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нозній оцінці його вкладень в досягнення цільових показників корпоративної стратегії 
корпорації. 
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СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ЕМІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Еміграція – це загроза для будь-якої країни, бо втрата працездатного населення несе за 
собою погіршення економічного становища країни. Виїзд громадян за межі своєї держави 
зазвичай пояснюється низьким рівнем життя та заробітної плати, що є одним з головних 
факторів існування населення. На жаль, Україна є однією з тих країн, що втрачає своїх 
громадян, адже чисельність її населення зменшується з кожним роком. Існує багато причин 
через які українці змушені виїжджати за межі країни, одна з них – соціально-економічне 
становище держави. Низька заробітна плата, відсутність робочих місць, корупція, натиск з боку 
держави, всі ці фактори суттєво впливають на міркування громадян щодо подальшого 
проживання. Україна є другою найбіднішою країною Європи, яку роздирає корупція та 
вражають низькі стандарти життя. Саме ці причини змушують молодь та іншу частину 
населення покидати нашу країну.  

призведе до занепаду нашої країни. Причиною такого спаду є не тільки виїзд громадян за 
кордон, а й досягнення від’ємного значення демографічних показників.  

З отриманням Україною «безвізу», все більше українців відправляються до країн 
Європи в пошуках кращих умов життя. Деякі країни та члени Євросоюзу, використовують 
безвізовий режим для того, щоб в рамках цих 90 днів, які дозволено перебувати 
в країні, люди приїздили, дивилися на умови працевлаштування, а потім приїздили 
для подальшої роботи. 

Для запобігання демографічної кризи, потрібно розробити способи адаптації вітчизняної 
системи управляння відповідно до стандартів країн ЄС та світу загалом. Створення та 
впровадження відповідних законів та реформ дозволить поступово виводити економіку країни 
на новий рівень, що може призвести до повернення громадян назад в Україну. 



Том 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Рисунок 1. Діаграма населення України 

 
Дивлячись на діаграму, можна зробити висновок, що подальше зменшення населення  
Зменшення корупції, лояльне, а не споживче ставлення держави також слугує 

покращенню життєдіяльності всередині держави. Тільки покращення соціально-економічного 
становища змусить українців міркувати про подальше проживання та розвиток в межах своєї 
країни.  
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Проведемо дослідження методологічних засад розвитку підприємницької діяльності 
й чинників, що характеризують визначальний ступінь позитивного оновлення рівня 
життєдіяльності й господарювання трудового колективу суб’єкта. Основною проблемою 
сучасного світового бізнесу є забезпечення сталого (життєдайного довговічного) розвитку за 
визначеною сутністю сталого розвитку екс економіста Світового банку Германа Дейлі.  

Тобто, сталість розвитку суб’єкта господарювання як без кризовий та без банкрутний стан 
трудової діяльності членів трудового колективу в сучасних умовах бізнесу має вирішальне 
значення на сьогодні та на перспективу як для національної економіки України, так і світової 
економічної системи в цілому.  




