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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТА ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У ЗМІ 
 

В статті розглядається трудова міграція в Україні та особливості висвітлення міграційної тематики у вітчиз-
няних мас-медіа. 

The article reviews the labour migration in Ukraine and specificity of representation of migratory problems in the Ukrainian in-
formative space. 

 
Трудова міграція на початку ХХІ століття розгляда-

ється як одна з основних міграцій, як неминуче явище в 
умовах глобалізації, та як один з чинників "м'якої" без-
пеки. Негативні тенденції народжуваності та потреба в 
робочий силі, що є характерним для розвине них країн 
Заходу, сприяють зростанню трудових міграцій до ЄС 
та США з боку бідніших країн, до яких сміливо можна 
віднести і Україну. Ситуація з країнами призначення 
теж постійно змінюється: якщо у другій половині 
ХХ століття найбільш популярними країнами призна-
чення були Великобританія, Бельгія, Німеччина, то на 
кінець ХХ століття їм на зміну приходять Іспанія, Порту-
галія, Італія та Греція. Після приєднання до Європейсь-
кого Союз, та особливо після входження до Шенгенсь-
кої зони  на початку ХХІ століття, колишні країни похо-
дження трудової міграції (Польща, Чехія) стають при-
вабливим місцем призначення для потенційних трудо-
вих мігрантів, особливо із сусідньої України.  

В Україні спостерігається постійне зростання трудо-
ва міграції. Незважаючи на відсутність чіткої статисти-
ки, експерти та посадові особи регулярно озвучують 
цифри від одного до десяти мільйонів українців, що 
працюють за кордоном на постій або тимчасовій основі. 
Однак більш вірогідною видається  1,5 млн. осіб, що 
приблизно складає 5% населення працездатного віку 
[1]. Водночас, дані соціологічного моніторингу Інституту 
соціології НАН України свідчать, що на роботу закордон 
хоча б раз у житті виїжджав кожен десятий  дорослий 
громадянин  України [20]. 

Більшість експертів ставиться до трудової міграції, 
як до явища глобального, неоднозначного, об'єктивно-
го. Його неможливо уникнути, а значить, з ним можна і 
потрібно примиритися. Однак це явище не повинно 
залишатися без уваги державних органів. Визначивши 
для себе позитивні наслідки трудової міграції, варто 
детально вивчити й негативи, з якими необхідно боро-
тися на державному рівні. Україні необхідно здійснити 
глибокий аналіз проблем, що стали наслідком трудової 
міграції українців, і почати пошук ефективних шляхів їх 
розв'язання.  

Оцінюючи зовнішню трудову міграцію як суспільне 
явище, можна чітко виділити позитивні та негативні її 
наслідки, (щоправда, варто пам'ятати про їхню взаємо-
пов'язаність).  

Позитивні наслідки зовнішньої трудової міграції 
українців: 

Можливість працевлаштування для вихідців з еко-
номічно депресивних регіонів. Найчастіше за кордоном 
шукають роботу громадяни України, які мешкають у 
невеликих містечках або селах, за відсутності перспек-
тивного місцевого ринку праці, здатного задовольнити 
щоденні потреби звичайної української сім'ї. За умови 
працевлаштування за кордоном українські громадяни 
отримують стабільний прибуток, що дає їм можливість 
забезпечити свою сім'ю засобами існування, одночасно 
вкладаючи гроші в економіку свого регіону. 

Зменшення тиску на ринок праці та бюджет в Украї-
ні. Велика кількість українців, які їдуть за кордон на по-
шуки роботи, фактично є потенційними безробітними, 
які можуть створювати серйозну конкуренцію на внут-

рішньому ринку праці та претендувати на виплати по 
безробіттю. Для економіки України вони би стали сер-
йозним тягарем. Водночас самостійні пошуки засобів 
існування знімають цей тягар з держави.  

Набуття великою кількістю людей нового професій-
ного та життєвого досвіду. Багато експертів стверджу-
вало, що тією чи іншою мірою українські заробітчани – 
це активна частина українського суспільства, динамічна 
і здатна навчання. Тому досвід роботи за кордоном 
стає для них не лише джерелом отримання засобів для 
існування, але й непоганою "школою життя", яка відкри-
ває нові можливості та шляхи самовдосконалення.  

Надходження коштів, зароблених мігрантами до 
України. Українські заробітчани стають певною мірою 
інвесторами вітчизняної економіки, вкладаючи зароб-
лені кошти не лише у споживчий кошик, але і в розвиток 
освіти, будівництва та малого й середнього бізнесу.  

Ознайомлення зі специфікою функціонування дер-
жавних інституцій в демократичному суспільстві. Не-
зважаючи на те, що основною метою українців за кор-
доном є заробіток, а не "школа демократії", щоденна 
навколишня реальність, яка оточує людину, практика 
взаємовідносин громадянина та влади відкладаються у 
свідомості заробітчанина і перетворюються на певний 
шаблон необхідного рівня стосунків "людина-влада". 
Таку практику вони потім намагаються впроваджувати і 
на батьківщині. 

Стимулювання процесу створення більш привабли-
вих умов праці в Україні. Відтік кваліфікованої робочої 
сили з України за кордон на сьогоднішній день поставив 
багатьох підприємців в умови активного пошуку робіт-
ників. Така ситуація, на думку експертів, стимулює ро-
ботодавців створювати більш привабливі умови праці 
всередині України з тим, щоби попередити виїзд висо-
кокваліфікованих працівників, або стимулювати їхнє 
повернення на Україну.  

Негативні наслідки трудової міграції: 
Відтік значної кількості людей працездатного віку з 

окремих районів. Масовий виїзд українців з депресивних 
регіонів перетворює їх на "мертві" міста та села. Резуль-
татом цього стає соціально-демографічний дисбаланс.  

Втрата частиною мігрантів права на пенсійне забез-
печення. Неврегульованість цього питання, відсутність 
двосторонніх угод стосовно пенсійного забезпечення 
українських заробітчан призводить до втрати пенсійного 
стажу великою кількістю громадян, переважно жінок пе-
редпенсійного віку. Виїжджаючи до країни-члена Євро-
пейського Союзу в пошуках стабільного і пристойного 
заробітку, людина традиційно не замислюється над про-
блемою отримання пенсії. Однак, пропрацювавши за 
кордоном кілька років, більшість таких мігрантів змушена 
буде повернутися до України, переважно за станом здо-
ров'я. І навіть за умови легального працевлаштування 
такий стаж не може бути зарахований через відсутність у 
вітчизняному законодавстві відповідних статей.  

Руйнування родинних зв'язків. Одним з негативних 
наслідків трудової міграції називають так званий "іта-
лійський синдром", тобто, розрив сімейних зв'язків че-
рез тривале перебування одного з представників роди-
ни (як правило, жінки) за кордоном.  
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Поява значної кількості дітей, позбавлених батьків-
ської опіки. "Соціальне сирітство", нестача батьківської 
опіки, заміна її догляданням з боку родичів або сусідів 
набуває все більш масового характеру. Наслідки цього 
ще належить вивчати спеціалістам у різних сферах со-
ціальних наук, однак цілком очевидно, що такі наслідки 
переважно негативні для дитини. 

Втрата кваліфікації через роботу не за набутим фа-
хом. Далеко не завжди українському заробітчанинові 
вдається влаштуватися на роботу за своїм фахом. Від-
повідно і отримана освіта і кваліфікація стають неакту-
альними, і поступово втрачаються для конкретного 
громадянина, що працює за кордоном. Такі втрати є 
серйозним викликом і для українського ринку праці, і 
для системи освіти.  

“Оголення” ринків праці в Україні, що неминуче будуть 
заповнюватись вихідцями з країн третього світу. Такого 
роду передбачення регулярно лунають з вуст не лише 
журналістів, але і спеціалістів в галузі безпеки. Оскільки 
міграція і пошук "кращого місця під сонцем" є глобаліза-
ційним явищем, Україна зрештою стане "країною призна-
чення" для вихідців з Південно-Східної Азії. Відповідно 
наша держава стикнеться з новими викликами, до яких 
вона, на думку експертів, не готова, але які доведеться 
долати і врегульовувати. Окрім економічних проблем (на-
приклад, легальне працевлаштування іноземців), цілком 
імовірно може виникнути комплекс проблем соціальних 
(ксенофобія, сплеск різноманітних захворювань, форму-
вання різнонаціональних "гетто" тощо).  

Всі ці проблеми вимагають особливо уважного ста-
влення з боку держави, і  в першу чергу ставлять перед 
нею проблему необхідності розробити програму мігра-
ційної політики України. Про необхідність розробки 
Концепції Міграційної політики України експерти гово-
рили давно. Однак введена в дію Указом Президента 
України № 622/2011 від 30 травня 2011 року  Концепція, 
на жаль, залишила всі  сторони і аспекти міграційних 
проблем  на рівні абстрактних фраз, без будь-якого 
окреслення перспектив реального розв'язання[6]. 

Трудова міграція та візовий режим з ЄС у дзеркалі 
ЗМІ 

Україна вже не перший рік веде переговори з очіль-
никами Європейського Союзу на предмет скасування 
візового режиму між ЄС та Україною. Однією з причин, з 
якої перспективи скасування візового режиму між Украї-
ною та Європейським Союзом залишаються невизначе-
ними, є побоювання того, що це призведе до нової хвилі 
трудової міграції. З цієї причини фактично у будь-якій 
публікації на тему зовнішньої трудової міграції українців 
йдеться й про візові проблеми. Причому найчастіше не 
широкому сенсі – наприклад, гіпотетичного впливу ска-
сування віз на можливість виїзду на заробітки, а в більш 
прикладному – практичних порад щодо отримання візо-
вих запрошень, попередження про випадки шахрайства 
в цій сфері, описом досвіду конкретних людей. 

Тижневик "Дзеркало тижня-Україна", серед порад 
для трудових мігрантів виокремив питання оформлення 
віз [13]. Автори публікації рекомендують не звертатись 
до шахраїв, а персонально звертатись до консульств з 
документами, які необхідні для відкриття робочої візи. 
"Иногда мошенники предлагают открыть сначала тури-
стическую шенгенскую визу, а рабочую визу обещают 
сделать в стране назначения. Эта схема не сработает, 
поскольку цель поездки должна соответствовать типу 
визы"  – застерігає автор статті. Публікації на подібну 
тематику регулярно з'являються в регіональній пресі. 
Наприклад, "Львівська газета" розмістила поради охо-
чим працевлаштуватися за кордоном від експерта 
Центру консультування мігрантів Максима Філяка [9]. В 

загальних рисах вони повторюються багатьма спеціалі-
стами і також зводяться до того, що потенціальному 
мігранту варто уважно вивчити вимоги відповідного 
консульства і особисто готувати документи. В пресі 
наводяться приклади, коли трудовий мігрант слідував 
таким рекомендаціям і віза обходилась дешевше, аніж 
пропонували посередники [21]. Не бракує і описів нега-
тивного досвіду, коли взаємини з візовими шахраями 
призводили до того, що заробітчанин потрапляв у кри-
мінальні історії [11]. 

Діяльність цих візових посередників спробувала до-
слідити газета "Сегодня". На прикладі діяльності різно-
манітних фірм, представники яких пропонують свої по-
слуги біля польського консульства у Львові. На думку 
журналіста видання "взять кого-то за торгов-
лю визами сложно: для этого нужно либо поймать на 
горячем, либо задержать по заявлению от неких пост-
радавших, но никто из заробитчан таких заявлений, 
понятное дело, не пишет" [2]. 

Попри те, що на заробітки до країн ЄС більш масово 
виїздять мешканці західних областей, "заробітчанська" 
тематика присутня й на сторінках місцевих медіа півден-
но-східних областей. Зокрема, запорізька газета "Перекур" 
відзначає, що серед жителів цього міста все більш попу-
лярними стають поїздки на роботу до Республіки Польща. 
"В последнее время запорожцы все чаще оформляют 
рабочие визы в эту страну" [8]  – пише видання. 

У загальнонаціональних  ЗМІ влітку 2011 року тру-
дова міграція до Польщі згадувалася у зв'язку з випад-
ками візового шахрайства самих заробітчан. Певна ча-
стина тих, хто отримав візи з правом роботи у цій країні 
скористалися ними для виїзду на заробітки до інших, 
заможніших європейських країн [19]. Варто зауважити, 
однак, що немає ніякої чіткої статистики щодо того, скі-
льки українців ввели в оману польські консульства. Є 
підстави вважати, що кількість подібних гастарбайтерів 
не є надто значною. Окрім того, як показує практика, 
подібні зловживання неможливі без участі громадян 
країн ЄС. В ЗМІ час від часу з'являються повідомлення 
про затримання таких осіб [3]. 

Показово, що українські видання навіть не намага-
ються перевіряти детально інформацію, яка з'являється 
за кордоном, а просто ретранслюють її. Першоджере-
лом інформації про українських заробітчан, що з поль-
ськими візами їдуть далі на Захід, була публікація в 
"Газеті виборчей" [22]. Однак польська газета не ствер-
джувала що це явище є масовим (як це передали в 
Україні) [10], а лише навела три приклади, коли польсь-
кі прикордонники виявили подібних порушників. Проте 
найбільш парадоксальним є те, що на сторінках одного 
й того ж самого видання можуть з'явитись як "аларміст-
ські" передруки з приводу зловживань заробітчан, так і 
рекомендації їм же, як найефективніше порушувати 
візове законодавство. "Если надумаете сейчас ехать на 
сельхозработу заграницу, то стоит оформлять польс-
кую рабочую визу. Во-первых, ее можно оформить за 3 
недели (тогда как на получение визы в ту же Финлян-
дию у вас уйдет где-то полтора месяца), — советует 
Сергей Шрамов, исполнительный директор рекрутинго-
вой компании "Оллбі". — Во-вторых, она дает возмож-
ность находиться в шенгенских странах 90 дней. То 
есть с ней вы можете поехать на работу в Финляндию 
или Голландию (там не требуется разрешение на рабо-
ту, в отличие от Германии). Но учтите! Вам придется 
ехать через Польшу и вместе с паспортом всегда дер-
жать приглашение на работу. Вас в любой момент мо-
жет остановить пограничник или полицейский и выяс-
нить, на каком основании вы находитесь в стране" [7]  – 
таку пораду розмістила на своїх шпальтах газета "Се-
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годня". А в сюжеті телеканалу "Інтер" колишній студент 
розповідав, як він влаштувався на роботу, отримавши 
туристичну візу до Швеції та рекомендує цю схему як 
"напівлегальну" [17]. 

Візове "крутійство" українських заробітчан назива-
лось серед причин, з яких виникли проблеми у україн-
ців з візами, виданими польськими консульствами, при 
перетині кордону з Угорщини [18]. Важко стверджувати, 
наскільки слушним є таке припущення. Адже, хоча про-
блему вдалося вирішити [15], однак причину "парадок-
сальних" дій угорських прикордонників [16], які не впус-
кали до країни осіб з дійсними шенгенськими візами, 
так і не було названо. 

Не можна сказати, що журналісти, при підготовці 
матеріалів на цю тему, не звертаються до експертів, які 
досліджують проблеми трудової міграції. Інша справа, 
що а) в експертному середовищі немає єдності щодо 
окремих її аспектів; б) окремі спеціалісти продукують 
доволі ризиковані прогнози, яким, в свою чергу, "акули 
пера та мікрофону" надають ще більш апокаліптичного 
характеру.  Так у програмі новин української редакції 
"Русского радио" оцінки, що їх висловив керівник соціо-
логічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко ви-
глядали наступним чином: "Биченко вважає, що скасу-
вання віз до Євросоюзу спровокує взагалі небачену 
міграцію. Українці вже зараз дуже цінують у Європі за-
високу кваліфікацію, невибагливість та приблизне до-
тримання загальних європейських правил поведінки. І 
лише складнощі при отриманні робочої візи стримують 
більшу частину дорослого населення України від пошу-
ку щастя на Заході" [14]. Для порівняння, газета "Голос 
України" наводить пряму цитату з виступу соціолога, з 
якої випливає, що він висловився дещо м'якше – "Якби 
отримати трудову візу було легко, масштаби міграції 
могли б значно збільшитися" [5].  

Оцінки Биченка були зроблені під час спільної прес-
конференції з директором інституту демографії Елою 
Лібановою. Нею було зроблено дещо інші акценти, тож 
не дивно, що окремі видання більш "щедро" цитують їх. 
На думку цього експерта актуальною проблемою є не 
поява нових мігрантів, а втрата для України тих, хто 
вже виїхав і не може підтримувати контакти з Батьків-
щиною з причини візового режиму. "Таких, що працю-
ють там понад 10 років і не втрачають українського 
громадянства, близько трьох мільйонів. Вони не повер-
таються, бо мають складнощі з отриманням робочої 
візи і в'їздом у країни Євросоюзу",  [12]  – вважає вона.  

Ця тема – візова завіса, як причина втрати мільйо-
нами українців зв'язку з рідною країною та розірваних 
внаслідок цього родин – час від часу піднімається на 
сторінках друкованих видань. Щоправда, найчастіше 
йдеться про абстрактні заклики до влади посприяти 
вирішенню проблеми. Як приклад, можна навести пуб-
лікацію в газеті "Демократична Україна" автори якої 
пропонують працівникам Міністерства закордонних "по-
дбати про те, аби спростити перетин кордону, і найва-
жливіше: наші мігранти приїжджали б на батьківщину 
частіше, якби процедура отримання віз до країн Євро-
союзу була не такою обтяжливою, якби було запрова-
джено безвізовий режим для українців" [4]. 

Підсумовуючи,  можна зробити висновок, що мігра-
ційна проблематика, зокрема, тема трудової міграції, і 
надалі буде присутня у внутрішньополітичному дискур-
сі, а отже, й знаходитиме відображення в ЗМІ (як зага-

льноукраїнських, так і регіональних). Однак, хоча дане 
питання ніколи не зникає з фокусу уваги медіа, однак 
"топовою" воно стає лише у зв'язку з специфічними 
"подіями-подразниками". Європейський та євроінтегра-
ційний вимір трудової міграції з України, на жаль, прак-
тично не висвітлюється у вітчизняних ЗМІ, хоча і має 
місце на практиці. 

Висвітлення теми трудової міграції в українських за-
собах масової інформації характеризуються наступни-
ми рисами:  

ЗМІ формують негативне ставлення до трудової мі-
грації як явища, висвітлюючи приклади негативного 
досвіду трудової міграції, випадки, коли українці стають 
жертвами торгівлі людьми або діяльності шахраїв тощо. 
Подібна журналістика налаштовує на песимістичний 
лад потенційних трудових мігрантів, що, однак, не зні-
має проблеми пошуку роботи за кордоном, але сприяє 
зростанню невпевненості і хвилювання.   

В українських виданнях дуже рідко публікується які-
сна аналітика на цю тему. Українські журналісти нада-
ють перевагу яскраво забарвленим сенсаційним повід-
омленням, не намагаючись серйозно проаналізувати 
проблему і знайти шляхи її розв'язання.  

Журналісти надають перевагу оцінкам політиків, а 
не експертів. Політики ж, у свою чергу, легковажно ки-
даються словами, і спираються у своїх твердженнях не 
на факти або статистичні дані, а, в кращому випадку, на 
власні оціночні судження. При цьому нечасто журналіс-
ти подають іншу, фахову точку зору.  
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