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Ушакова Н. Г., Шевченко К. Г. Україна в процесах міжнародної трудової міграції

Метою статті є дослідження сучасних міграційних викликів для України та проблем рееміграції українців у післявоєнний період. Процеси гло-
балізації та інтеграції світової економіки посприяли зростанню динамічності міжнародного руху робочої сили. Міжнародна трудова міграція 
допомагає долати культурні, етнічні та традиційні кордони, але, водночас, створює ризики для розвитку економік країн-реципієнтів. В історії 
розвитку міграційних процесів в Україні у ХХ ст. і в сьогоденні можна виділити шість етапів зовнішньої міграції робочої сили. Сучасний період 
включає дві хвилі вимушеної міграції: внаслідок отримання безвізового режиму з ЄС і російського вторгнення в Україну (2014 і 2022 рр.), а також 
хвилю зниження чисельності трудових мігрантів унаслідок пандемічних обмежень протягом 2020–2021 рр. Проблема трудової міграції існувала 
в Україні ще до початку повномасштабного російського вторгнення через неврегульоване та недосконале законодавство, низький рівень оплати 
праці, відсутність політики рееміграції українських робітників. Зростання зовнішньої трудової міграції українців може призвести до відтоку ро-
бочої сили, що особливо ризиковано в умовах демографічної кризи. Вищий рівень заробітної плати в європейських країнах створює ризик втрати 
українцями бажання працювати в Україні. Це стосується як отримувачів грошових переказів на нашій території, так і тих, хто вирішив наза-
вжди змінити країну проживання, що може стати перешкодою повоєнного відновлення вітчизняної економіки. Тому вже зараз, навіть в умовах 
вій ни, керівництво країни має розпочинати впровадження заходів з рееміграції української робочої сили. Імплементація досвіду інших країн у схо-
жих ситуаціях у повному обсязі є недоцільною через застарілість підходів, інше місцезнаходження, поведінку влади, репутацію вимушених мігран-
тів тощо. Україна має розробити власну рееміграційну політику із залученням європейських країн, міжнародних організацій і власних мігрантів.
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, нелегальна міграція, пандемія COVID-19, воєнний стан, рееміграційна політика.
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Ushakova N. G., Shevchenko K. H. Ukraine in the Processes of International Labor Migration
The purpose of the article is to study modern migration challenges for Ukraine and the problems of re-immigration of Ukrainians in the post-war period. The 
processes of globalization and integration of the world economy have their share in the growth of the dynamism of the international labor movement. Interna-
tional labor migration helps to overcome cultural, ethnic and traditional borders, but simultaneously creates risks regarding the development of the economies 
of recipient countries. In the history of migration processes in Ukraine in the twentieth century and up to the present one may allocate six stages of external 
labor migration. The current period includes two waves of forced migration: as a result of obtaining a visa-free regime with the EU and the russian invasion of 
Ukraine (2014 and 2022), as well as a wave of decline in the number of migrant workers due to pandemic restrictions during 2020–2021. The problem of labor 
migration existed in Ukraine even before the start of a full-scale russian intervention, because of the unregulated and imperfect legislation, low wages, and 
the lack of a policy of re-immigration of Ukrainian workers. The growth of external labor migration of Ukrainians can lead to an outflow of labor force, which 
is especially risky in the context of a demographic crisis. A higher level of wages in European countries creates a risk of Ukrainians losing their desire to work 
in Ukraine. This is true of both the recipients of remittances on our territory and those who have decided to change their country of residence forever, which 
may become an obstacle to the post-war recovery of the national economy. Therefore, already now, even in the conditions of wartime, the government should 
begin to implement measures for the re-immigration of Ukrainian labor. The implementation of the experience of other countries in similar situations in full is 
impractical due to the outdated approaches, other location, behavior of the authorities, reputation of forced migrants, etc. Thus, Ukraine should develop its own 
re-immigration policy with the involvement of European countries, international organizations and its own migrants.
Keywords: international labor migration, illegal migration, COVID-19 pandemic, martial law, re-immigration policy.
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Міжнародні міграційні процеси є складовою 
розвитку трудового ринку планети. Трудо-
ва міграція є одним із найважливіших ком-

понентів світової глобальної економічної системи та 
має функцію демографічного збалансування населен-
ня та трудових ресурсів країн. Процеси глобалізації 
та інтеграції світової економіки посприяли зміцнен-
ню економічних контактів між країнами та зростан-
ню динамічності міжнародного руху робочої сили.

Україна є активним учасником міжнародної 
міграції робочої сили, що спричинено багатьма по-
літичними й економічними чинниками її розвитку. 
Тому дослідження процесів трудової міграції в Украї-
ні в даному контексті є актуальним. 

Проблеми міжнародної трудової міграції Украї-
ни досліджували М. Вербовий [1], Л. Дідківська [2], 
Е. Лібанова, О. Позняк [3], І Процик, Н. Кара [4] та ін. 

Останнім часом з’являються дослідження між-
народної міграції українського населення як наслідку 
російської військової агресії [5; 6] та ін.

Незважаючи на досить велику кількість науко-
вих праць, присвячених проблемам міжнародної тру-
дової міграції, потреба подальших досліджень актуа-
лізується внаслідок російської військової агресії. 

Метою статті є дослідження сучасних мігра-
ційних викликів для України та проблем рееміграції 
українців у повоєнний період. 

Бажання людей до поліпшення умов життя за-
вжди було вагомою причиною для опанування ними 
нових територій. У сучасному світі міжнародна мі-

грація є важливою складовою розвитку приймаючих 
і транзитних країн.

Більшість соціальних та економічних проблем 
сьогодення є наслідками міграційних процесів. Вплив 
міграційних процесів на громадське життя є суттє-
вим, але до XXI ст. вони не мали такого впливу та пе-
ріодичності, як сьогодні. До кінця ХІХ ст. люди були 
обмежені у своєму переміщенні через відсутність 
транспортних можливостей, тому влада могла контр-
олювати міграційні процеси відповідними розпоря-
дженнями. Наприкінці ХХ ст. через зміни традицій 
в інститутах суспільства міграція почала набувати 
більших масштабів. 

Завдяки інформглобалізації, яка стала трендом 
розвитку світової економіки останніх десятиліть, 
міжнародні потоки робочої сили збільшуються. Тру-
дова міграція стає причиною подолання культурних, 
мовних, етнічних і традиційних кордонів, сприяє 
мультикультурному розвитку та формує нові типи 
особистостей. З іншого боку, розвиток міграційних 
процесів формує негативні фактори в економіках ба-
гатьох країн-реципієнтів, які розглядають це явище 
виключно як небезпеку економіці.

Аналіз історії розвитку міграційних процесів в 
Україні у ХХ ст. і сьогоденні дозволяє виділи-
ти періоди зовнішньої міграції робочої сили 

(табл. 1), які пов’язані між собою та генерують одну 
велику групу переселення українського народу вна-
слідок економічних і політичних змін. 
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Таблиця 1

Етапи активізації міжнародної трудової міграції в Україні

Період Час Причини Напрямки Тип працівників

Перший етап Початок ХХ –  
кінець ХІХ ст.

Малоземелля,  
перенаселення Канада або Сибір Некваліфіковані  

робітники

Другий етап Після 1918 р. Тоталітарний режим  
Радянського Союзу

Польща, Румунія, 
США, Канада, Чехія

Інтелігенція, торговці, 
землевласники, свя-
щеннослужителі

Третій етап Після Другої світової 
війни

Тоталітарний режим  
Радянського Союзу Європа, США, Канада Інтелігенція

Четвертий етап 1970-ті рр.
Репресії та пересліду-
вання з боку радянської 
влади

Європа, США, Канада Дисиденти

П’ятий етап 1990-ті рр. – 2013 р. 

Соціально-економічні 
проблеми, пов’язані  
з трансформацією  
командної економіки

Росія, Європа
Кваліфіковані  
та некваліфіковані 
працівники

Шостий етап З 2014 р.  
по нинішній час

Вторгнення Російської 
Федерації на територію 
України 

Європа
Кваліфіковані  
та некваліфіковані 
працівники, біженці

Джерело: складено на основі [2; 5; 6].

Причому в останньому періоді зовнішньої тру-
дової міграції українців можна виділити кілька хвиль:

1. Зростання масштабів вимушеної зовнішньої 
трудової міграції з весни 2014 р. внаслідок ро-
сійської окупації частини українських тери-
торій (АР Крим, частина Луганської та Доне-
цької областей); зростання міграції внаслідок 
спрощення візового режиму між Україною та 
Європейським Союзом.

2. Зменшення зовнішньої трудової міграції з 
весни 2019 р. внаслідок пандемії COVID-19 і 
пов’язаних з цим обмежень пересування.

3. Небувале зростання масштабів зовнішньої 
міграції українського населення внаслідок 
вторгнення Російської Федерації на терито-
рію України (почасти можна назвати «трудо-
вою міграцією», бо значна кількість біженців 
перетворюється на робочу силу).

З 1991 р. трудова міграція стала поширеним 
явищем для українців та з кожним роком набувала 
все більшої популярності. Кількість українських пра-
цівників, які до початку повномасштабного росій-
ського вторгнення на територію України проживали 
за кордоном, оцінюється в межах від 2,2 до 2,7 млн 
осіб, що еквівалентно 13–16% від загальної кількості 
зайнятих в Україні [7].

Після початку Росією збройного конфлікту на 
сході України у 2014 р. загальна кількість українських 
трудових мігрантів залишилася в цілому аналогічною, 
але основні країни призначення змінилися, і більшість 
мігрантів почали прямувати до країн ЄС, насамперед 
Польщі, замість Росії. Цьому також сприяло отриман-
ня Україною безвізового режиму з Євросоюзом.

Безвізовий режим стосується туристичних та 
ділових поїздок і не надає права працювати в ЄС без 
отримання трудової візи, тому не повинен був спри-
яти збільшенню трудової міграції з України. Але, як 
вказує завідувач сектора міграційних досліджень Ін-
ституту демографії та соціальних досліджень О. По-
зняк, перед прийняттям рішення щодо місця і часу 
роботи в Європі люди отримали можливість поїхати 
за кордон, щоб дізнатися про умови праці. На думку 
експерта, вони все одно виїхали б, але «рішення було 
б менш обґрунтованим і з більшими ризиками» [8]. За 
дослідженнями, після отримання безвізу міграційний 
настрій українців зріс, як і наміри здійснити подорож 
до Європи, на 50%. Хоча найбільш поширеною метою 
тих, хто планує скористатися безвізовим режимом, є 
відпочинок, 23% респондентів заявили, що збирають-
ся виїхати до ЄС з метою працевлаштування [9].

Зауважимо, що використання українцями без-
візового режиму для заробітків за кордоном 
спричинило відчутне збільшення нелегальної 

трудової міграції протягом 2015–2016 рр. (рис. 1),  
з якою пов’язані значні ризики як для самих мігрантів, 
так і для України в цілому [10]. Але співпраця України 
з Євросоюзом у сфері реадмісії як власних громадян, 
так і громадян третіх країн, які нелегально потрапили 
до ЄС через Україну, а також позитивні відгуки щодо 
трудових здібностей української робочої сили знизи-
ли напруження в даному питанні.

Обмежувальні дії внаслідок пандемії COVID-19 
зменшили кількість тимчасових трудових мігрантів з 
України у 2020–2021 рр. Пандемія спричинила одну 
з найбільших світових криз, продемонструвавши на-
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Рис. 1. Кількість українців, що перебували на території Євросоюзу без дозволу та були виявлені міграційною 
службою, осіб 

Джерело: складено на основі [11].

явність проблем соціального, економічного та полі-
тичного характеру. Міграція не стала винятком, адже 
було перерізано шляхи мобільності, обмежено свобо-
ду пересування, знизилася кількість робочих місць, і, 
відповідно, доходи працівників, а також зменшилися 
грошові перекази мігрантів. 

Втім, пандемія COVID-19 також показала, що за 
жодних умов зупинити рух і переміщення насе-
лення неможливо. Однією з головних причин 

є те, що майже всі країни з розвинутою економікою 
є мігрантозалежними. За часів ковіду багато країн 
спростили умови для отримання або продовження 
дозволу на проживання для того, щоб утримати ква-
ліфікованих працівників, а особливо медиків. Як при-
клад, Велика Британія з 2020 р. до середини 2021 р. 
продовжила 2 800 робочі візи для медперсоналу [12]. 
Від наслідків пандемії особливо постраждали сфе-
ри обслуговування, роздрібна торгівля, готельний 
і ресторанний бізнеси. За даними досліджень, було 
звільнено 1,25 млрд працівників [13]. Разом із панде-
мією по світу розповсюджувався і рівень безробіття. 
Кількість безробітних у 2020 р. константно зростала.  
У 2021 р. лише деякі з розвинутих країн змогли до-
сягти позначки за 2019 р. (рис. 2).

У 2020–2021 рр., через термінову потребу в ро-
бочій силі, уряди багатьох розвинутих країн розро-
били заходи для захисту прав іноземних працівників. 
Ці заходи були спрямовані на надання необхідної до-
помоги мігрантам. Насамперед це стосувалося лега-
лізації правового статусу іноземних працівників, які 
опинилися в безвихідній ситуації. Багато мігрантів 
зіткнулися з проблемами при спробах повернутися 
в Україну. Через карантинні правила чимало мігран-
тів не могли повернутися до рідних країн і не мали 
можливості легально продовжити дозволи на пере-

бування. Приклади запроваджених заходів країн сві-
ту сформовано в табл. 2.

Через жорсткі карантинні обмеження 500 ти-
сяч трудових мігрантів добровільно повернулися до 
рідної країни. Більшість із них мали обмежені термі-
ном контракти. Більшість з тих, хто мав безстрокові 
контракти, дозволи на перебування або громадян-
ство, – залишалися. Порівняно з 2019 р. обсяг грошо-
вих переказів знизився на 8%. Більше того, майже 200 
тис. потенційним трудовим мігрантам було відмовле-
но в отриманні робочої візи у 2020 р. [15]. 

Широкомасштабна російська агресія проти 
України, яка почалася 24 лютого 2022 р.,  
спричинила небачений масовий відтік на-

селення. Якщо для досягнення 3 мільйонів сирій-
ських біженців знадобилося два роки [16], то для 
України ця цифра була досягнута менше, ніж за три 
тижні. Згідно з даними Управління Верховного ко-
місара ООН у справах біженців УВКБ ООН, станом 
на 19 липня 2022 року в Європі було зареєстровано 
близько 6 млн біженців з України, більшість з яких 
становили жінки та діти, причому найбільше в сусід-
ніх з Україною країнах. В Україні є ще 7 млн внутріш-
ньо переміщених осіб [17]. 

За даними УВКБ ООН, кількість перетинів кор-
дону з України була особливо високою протягом пер-
шого місяця війни, досягаючи понад 150 000 осіб що-
дня протягом майже двох тижнів з кінця лютого до 
початку березня. З кінця березня кількість людей, які 
перетинають кордон з України, становила в середньо-
му близько 50 000 осіб на день, тоді як кількість людей, 
які повертаються в Україну, поступово зростала, по-
чинаючи з травня, в середньому на 30 000 осіб на день. 
До середини липня 2022 р. здійснено 5,8 мільйона ку-
мулятивних перетинів з України (рис. 3) [17]. Офор-
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Рис. 2. Рівень безробіття в країнах світу, % 2019–2021 рр.
Джерело: складено на основі [14].

Таблиця 2

Упроваджені дії по захисту тимчасових працівників у деяких країнах світу

Країна Приклад упроваджених дій

ЄС Майже всі країни Євросоюзу продовжили термін перебування та дозволи на роботу до кінця  
пандемії

Німеччина Організація перевезення мігрантів, які мали бажання працювати в період карантину

Польща Працівники, які постраждали через зупинку виробництв, отримали 80% компенсації.  
Створено обсерваційні пункти для проходження карантину після прибуття 

Португалія На період пандемії працівникам надали доступ до медичних і соціальних послуг

Велика Британія Медичним працівникам продовжили контракти. Надали можливість користуватися безкоштовною 
медициною, якщо був виявлений коронавірус

Джерело: складено за [15].
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Рис. 3. Нетто кумулятивних переходів через кордон з української сторони
Джерело: складено на основі [18].

мили тимчасовий захист 3,2 млн громадян Украї ни. 
При цьому спостерігається тенденція до часткового 
повернення громадян до України з припиненням бо-
йових дій в центральному та північному регіонах. Так 
кількість українців, що з 24 лютого 2022 р. повернула-
ся до України, на 13 червня 2022 р. становить 2 479 398 
осіб. Більшість з цих людей – це чоловіки, колишні мі-
гранти, які повернулися захищати Україну. 

Найбільшу кількість вимушених мігрантів 
прийняла до себе Польща. Наступними йдуть 
Німеччина, Чехія та Румунія. Також вели-

ка частка українців виїхали до Російської Федерації. 
При цьому дані, що стосуються Російської Федерації, 
у більшості випадків пояснюються примусовим ви-
везенням українців. Однак існують випадки добро-
вільного виїзду у прикордонні російські міста людей 
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з Луганської та Донецької областей, особливо до 
24 лютого. Передбачається, що кількість і розподіл 
українських біженців по країнах Європи залишиться 
на рівні кінця квітня 2022 р. (рис. 4). 

На кінець 2020 р. 1,35 млн громадян України 
мали офіційний дозвіл на працевлаштування в краї-
нах ЄС, що представляє третю за чисельністю групу 
громадян третіх країн у ЄС. Понад 500 тис. українців 
уже перебували в Польщі, 223 тис. – в Італії, 165 тис. –  
у Чехії, 95 тис. – в Іспанії, 80 тис. – у Німеччині,  
58 тис. – в Угорщині, 40 тис. – у Словаччині, 31 тис. –  
у Литві, 29 тис. – у Португалії, 19 тис. – у Греції та  
15 тис. – у Франції [19]. 

Наприкінці березня 2022 р. Німецький еконо-
мічний інститут (IW) провів опитування серед більш 
ніж 1900 українців, які на той момент перебували в 
Німеччині не більше 12 тижнів. Більшість респонден-
тів були дорослими працездатного віку, переважно 
жінки. 52% опитаних висловили бажання працювати 
в Німеччині, що може підвищити грошові перекази в 
Україну. 

Вплив грошових переказів на економічне зрос-
тання в країні, що їх отримує, залежить від їх кінце-
вого використання. Як свідчить практика, отримувачі 
грошей використовують більшу частину переказаних 
коштів на споживчі товари та інвестиції в житло, а не 
на інвестиції в бізнес. Вищий рівень заробітної плати 
в європейських країнах створює ризик втрати україн-
цями бажання працювати в Україні – як у отримува-
чів грошових переказів на нашій території, так і у тих, 
хто вирішить назавжди змінити країну проживання. 
Це може стати перешкодою повоєнного оновлення 
вітчизняної економіки.

Отже, зараз, навіть в умовах війни, керівни-
цтво країни має розпочинати впровадження 
заходів з рееміграції українських робітників. 

Імплементація досвіду інших країн у схожих ситуаці-
ях у повному обсязі є недоцільною через застарілість 
підходів, інше місцезнаходження, поведінку влади, 
репутацію вимушених мігрантів і таке інше. 

Таким чином, Україна має розробити власну 
рееміграційну політику із залученням європейських 
країн, міжнародних організацій і власних мігрантів. 
Це стане предметом наших подальших досліджень у 
даній царині.

ВИСНОВКИ
Проблема трудової міграції існувала в Україні 

ще до початку повномасштабного російського втор-
гнення – через неврегульоване та недосконале зако-
нодавство, відсутність політики залучення мігрантів 
чи рееміграції власних громадян тощо. 

Зростання зовнішньої трудової міграції україн-
ців, з одного боку, сприятиме поглибленню контактів 
між людьми, розвиткові економічної та культурної 
співпраці, пожвавленню політичного діалогу, приско-
ренню модернізації країни, але, з іншого, – може при-
звести до відтоку робочої сили, що особливо ризико-
вано в умовах демографічної кризи. Тому необхідно 
зосередитися на ліквідації причин міграції українців 
за кордон, передовсім фахівців і молоді. 

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в 
стан міграційного руху працездатного населення, зна-
чно його знизивши. Однак із початком повномасш-
табної війни зовнішня міграція українців збільшилася 
до раніше небачених розмірів, що потребує розробки 
заходів для рееміграції українського населення.          
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ  
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
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Михайленко Д. Г., Тур О. В. Проблеми організації державної підтримки населення в умовах військової агресії
Випробування, що обумовлені військовою агресією, яку розпочала РФ проти України 24 лютого 2022 року, викликають необхідність перегляду 
більшості сфер українського суспільного життя. Не оминули ці зміни й систему державної підтримки населення. Вимушено переселилися в більш 
безпечні регіони нашої держави та поїхали шукати прихисток за кордоном понад 11 млн громадян України. Метою статті є визначення основних 
проблем організації державної підтримки населення в умовах військової агресії. Урядом визначено три напрями підтримки внутрішньо переміще-
них осіб (ВПО), а саме: гроші, робота, житло. За напрямом «Гроші» передбачені щомісячні виплати особам, що переїхали із зон активних бойових 
дій; на дитину батькам, які через військову агресію РФ були вимушені переїхати в більш безпечні регіони; інвалідам. За напрямом «Робота» за-
пропоновано виплати роботодавцям за кожного працевлаштованого ВПО. За напрямом «Житло» передбачено компенсацію виплат на оплату 
комунальних послуг за кожного ВПО родинам, які безкоштовно їх прихистили. Комплекс заходів позитивно впливає на упорядковування життя 
ВПО на новому місці проживання, сприяє швидшому пошуку роботи та житла. Проте дії влади, що спрямовані на організацію державної підтрим-
ки населення, в умовах військової агресії мають певні обмеження: Уряд України працює достатньо ефективно в умовах воєнного стану, однак слід 
зазначити, що об’єктивно зумовлена швидкість прийняття рішень в обхід стандартних процедур викликає певні побоювання в середньо- та 
довгостроковій перспективі; існують певні проблеми із розміщенням ВПО, а також їх забезпеченням. Навантаження на державний бюджет по-
силюється зі збільшенням кількості ВПО. Стан економіки України є низькоконкурентним, у зв’язку з цим надійність та організація державної під-
тримки населення залежіть від допомоги міжнародних партнерів. Однак вектор розвитку соціальної підтримки населення в період повоєнного 
стану повинен мати євроінтеграційну спрямованість розвитку України. Така спрямованість сприятиме більш швидкій трансформації соціально-
економічного середовища та посилить надійність системи соціального захисту населення.
Ключові слова: державна підтримка, допомога ВПО, соціальний захист населення, програми підтримки.
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