналізу 
таких вітчизняних дослідників: Е. Лібанової, 
О. Малиновської, О. Слободян, А. Кущенко, 
К. Вірц, А. Коваленко, Г. Сотник, А. Гессен  
та ін. Серед зарубіжних науковців у сфері 
міжнародної міграції робочої сили й захисту 
прав мігрантів відомі праці: А. Гьозде Їльдіс, 
П. Шефера, С. Небехай, В. Арроча, С. Бен-
дера.

Незважаючи на те що важливі аспекти між-
народної міграції робочої сили відображені у 
працях зазначених учених, окремі проблеми, 
зокрема міграція в Україні на тлі глибокої сис-
темної кризи в контексті глобальних міграцій-
них процесів, ще достатньою мірою не вивчені 
й не отримали практичного вирішення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вивчення 
динаміки глобальних міграційних процесів 
та аналіз міграційних потоків в Україні для 
вироблення ефективної міграційної політики, 
спрямованої на регулювання рівня еміграції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поглиблення інтеграційних процесів 
на тлі загострення політичних, економічних, 
соціальних, культурних і релігійних проблем 

у сучасному світі зумовлює зростання кіль-
кості міжнародних мігрантів до позначки 
250 млн. [1, c. 1; 2, с. 1], при цьому центрами 
тяжіння трудових мігрантів виступають кра-
їни з високим рівнем економічного розвитку, 
що стають джерелами валютних переказів 
(рис. 1). Так, у 2014 р. США відправили гро-
шових переказів на суму 56 млрд. дол., Сау-
дівська Аравія – 37 млрд. дол., Російська 
Федерація – 33 млрд. дол. Найбільшими одер-
жувачами валютних переказів у 2015 р. стала 
Індія (72 млрд. дол.), Китай (64 млрд. дол.) та 
Філіппіни (30 млрд. дол.). У десятку провідних 
країн тяжіння міжнародних міграційних потоків 
увійшли: США, Саудівська Аравія, Німеччина, 
Російська Федерація, Об’єднані Арабські 
Емірати, Великобританія, Франція, Канада, 
Іспанія й Австралія.  Топ-10 країн – донорів 
міжнародної трудової міграції очолили такі 
держави: Індія, Мексика, Російська Федера-
ція, Китай, Бангладеш, Пакистан, Філіппіни, 
Афганістан, Україна [1, с. 1].

Структурні зміни на геополітичній карті 
світу, що призвели до утворення наддер-
жавного інтеграційного угрупування – Євро-
пейського Союзу та вільної для внутрішньої 
міграції Шенгенської зони, створили ситу-
ацію, за якої країни Східної та Південної 
Європи, обираючи курс на євроінтеграцію, 
неминуче перетворилися на країн – донорів 
робочої сили.

Ситуація з міжнародною міграцією в кра-
їнах ЄС упродовж останніх років ускладни-
лася через воєнні конфлікти та відсутність 
будь-яких перспектив політичної й економіч-
ної стабілізації у світі, тому громадяни окре-
мих країн Південно-Східної Азії та Північної 
Африки впродовж 2014–2016 рр. спричи-
нили лавинне наростання міграційних пото-
ків, зумовивши справжню міграційну кризу з 
політичними, економічними, соціально-етніч-
ними та іншими негараздами, поставивши 
під загрозу цілісність і безпеку Європейського 
Союзу [4, c. 1] (рис. 2). 

Рис. 1. Динаміка міжнародної міграції у світі 
протягом 1960–2015рр.,  млн. осіб

Джерело: побудовано на основі даних [3, c. 1]

Рис. 2. Обсяги міграційних потоків у країни – 
реципієнти ЄС

Джерело: побудовано на основі даних [5, c. 1]
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Проведений аналіз указує, що масштаби 
переміщення нелегальних мігрантів у країни 
ЄС величезні, а оскільки конфлікти в проблем-
них країнах третього світу підтримуються й 
надалі, то кількість мігрантів невпинно зрос-
тає [6, с. 1; 7, с. 1]. Уперше за історію ЄС у 
країни Західного регіону прибувають мігранти 
без відповідної освіти і професій, на які є 
попит, та з менталітетом, що значно відрізня-
ється від європейського. Суттєві відмінності в 
релігії та культурі, життєвих цінностях та прі-
оритетах спричинюють безліч перешкод на  
шляху соціальної адаптації осіб, що шукають 
притулку, до нових умов життя. 

Оскільки Україна посідає помітне місце в 
глобальних міграційних процесах передусім 
як країна – донор численних трудових мігран-
тів і отримує з-за кордону значні валютні 
трансферти, виникає необхідність дослідити 
динаміку міграції та визначити міграційний 
профіль країни для розроблення ефективної 
міграційної політики. 

Об’єктивно оцінити реальні обсяги емі-
грації українців, опираючись на офіційні дані 
міжнародних звітів та аналітичних оглядів, 
практично неможливо через відсутність одно-
значної інформації. Дані офіційної статистики 
навіть приблизно не віддзеркалюють дійсних 
масштабів міграції громадян України, оскільки 
більшість наших співвітчизників використовує 
нелегальні шляхи виїзду та працевлашту-
вання за кордоном. Інформація Державної 
прикордонної служби також не є вичерпною, 
оскільки вона може тільки відображати кіль-
кість офіційно зареєстрованих українців, 
які на підставі виданих їм дозволів на тим-
часове чи постійне місце проживання або ж 
офіційне працевлаштування перетинають 
державний кордон України. Немає офіційних 

статистичних даних про кількість проживаю-
чих громадян України в різних державах світу. 
За різними експертними оцінками [8, с. 686], 
кількість міграційних поїздок українських гро-
мадян за кордон коливається у межах від 4 до 
7 млн. осіб, або від 8,6% до 15,1% чисель-
ності всього населення України, та від 19,5% 
до 34,1% економічно активного населення 
працездатного віку (табл. 1).

Як бачимо з табл. 1, значна частина трудо-
вих мігрантів знаходиться за кордоном неле-
гально, при цьому найпоширенішими видами 
економічної діяльності серед трудових мігран-
тів є: будівництво – 54%; домашній догляд – 
17%; сільське господарство – 9%; оптова та 
роздрібна торгівля – 9%; промисловість – 6%; 
інші види робіт – 5% [8, с. 687].

Однак протягом 2015–2017 рр. змінився 
профіль сучасної трудової міграції українців: 
якщо попередні хвилі міграції в Україні вини-
кали через бажання покращити соціально-
побутові й житлові умови, забезпечити дітей 
відповідною освітою та підвищити власний 
рівень життя й рівень життя рідних, то нинішня 
міграція має на меті виїзд заробітчан за кор-
дон на постійне місце проживання з подаль-
шим возз’єднанням сім’ї. 

Так, проведені в Україні дослідження пред-
ставництвом Міжнародної організації з мігра-
ції (МОМ) [9, с. 11] указують на значне зрос-
тання транскордонної мобільності населення 
після лібералізації режиму перетину кордонів 
до країн ЄС: якщо в 2010 р. українці отри-
мали 1,28 млн. шенгенських віз, то в 2013 р. – 
уже 1,56 млн. (з яких 38,6% віз були багато-
разовими), у 2014 р. багаторазових віз було 
оформлено 52,4%, у  2015 р. – 56,8%. Завдяки 
зростанню відсотка виданих українцям бага-
торазових шенгенських віз зменшується їх 

Таблиця 1
Чисельність українських трудових мігрантів за країнами перебування в 2016 р.

Країна Чисельність українських трудових мігрантів, тис. осіб
Офіційна статистика Фактична кількість

Російська Федерація 169 2000
Італія 195 6500
Польща 20 450
Іспанія 52 250
Португалія 44 75
Чехія 51 150
Греція 20 75
Нідерланди н/д 40
Великобританія н/д 70
США н/д 500

Джерело: побудовано на основі даних [8, с. 687]
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кількість у динаміці: 1,35 млн. виданих віз 
упродовж 2014 р. і 1,19 млн. віз у 2015 р.

Ще одна причина скорочення чисельності 
виданих шенгенських віз полягає у збільшенні 
кількості відмов через великий наплив бажаю-
чих залишити Україну громадян на тривалий 
термін або на постійне місце проживання, що 
на фоні наявної в Європі міграційної кризи спо-
нукає західні країни ретельніше розглядати 
подану інформацію про мігрантів і обмежити 
кількість виданих дозволів на перебування 
на їх території. Так, у 2010 р. частка відмов 
нашим громадянам у видачі віз та дозволів на 
проживання становила 3,83%, у 2013 р. вона 
скоротилася до 1,85%, але через виникнення 
військового конфлікту на Донбасі кількість від-
казів почала знову зростати: з 1,97% у 2014 р. 
до 3,4% у 2015 р. [9, с. 11].

З ускладненням політичної й економічної 
ситуації в Україні впродовж трьох останніх 
років постійно зростає кількість українців, які 
мають намір виїхати на тривалий термін або 
постійне місце проживання в країни ЄС, що 
підтверджується динамікою кількості поданих 
ними заяв на отримання дозволів на прожи-
вання за кордоном (рис. 3).
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Рис. 3. Кількість уперше оформлених і чинних 
на кінець року дозволів на перебування 

українців у країнах ЄС
Джерело: побудовано на основі даних [9, c. 12]

Так, на підставі офіційних даних пред-
ставництва Міжнародної організації з мігра-
ції [9, с. 11], у 2015 р. українцям видано 

493 тис. уперше оформлених дозволів на 
проживання в країнах ЄС, що у півтора рази 
перевищує показник 2014 р. При цьому 
87% дозволів видано в Польщі, а основною 
метою прибуття українців до  Євросоюзу  була 
трудова діяльність. За даними цього ж пред-
ставництва, на території країн ЄС у 2015 р. 
тільки за офіційною статистикою постійно 
проживало 905,2 тис. наших співвітчизників, 
які становлять понад 6% іноземців із третіх 
країн (рис. 4). 

За неофіційними даними, опираючись на 
приблизні підрахунки Державної прикордон-
ної служби, на легальній і нелегальній основі 
в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та ін. 
державах проживає понад 7 млн. громадян 
України. Найбільше українців зосереджено в 
Італії (238 тис.), Польщі (336 тис.), Німеччині 
(112 тис.), Чеській Республіці (113 тис.) та 
Іспанії (84 тис.).

Про драматичний обсяг міграції робочої 
сили з України та зростаючий темп «відтоку 
мізків» свідчать не лише статистичні дані й 
дослідження міжнародних організацій, але й 
підтверджена інформація 33 закордонних уні-
верситетів країн Європи, Північної Америки 
та Австралії аналітичного центру CEDOS, яка 
вказує на значне зростання кількості укра-
їнських студентів у закордонних навчаль-
них закладах: лише 60 тис. наших студен-
тів 2015 р. поїхали вчитися в польські виші, 
25 тис. – у німецькі [11, c. 1]. Якщо додати 
офіційну статистику інших країн Європи, Пів-
нічної Америки та Австралії щодо кількості 
українських студентів денної форми на бака-
лаврських й магістерських програмах повного 
циклу навчання у динаміці без урахування 
учасників різноманітних стипендіальних 
програм та грандів на скорочене навчання і 

Рис. 4. Топ-5 країн  ЄС, де українці попросили 
притулок у 2014–2015 рр.

Джерело: побудовано на основі даних [10, c. 1]

Рис. 5. Динаміка зростання кількості 
українських студентів у закордонних 

університетах протягом 2013–2015 рр., осіб
Джерело: побудовано на основі даних [12, c. 1]
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стажування, то можна відстежити негативні 
тенденції  відтоку обдарованої молоді, що 
формує майбутній потенціал нашої держави 
(рис. 5).

Якщо порівнювати динаміку приросту кіль-
кості українських студентів у закордонних 
вишах, то за два останні роки приріст стано-
вив майже 29%, або  13 266 осіб. При цьому 
дві третини приросту становили українці, які 
навчаються в польських університетах, адже 
вони показали ріст чисельності в абсолют-
ному і відносному значеннях із 14 951 до 
22 833 осіб. 

Негативна динаміка відтоку наукових 
кадрів з України також свідчить не на користь 
нашої економіки. Загалом, із 1991 року 
Україну покинуло, за різними підрахунками, 
більше 100 тис. учених. На фоні загальної 
тенденції зростання кількості вчених у світі на 
20%, за даними ЮНЕСКО, в Україні лише в 
2015 р. залишило Національну академію наук 
2 730 осіб (із них 95 докторів наук і 511 кан-
дидатів), а кількість учених за роки незалеж-
ності зменшилася втричі, що характеризує 
найбільші втрати серед усіх галузей і сфер 
діяльності [11, с. 1].

Інноваційно-інвестиційна модель розвитку 
економіки України для подолання кризових 
явищ й відбудови її народного господарства 
з метою втілення зовнішньополітичного курсу, 
спрямованого на євроінтеграцію, є немож-
ливою через відсутність  найважливішого її 
складника – інтелектуального потенціалу й 
наукових досліджень.

З інтенсивним відтоком з України науковців 
та активної, обдарованої молоді, яка здобуває 
освіту за кордоном, маючи на меті залиши-
тися в країні перебування назавжди, а також 
на фоні зростання загальної чисельності еко-
номічно активного мігруючого населення про-
тягом двох останніх років зменшуються закор-
донні перекази в Україну. 

Як зазначалося вище, попередні хвилі 
української міграції мали на меті підвищення 
добробуту, вирішення житлово-побутових 

питань і здобуття освіти в Україні, тому мігра-
ція носила тимчасовий характер й супрово-
джувалася зростанням закордонних валют-
них переказів в Україну, які становили до 
5% ВВП і за обсягами перевищували кількість 
закордонних інвестицій в Україну (табл. 2)  
[8, с. 687]. 

У 2016 р. міграційний профіль України 
кардинально змінився у гіршу сторону: еко-
номічно активне населення масово мігрує, у 
структурі міграційного потоку переважають 
молоді, перспективні, розумні люди, що здо-
бувають за кордоном освіту чи працевлашто-
вуються для отримання дозволів на постійне 
місце проживання. При цьому більшість 
заощаджень мігрантів за кордоном у 2016–
2017 рр. залишається в країні перебування, 
що свідчить про намір не повертатися на бать-
ківщину. При цьому потік валютних переказів 
в Україну починає різко скорочуватися, а це 
негативно впливає на економічне зростання 
держави й обсяги інвестицій в її економіку. 

Так, у 2015 р. грошові перекази до України 
знаходилися практично на рівні обсягу прямих 
іноземних інвестицій в економіку і становили 
5,2 млрд. дол. США, що у вісім разів переви-
щує розмір зовнішньої фінансової допомоги 
для розвитку України [8, с. 688]. Відтік актив-
ної молодої робочої сили, втрата наукового 
потенціалу й зменшення валютних переказів 
в Україну завдають її економіці неоціненної 
шкоди, оскільки негативні непрямі мультиплі-
кативні ефекти визначатимуть макроеконо-
мічні показники розвитку держави ще впро-
довж багатьох десятків років, а нині вони 
суттєво сповільнюють процеси виходу Укра-
їни із глибокої системної економічної кризи.

Висновки з цього дослідження. Врахо-
вуючи результати проведеного дослідження, 
можна стверджувати, що перед більшістю 
високорозвинених промислових країн світу 
постало надзвичайно важливе питання. 
З одного боку, під загрозою опинилися еконо-
міки найпотужніших країн світу, з іншого – під 
загрозою людські життя. Для вирішення даної 

Таблиця 2
Обсяги валютних переказів мігрантів із-за кордону в Україну, млн. дол.

Показники Роки
2011 2012 2013 2014 2015

Через коррахунки банків 3275 2832 2959 3252 3278
Через міжнародні платіжні системи 2097 1825 2126 2804 3213
Неформальними каналами 805 713 777 963 1035
Обсяги валютних переказів у% до ВВП 3,4 4,6 4,2 4,3 4,3

Джерело: побудовано на основі даних [8, с. 687]
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проблеми країнам – членам ЄС потрібно 
дійти до спільного висновку, розробити єдину 
стратегію виходу з міграційної кризи і виро-
бити адекватну міграційну політику, яка б охо-
плювала комплекс політичних, соціально-еко-
номічних, правових заходів [13, c. 1]. Серед 
оперативних заходів, які вимагають негайного 
втілення, можна виділити: надання фінансо-
вої допомоги населенню Сирії і прикордонним 
країнам, що можуть прийняти найбільшу кіль-
кість біженців (Лівану, Йорданії, Іраку, Туреч-
чині, Єгипту); надання фінансової і технічної 

підтримки країнам – членам ЄС, що найсиль-
ніше підпадають під тиск нелегальних мігра-
ційних потоків (Угорщині, Німеччині, Італії); 
надання фінансової і технічної підтримки 
країнам ЄС, що приймають участь у програмі 
рівномірного розселення осіб, що шукають 
притулку, щоб зменшити тиск на найбільш 
«постраждалі» від нелегальної міграції євро-
пейські країни.  

Україна відіграє важливу роль у гло-
бальних міграційних процесах, виступаючи 
експортером робочої сили в Європі, що, з 

Рис. 6. Напрями регулювання міграційної політики в Україні
Джерело: розробка авторів

- створення умов для реалізації інтелектуального і трудового потенціалу мігрантів на терито-
рії нашої держави;

- покращення ситуації на національному ринку праці за рахунок регулювання працевлашту-
вання громадян відповідно до їх рівня освіти й кваліфікації;

- економічне регулювання міграційних потоків шляхом створення належних умов праці й 
отримання доходів, що є достатніми для забезпечення життєво необхідних потреб;

- раціоналізація напрямів міграційних потоків, захист прав і інтересів мігрантів закордоном;
- зменшення масштабів зовнішньої трудової міграції за рахунок нівелювання умов, що спо-

нукають до вимушеної міграції.
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одного боку, дає змогу зменшити напругу в 
суспільстві за рахунок частково вирішення 
питання безробіття й соціального забез-
печення самими трудовими мігрантами, а з 
іншого – призводить до скорочення еконо-
мічно активного населення в країні й відтоку 
висококваліфікованих кадрів та науковців, які 
залишаються на постійне місце проживання 
за кордоном, а це через зміну профілю тру-
дової міграції впродовж останніх двох років 
негативно впливає на величину валютних 
переказів в країну та зменшує обсяги вкла-
дених інвестицій, що позбавляє країну ваго-
мих важелів впливу для подолання систем-
них кризових явищ і вимагає розроблення 
напрямів державного регулювання міграцій-
них тенденцій (рис. 6).

Необхідність активного втручання держав-
них структур у перебіг міграційних процесів в 
Україні є очевидною, проте урядове регулю-
вання міграційних процесів не повинно зводи-

тися лише до заборонних заходів, наслідком 
яких може бути посилення нелегальної мігра-
ції українців і підвищення соціальної напру-
женості. При цьому міграційна політика має 
враховувати світовий досвід, який свідчить 
про отримання користі навіть з еміграції висо-
кокваліфікованих спеціалістів, а також перед-
бачати комплекс заходів, спрямованих на 
створення умов для повернення мігрантів на 
батьківщину. Для вирішення даної проблеми 
потрібно розробити єдину стратегію виходу з 
міграційної кризи і виробити адекватну мігра-
ційну політику, яка б охоплювала комплекс 
політичних, соціально-економічних і правових 
заходів. 

Виходячи із вищезазначеного, слід конста-
тувати, що ситуація, яка склалася в Україні у 
міграційній сфері, є новим викликом сучас-
ності, від вирішення якої залежить успіх захо-
дів щодо подолання системних кризових явищ 
в її економіці й перспективи її вступу до ЄС.
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