
«ЕККООННООММІІККАА ІІММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ 22001188:: ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ ІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЇЇ ТТАА ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННООГГОО РРООЗЗВВИИТТККУУ»

22

К. е. н. Олійник Т. І., Клевцова Н. О.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ:
НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

У сучасній Україні на даний момент існує велика кількість глобальних
проблем, це пов’язано з нестабільністю політичної та економічної ситуації країни
та порівняно малим терміном її незалежного існування. Тому існує потреба
у глибокому досліджені певних факторів, які негативно впливають на її розвиток та
розквіт. Сьогодні, ми пропонуємо звернути загальну увагу на дуже актуальній
проблемі – еміграції кваліфікованих кадрів за кордон та розглянути її вплив на
економіку України.

Дослідження даного питання є знаходження напрямів його вирішення
шляхом вигідної співпраці з іншими країнами, дослідити експертні оцінки та
знайти вирішення проблеми яке приведе за собою позитивні зміни в економіці
та соціальному житті українців.

З історії ми знаємо, що існувало чотири хвилі еміграції, остання з яких
триває й досі. Слід зазначити парадоксальність того факту, що перша хвиля
міграції розпочалася на початку 70-х років ХІХ сторіччя, а четверта вже у період
української державності. Головними факторами які спонукали людей виїжджати за
кордон, є бідність, соціально-економічна нестабільність та неможливість реалізу-
вати себе на батьківщині. Виходить, майже нічого не змінилося у соціально-
економічному становищі українців більше ніж за сторіччя [1]. Це не може не
засмучувати, адже Україна перетворилася на постачальника за кордон переважно
інтелектуальної, висококваліфікованої та водночас дешевої робочої сили. В країні
на державному рівні проблему еміграції вивчає інститут демографії та соціальних
досліджень імені М. В. Птухи, який веде комплексний аналіз, прогнозує майбутню
міграцію та головне, визначає причини переїзду великої кількості людей за
кордон. Потреба реалізувати себе професійно, стала найбільш актуальною для
освічених фахівців, які змушені виконувати не належну їм працю заради забез-
печеного життя.
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Рейтинг найбажаніших місць для проживання українців виглядає наступним

чином: Канада (40 %), Чехія (37,5 %), Австралія (4 %), Німеччина (3,3 %), 

США (2,2 %), Польща (2,1 %), Росія (1,5 %). За основу дослідження були взяті

запити, що містять в собі слова «еміграція», «постійне місце проживання», 

і варіації цих слів. Тимур Душко, головний редактор всеукраїнського міграційного

видання «Дорожня газета» згідно з запитами які до нього надходять з питань

виїзду українців за кордон на заробітки, відзначає, що серед країн які обирають

для переїзду українці перші місця займають країни сусіди. На першому місці
Росія, далі Польща, в якій існує спеціальна система легалізації українців і завдяки

якій близько 60 % емігрантів змогли узаконити своє перебування на території

країни. Дослідження, які проводить редакція «Дорожньої газети» говорять про

те, що люди зараз зацікавлені в легалізації перебування за кордоном. Якщо

раніше ця тенденція була 40 % – легалізовані, а 60 % – ні, то сьогодні – навпаки,

основна маса схвалює легалізацію в тих країнах, в яких працює [2]. 

На противагу негативним наслідкам, існують і позитивні. Основним таким
показником з яких гроші, що українські трудові мігранти інвестують в Україну.

За експертними оцінками – це близько 19 мільярдів євро на рік, але ці гроші країна

отримує втрачаючи найцінніше – свої кваліфіковані трудові ресурси. Вільні та

низькооплачувані робочі місця українців на ринку праці займають іммігранти

з азійських країн зі стабільним природним приростом населення.

Міжнародна громадська організація українців «Четверта хвиля», співзаснов-

никами якої стала ВГО «Українська взаємодопомога», стала організацією, яка
робить значний внесок у поліпшення ситуації з мігрантами шляхом підтримання

особистих зв’язків з кваліфікованими фахівцями України, які виїхали за

кордон, легальними та нелегальними трудовими мігрантами. МГОУ «Четверта

хвиля» спонукає до захисту своїх громадян по всьому світу і до ліквідації

в Україні соціально-економічних причин масових переїздів українців в країни

Європи. Розроблені були дієві програми з повернення на батьківщину трудових

мігрантів які забезпечують відновлення та розвиток генетичного, фізичного та

економічного потенціалу українського суспільства. Співпраця з українцями за
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кордоном є нагальним питанням, адже тільки власними зусиллями можливо

знизити високі показники трудової міграції [3]. 

Сприяння реєстрації мігрантів у консульських установах України за
кордоном, також є одним із ключових напрямків діяльності організації.
Передумови для укладання міжнародних угод про тимчасову трудову міграцію
наших громадян залежать від легалізації їхнього перебування урядами країн
в межах яких і працюють наші громадяни.

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що хоча ситуація
з трудовими мігрантами в країні не найкраща, але все ж таки для її вирішення
створюються певні організації, які наполягають на тому, щоб Україна входила
в процес світової міграції на правовій основі. Приймаються міри для регулювання
процесів трудової міграції шляхом убезпечення держави від потоків нелегальної
міграції з третіх країн. Та головне, гарантування легальним мігрантам інтеграцію
за кордон на правовій основі, то це сприятиме поверненню їх до України.
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СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ –
ОСНОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Люди, які об'єднуються для спільної виробничої, громадської, політичної та
інших видів підприємницької діяльності, утворюють соціальні системи. У цьому
випадку поведінка системи спрямовується і регулюється людьми. Важлива та
необхідна сфера людської діяльності – виробництво, являє собою складну багато-


