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Анотація  

Аналізуються тенденції еміграції висококваліфікованих працівників та молодих 

науковців. Досліджується проблема розробки узгодженої та цілеспрямованої діяльності 

органів державної влади, пов’язаної з прийняттям відповідальних програм та рішень у галузі 

міграційної політики з метою стимулювання притоку українських висококваліфікованих 

мігрантів та молодих науковців та мінімізації їх еміграції. Розглядаються перспективи 

міграційної політики України та надаються рекомендації щодо її розробки. 

 

Тенденції зовнішньої міграції висококваліфікованих працівників та 

міграції молодих науковців 
Останнім часом все більше ризиків виникає у зв’язку з еміграцією 

висококваліфікованих спеціалістів та молоді, і внаслідок неповернення до України після 

отримання освіти за кордоном. Країни ЄС проводять політику залучення 

висококваліфікованих іммігрантів, молодих спеціалістів з числа іноземних студентів. 

Натомість в Україні втрата цих категорій працівників негативно позначається на віковій та 

освітньо-кваліфікаційній структурі робочої сили, що може гальмувати економічне зростання.  

Враховуючи сучасні політичні умови, проведення антитерористичної операції та 

продовження економічної кризи,  існує тенденція до зростання еміграції, зростання мотивації 

до працевлаштування за кордоном та трансформації тимчасової трудової міграції на 

постійну, об’єднання сімей мігрантів у зарубіжних державах, водночас із збільшенням 

неврегульованого сегменту української еміграції за кордон. Це може призвести до 

погіршення становища українців у зарубіжних державах, остаточну втрату для України 

багатьох мігрантів та їхніх нащадків, значне зменшення обсягів валютних надходжень від 

мігрантів. Попри серйозні виклики, спричинені масовою трудовою міграцією, держава 

залишається пасивною у справі повернення висококваліфікованих мігрантів і студентів та 

сприяння їх реінтеграції в українське суспільство, заохочення переказів їхніх заробітків на 

Батьківщину та їх ефективного використання.  

Недостатньо використовується могутній економічний та інтелектуальний потенціал і 

старих, і нових, тобто тих, що склалися внаслідок трудової міграції, діаспор, здатних за 

умови належної державної підтримки та конструктивної співпраці бути провідниками 

інтересів України за кордоном, сприяти розвиткові міжнародних торгово-економічних та 

культурних зв’язків. Внутрішня міграція в Україні, яка могла б бути альтернативою 

зовнішній міграції, відбувається поза планами і програмами регіонального розвитку. Вона 

спрямована до найперспективніших з точки зору умов життя та працевлаштування регіонів, 

передовсім столиці, формується з найактивніших представників сільських поселень та 



депресивних регіонів, що звужує перспективи їх розвитку, посилює регіональні 

диспропорції. Ураховуючи соціально-економічну ситуацію, міграційна привабливість 

України в порівнянні з іншими країнами, які приймають мігрантів, невисока. Підстави 

імміграції дещо звужені і обмежені передовсім прибуттям іноземних студентів та 

нечисленних працівників.  

В Україні відсутні програми заохочення репатріації закордонних українців, вихідців з 

України та їхніх нащадків. Попри жорстку конкуренцію за кваліфіковані трудові ресурси на 

міжнародному ринку праці не існує системи залучення висококваліфікованих спеціалістів з-

за кордону, здатних сприяти інноваційному розвиткові економіки країни, невиправдано 

обмежені можливості виходу на український ринок праці найбільш підготовленої й 

інтегрованої частини іноземців, якими є іноземні студенти, що отримали освіту в Україні.  

За результатами дослідження «Проблеми молодих вчених України та рекомендації 

щодо їхнього вирішення» Жабіна С., Ісакової Н., Скороход О. ціла  низка  проблем  пов’язані  

з  постійним  відтоком  молодих,  талановитих  кадрів  з  вітчизняної  науки,  в  т.ч.  

талановитих  студентів.  Згідно  результатів опитування  в  НАНУ  у  2016  році,  42,2%  

опитаних  заявили  про  міграційні  наміри.   

В  2017  р.  про  наміру  виїзду  за  кордон  повідомили  вже  51,2%  опитаних,  з  них  

15,7%  бажають  залишити  Україну  назавжди,  а  35,1%  бажали  б  попрацювати  та  

повернутись.  Опитування  показало  значний  зв’язок  фінансових  потреб  респондентів  з  

міграційними  намірами.  Так,  респонденти,  які  не  мали  бажання  щодо  виїзду,  вказали  

найменші  потреби. 

Погляди  молодих  учених  з  НАНУ  щодо  причин  виїзду  можна  розділити  на  три  

категорії  причин:  1)  низька  заробітна  плата  та  поганий  фінансово-економічний  стан  

науки  (близько  90%);  2)  несприятливі  умови  праці  (більшість  60%);  3)  труднощі  

професійної  реалізації  (близько  20–30%).  Сімейні  причини  лише  15%1.  

За даними Eurostat, у 2016 році українці отримали найбільшу кількість дозволів на 

проживання в ЄС (589 тисяч, 17.6% усіх дозволів), що на 17.8% більше, ніж у 2015 році. 87% 

із них надала українцям Польща, 4.1% – Чехія, що становить 87.5% та 30.3% усіх дозволів 

відповідної країни. 82.7% усіх дозволів українці отримали з метою працевлаштування, 4.4% 

– з метою навчання, 5.5% – за сімейними обставинами. За даними Міністерства сім’ї, праці 

та соціальної політики Польщі, у першому півріччі 2017 року кількість заяв українських 

громадян, зареєстрованих службами зайнятості Польщі, становила 905 тисяч (95.5% 

загальної кількості всіх дозволів на працевлаштування, виданих Польщею). Разом із тим 

масштаби трудової міграції можуть бути набагато більші, ніж це фіксується офіційною 

статистикою. Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою 

1 http://aei.org.ua/1271/ 
                                                                 



«Рейтинг» у грудні 2016 року 35% опитаних працювали за кордоном офіційно, 61% – 

неофіційно, 4% – не дали відповіді. За заявами експертів Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. Птухи НАН України кількість українських трудових мігрантів можна оцінити 

на рівні 2.2 – 2.3 млн осіб (або 8% усього населення віком 15 – 70 років). Міграційні процеси 

можуть посилитися в найближчі роки. За попередніми розрахунками Союзу підприємців і 

роботодавців Польщі для підтримання зростання економіки країни необхідно залучити 

додатково 5 млн трудових мігрантів (з усіх країн). З 01 січня 2018 року в Польщі були 

введені нові правила, які дають змогу громадянам України, Білорусії, Вірменії, Грузії, 

Молдови та Росії працювати в Польщі дев’ять місяців протягом року. Відкритість кордонів 

Польщі для трудових мігрантів пов’язана з великою кількістю вакансій на ринку праці, 

основними причинами чого, крім зростаючої економіки, є трудова міграція поляків до країн 

Європи (найбільше до Великобританії, Німеччини та Ірландії).  

За даними звіту польської компанії Personnel Service “Барометр трудової міграції”, за 

перше півріччя 2017 року 16% усіх опитаних компаній наймали або наймають українців на 

роботу, а українські працівники становили в основному до 5% усіх працівників польських 

компаній, однак у 8% компаній українці становили 26 – 50% усіх працівників2. Водночас 

кожна п’ята компанія мала намір найближчим часом шукати працівників з України. 

Додатковим ризиком активізації трудової міграції з України є збільшення кількості 

студентів, що здобувають освіту за кордоном. За попередніми даними центру CEDOS 

кількість українських студентів в іноземних університетах у 2016/2017 навчальному році 

збільшилась на 56% (порівняно з 2012/2013 навчальним роком, коли розпочалося стрімке 

зростання кількості українців в іноземних університетах) та становила 72 тисячі, із них 

більше 46% (або 33.4 тисячі) навчалась у Польщі (іншими найбільш бажаними для навчання 

іноземними країнами для української молоді були Німеччина та Росія)3.  

За даними досліджень, лише 26,8% трудових мігрантів працювали за кордоном у 

відповідності з отриманою кваліфікацією, 36% трудових мігрантів були зайняті на роботах, 

які не вимагали кваліфікації, майже 30% - міняли кваліфікацію, як зазначає прес-служба 

Нацбанку. Як повідомляв УНІАН, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 

кількість українців, які хочуть переїхати на постійне місце проживання в іншу країну, за рік 

зросла з 30% до 35% серед 1200 опитаних респондентів у віці від 18 років і старше. Для 72% 

респондентів основною мотивацією в бажанні працювати за кордоном є високий рівень 

зарплати в інших країнах. 70% опитаних сказали, що хотіли б, щоб їх діти або онуки 

навчалися за кордоном. 

2 http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty 
3 УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ ЗА КОРДОНОМ: ФАКТИ ТА СТЕРЕОТИПИ - 

https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy 

                                                                 



Рівень безробіття серед молоді збільшився з 18,6% у 2011 році до 23,4% у 2016 році. 

Найбільшою проблемою, пов'язаною з працевлаштуванням молоді в Україні, є феномен 

"надлишкової кваліфікації" у порівнянні з рівнем кваліфікації, необхідного для доступних 

вакансій, що також сприяє виїзду високо кваліфікованої та освіченої молоді закордон. За 

таких обставин занадто кваліфікована молодь, швидше за все, зароблятиме менше, ніж вони 

могли б використовуючи свій продуктивний потенціал. З іншого боку, надлишкова 

кваліфікація молоді може стати тимчасовою ситуацією для відповідних працівників. 

Найгірший сценарій виникає, коли надлишкова кваліфікація поєднується з недостатньою 

кваліфікацією, внаслідок чого молодий працівник є менш продуктивним через 

неадекватність практичних навичок роботи. У той же час менш освічені групи молоді в 

нижній частині навчальної піраміди витісняються, навіть отримавши робочі місця, для яких 

вони найбільш кваліфіковані. Більш ретельний аналіз типів невідповідності навичок та їх 

впливу на особу та економіку необхідну для підтримки більш цілеспрямованої політики та 

заходів. Україна володіє спроможністю та надійною статистикою ринку праці, необхідною 

для такої аналітичної роботи, але дослідження ринку праці проводиться в різних інститутах. 

Як наслідок, органи, що приймають рішення, не завжди використовують проведенні 

дослідження ринку праці провідними дослідницькими установами при розробці відповідної 

політики та прогнозування.  

Ще одним свідченням невідповідності кваліфікації потребам ринку праці може 

вважатися низький попит на висококваліфікованих робітників в Україні (майже 40 відсотків 

працівників зайняті на робочих місцях із переважно ручною працею).  

У той же час країна проходить процес політичного реформування і економічної 

переорієнтації. Для того, щоб посилити сталу інтеграцію безробітних у ринок праці в 

середньо- і довгостроковій перспективі, необхідно розробляти та впроваджувати активні 

стратегічні заходи та програми на ринку праці. Такі програми, з одного боку, можуть надати 

можливості тимчасової зайнятості, а з іншого – усунути дефіцит кваліфікованих кадрів для 

інтеграції у ринок праці на більш довгострокову перспективу. Проте, ані існуюча система 

інформування про ринок праці, ані чинний механізм функціонування Державної служби 

зайнятості не може достатньою мірою забезпечити підтримку орієнтації на попит і належне 

спрямування таких активних програм на ринку праці. Створення системи раннього 

попередження кризових процесів в економіці на основі моніторингу, прогнозування та 

розпізнавання негативних тенденцій дозволило б визначати пріоритетні напрями 

економічного розвитку та здійснювати підготовку фахівців з метою моделювання ситуації на 

ринку праці та підвищити ефективність державної політики у сфері зайнятості. 

Важливою  причиною еміграції молодих науковців та висококваліфікованих 

працівників є рівень заробітної плати та фінансування. Зокрема, що стосується молодих 



науковців, то якщо у 2007 році середня заробітна плата наукового співробітника у ВНЗ 

складала 1925 гривень (385 дол. США), у 2012 – 3265 гривень (408 дол. США), то у 2016 – 

6690  гривень (приблизно 260 дол. США). 

Однак, у 2016 році Міністерство освіти і науки України започаткувало «конкурс для 

молодих науковців», що майже на 5% збільшило кількість молодих дослідників На роботи 

молодих торік було виділено 12129,4 тис. гривень. Цей обсяг значно збільшився у 2017 році. 

Вже діючі проекти отримали 30146,4 тис. гривень (з них 3650 тис. гривень - капітальні 

видатки). Переможці 123 тем конкурсу-2017 отримали уже майже 13 млн. гривень, а 2018 

року фінансування «молодіжної» науки сягне приблизно 15% наукового бюджету МОН. Це – 

перший такого масштабу сигнал держави в бік наукової молоді. 

Попри неминучу за мізерного фінансування тенденцію до зменшення чисельності 

наукових кадрів, у системі міністерства у 2017 році середньорічна кількість аспірантів, які 

навчаються без відриву від виробництва становила 3,5 тис та 9 тис. аспірантів, які 

навчаються з відривом від виробництва. До них долучається значна частина майже 81 тис. 

науково-педагогічних працівників, які виконують наукові дослідження і розробки в режимі 

«другої половини дня», а також студенти та докторанти. 

Для об’єктивності аналізу міграційних тенденцій молодих науковців потрібно чітко 

також розрізняти академічну мобільність та міграцію. Досвід академічної мобільності на 

різних етапах наукової підготовки та дослідницької кар’єри є цінним внеском у професійний 

розвиток дослідника, та передбачає тимчасову зміну постійного місця праці. На відміну від 

міграції, що має негативний характер, оскільки науковці-емігранти з набутим закордоном 

досвідом не планують повертатися до країни походження. 

 

Перспективи міграційної політики України та рекомендації 
 

 

Спираючись на європейський досвід міграційна політика повинна формуватися прозоро 

на основі суспільного діалогу, що дозволить забезпечити підтримку громадськості. Для 

створення ефективної політики в галузі міграції законодавці повинні посилатися на точну та 

достовірну міграційну статистику, наукові дослідження, враховувати сучасний стан 

міграційних потоків. Національна міграційна політика повинна реалізовуватись на основі 

чітко скоординованої діяльності різних урядових структур, місцевої влади, соціальних 

партнерів, неурядових організацій.  

Така політика, враховуючи демографічну ситуацію в Україні, має розглядатися як один 

із засобів протидії депопуляції, а відтак, бути спрямованою на: скорочення виїзду з України 

та сприяння поверненню мігрантів, які виїхали раніше; збільшення людських ресурсів 



держави шляхом заохочення імміграції з‐за кордону; створення умов для ефективного 

використання праці тимчасових працівників з‐ за кордону в інтересах української економіки; 

захист прав та свобод мігрантів та запобігання незаконній міграції. 

Наявність актуальної, доречної та достовірної інформації про ринок праці (з 

розбивкою, щонайменше, за статтю та віком) також дуже важлива для підтримки науково 

обґрунтованого підходу до формування політики щодо кваліфікованих кадрів і зайнятості. 

Ця інформація повинна включати показники зібрані шляхом обстежень (наприклад, 

зайнятість, безробіття, заробітна плата) і адміністративні джерела. МОП готова надати 

підтримку і настанови щодо створення Технічної дорадчої групи, до складу якої ввійдуть 

відповідні суб’єкти (Міністерство соціальної політики, соціальні партнери, а також 

Міністерство освіти та науки, Міністерство молоді та спорту, Державна служба зайнятості, 

Рада з питань професійної орієнтації населення та галузеві ради з визначення професійних 

стандартів і професійних кваліфікацій), які готують і використовують інформацію про ринок 

праці, володіють даними про перспективи розвитку економіки та здійснюють прогнозування 

потреби ринку праці у кадрах з метою зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією 

на робочу силу. Для членів групи буде організовано навчання; крім того, буде надана 

підтримка у розробленні «дорожньої карти» досягнення проміжних результатів із метою 

підвищення ефективності розробки політики на предмет розширення успішного переходу до 

роботи й посилення впливу економічного зростання на зайнятість. 

Слід зазначити, що наслідки міграції, спричинені недосконалістю розробленої 

міграційними політики, є суттєвими. Перш за все, приймаючі країни повинні будуть 

інвестувати більше у розробку політики розумної міграції, інтеграції та запобіганню 

дискримінації. По-друге, співробітництво в розробці міграційної політики на 

двосторонньому або регіональному рівнях має бути обов’язковим. У цьому контексті країни 

повинні розглядати міграційну політику не тільки як інструмент подолання дефіциту на 

ринку праці, але і як інструмент глобального розвитку.  

З позитивної точки зору, міграція позитивно впливає на розвиток країн походження 

мігрантів.4 Сьогодні популярним є створення трьох стороннього виграшного сценарію («win-

win-win»), в якому міграційні процеси позитивно впливають на  країни походження, країни 

призначення і самих мігрантів. Позитивний вплив міграції виявляється в тому, що мігранти 

користаючись наданими правами у приймаючій країні знаходять роботу, розвивають свої 

навички, заробляють гроші, частину з яких перераховують в країну походження, в той час як 

для країн призначення вигода полягає у зайнятості мігрантів у непопулярних сферах. 

4 Haas de, H.: Engaging Diaspora: How governments and development agencies can support diaspora 
involvement in the development of origin countries (Oxford: International Migration Institute & Oxfam 
Novib, June 2006) 

                                                                 



Перш за все, збільшення грошових переказів оцінюються як нове і додаткове джерело 

фінансування для розвитку економіки. Через грошові перекази міграція має прямий вплив на 

скорочення бідності в країнах походження. Крім того, позитивний ефект також полягає у 

соціальних обмінах у вигляді потоку інформації, ідей, цінностей і т.д.. Міграція також 

розглядається як позитивний фактор, що призводить до більш збалансованої динаміки 

попиту і пропозиції на ринку праці, і тому міжнародна міграція, як очікувалося внесла свій 

внесок у зменшення нерівності і призвела до кращого розподілу переваг глобалізації. 

Поряд з оптимістами, є група песимістів, які підкреслюють низку негативних аспектів і 

загрозливих небезпек спричинених міграцією. "Проблеми розвитку, бідність, нерівність, 

політична нестабільність і конфлікти - основні фактори, що лежать в основі міграції. Такі 

процеси міграції (як внутрішньої, так і міжнародної) в основному мають негативний вплив 

на розвиток5: 

- Відтік людського капіталу і зниження продуктивності – сільського населення, добре 

освічених працівників охорони здоров'я, освіти, державної служби та бізнес-секторів; 

- Відрив від сім’ї і суспільного життя у країнах походження – створюючи гендерні та 

вікові проміжки в популяції; 

- Зниження заробітної плати в країнах призначення - створення прошарку населення, 

який готовий працювати за зарплату нижче мінімальної, зростання безробіття ; 

- Підвищення нерівності - найбідніші з бідних, які як правило, не мігрували, виключені 

зі сфери надходження грошових переказів. 

Одна з цілей імміграційної політики – захист національного ринку праці від 

неконтрольованого припливу іноземної робочої сили. Для її реалізації держави-імпортери 

застосовують заходи, що спрямовані на скорочення або запобігання імміграції, а також на 

скорочення іноземної робочої сили в країні перебування. Багато країн-імпортерів робочої 

сили реалізують державні програми стимулювання репатріації офіційно зареєстрованих 

іноземців, в яких переважають економічні (а не адміністративні) стимули, наприклад 

надання матеріальної допомоги та можливості отримання професії. 

Україна має значну кількість своїх емігрантів і діаспору за кордоном. Маючи 

колосальний трудовий і фінансовий ресурс, Україна могла б швидко та з невеликими 

фінансовими витратами запустити нову імміграційну політику, спрямовану на повернення її 

емігрантів та їхніх коштів (заощаджень, інвестицій).  

Зокрема, опираючись на позитивний іноземний досвід. До прикладу, завдяки 

мотиваційним програмам із повернення ірландської діаспори на батьківщину, Ірландії 

вдалося дивним чином переломити зниження кількості населення на початку 1990-х. А з 

їхнім поверненням у країну прийшли значні обсяги заощаджень та інвестицій, насамперед із 

5 Bakewell, O: Migration and Development. A briefing note for the ACP Ministers (International 
Migration Institute: May 2008) 

                                                                 



компаній, керівниками яких були вихідці з Ірландії. У подібний спосіб Китай, Мексика, Індія 

одержують значні обсяги від своїх мігрантів уже не тільки у формі грошових переказів, а й у 

прямих інвестиціях в економіку. У самій Україні для початку важливо розпочати низку 

організаційних кроків, які підсилили б мотивацію та прискорили б залучення іммігрантів у 

країну. 

Також, на жаль, в Україні відсутні програми заохочення репатріації закордонних 

українців, вихідців з України та їх нащадків. Незважаючи на жорстку конкуренцію за 

кваліфіковані трудові ресурси на міжнародному ринку праці, не існує системи залучення 

висококваліфікованих фахівців з-за кордону, здатних сприяти інноваційному розвиткові 

національної економіки. Обмеженими є можливості виходу на український ринок праці 

найбільш підготовленої та інтегрованої частини іноземців, якими є іноземні студенти, що 

отримали освіту в Україні. 

Сучасна міжнародна трудова міграція характеризується активізацією і зростанням 

впливу країн-експортерів робочої сили. Україна, як країна-експортер повинна 

використовувати різні методи та розробити відповідні заходи для досягнення цілей еміграції. 

На нашу думку, для успішної реалізації міграційної політики доцільно врахувати таке: 

1)  Провести аналіз міграційної ситуації у світі та в Україні, а також прогнозних 

оцінок соціально-економічного та демографічного розвитку країни, що дадуть змогу 

визначити стратегічну мету міграційної політики. Оскільки найпотужнішим і соціально 

значущим міграційним потоком в Україні є трудова міграція висококваліфікованих 

кваліфікованих громадян та молоді, міграційна політика держави має спрямовуватися на 

захист та повернення кваліфікованих мігрантів, створення привабливих умов для 

використання їхніх валютних заощаджень у малому та середньому підприємництві, 

сільському господарстві, житловому будівництві тощо.  

2)  Розробити методи регулювання масштабів еміграції та якісного складу 

емігрантів, які виїжджають за межі країни. 

3) Створити відповідний орган влади, що займатиметься розробкою та 

координацією виконання мотиваційних програм із повернення українських мігрантів на 

Батьківщину, уже з новими знаннями, технологіями, зв'язками та капіталом. Такі профільні 

відомства працюють уже у 26 країнах світу (з пострадянських країн — у Вірменії та Грузії)6.  

4) Забезпечити ефективну систему відносин між науковцями та роботодавцями й 

приватними та державними організаціями, що фінансують науковців та дослідників, щоб 

стимулювала їхній кар’єрний розвиток та успішну діяльність 

5) Створити методи та засоби захисту прав емігрантів шляхом застосування 

двосторонніх угод та контрактної форми найму робочої сили для роботи за кордоном, що 

6 http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Armenia.pdf 
                                                                 



покликана забезпечити певні економічні і соціальні гарантії. У посольствах і 

представництвах деяких країн за кордоном призначаються аташе з праці, які покликані 

забезпечувати захист прав робітників-мігрантів, у тому числі вирішення спірних питань при 

їхньому розміщенні, ведення переговорів з роботодавцями тощо. Заслуговує на увагу досвід 

створення спеціальних фондів, завданням яких, крім контролю за дотриманням прав 

працівників-мігрантів і членів їх сімей, є накопичення коштів для забезпечення медичного 

обслуговування, житлового будівництва, розширення мережі шкіл, повернення на 

батьківщину; 

Міграція є двостороннім, інколи багатостороннім процесом, тому важливою складовою 

міграційної політики повинен стати її міжнародний вектор. Запорука прийняття необхідних 

рішень у сфері міграції – їх належне наукове забезпечення, удосконалення статистичного 

обліку міграцій. 

Україна має реальні можливості, використовуючи найкращий міжнародний досвід, 

істотно поліпшити приплив іммігрантів насамперед за рахунок стимулювання переказів 

офіційними каналами. Реалізація запропонованих організаційних та економічних заходів 

дасть змогу у короткий термін установити контакт із українськими мігрантами, стимулювати 

їхнє повернення шляхом розвитку їхнього підприємництва на Батьківщині. Крім того, у 

результаті впровадження мотиваційних програм і проектів Україна зможе регулювати та 

контролювати так званий відплив мізків (brain drain), перетворювати його на циркуляцію 

мізків (brain circulation) і максимально використовувати знання діаспори (brain gain). 

 

 


