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ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Досліджуються основні мотиви міграції молоді України (на прикладі
м. Львова і Львівської області). Розглянуто сучасні тенденції і соціально-економічні наслідки трудової міграції молоді. На основі
аналізу результатів соціологічних досліджень накреслено напрямки
вдосконалення міграційної політики в Україні.
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Міграції населення як процес просторової організації населення є актуальним напрямком досліджень на всіх етапах наукового пізнання суспільства. В сучасних умовах формування глобалізованого простору науковий
аналіз міграції населення повинен здійснюватися в безпековому контексті
й враховувати чинники міграції, демосоціальну та просторову специфіку,
а також наслідки міграції для різних підсистем суспільства.
Актуальність проблеми міжнародної трудової міграції молоді в сучасних умовах значно зросла. Її масштаби, причини та наслідки для світової
економіки досліджуються фахівцями різних галузей наук. Проте сьогодні
в умовах глобалізації та світової економічної кризи, коли міграційні потоки
стали набагато масштабнішими, загострилося багато проблем і з’явилися
виклики, нові як для самих трудових мігрантів, так і для країн-донорів та
країн-реципієнтів. Генеральний директор Міжнародного бюро праці Гуан
Сомавія у заяві з нагоди Міжнародного дня мігранта зазначив, що нині
з 200 мільйонів міжнародних мігрантів 50 % становлять трудові мігранти –
"жінки та чоловіки, які залишили свої домівки в пошуках роботи і кращих
можливостей в інших країнах світу, аби підтримати свої сім’ї і громади.
Вони роблять велетенський внесок у зростання та розвиток як країн працевлаштування, так і своїх громад, який, на жаль, часто залишається недооціненим або навіть невизнаним" [1].
Проблема трудової міграції молоді – одна з найважливіших і в нашій
державі. Вона потребує ретельного аналізу науковців та адекватних дій з боку законодавчої та виконавчої влади. Як відомо, в структурі робочої сили
України сформувався багатомільйонний контингент осіб, для яких трудова
© Щерба Г.І., 2011

161

ISSN 1681-116X. Український соціум. 2011. № 3(38)
міграція є основним видом зайнятості й основним джерелом доходів. Тому
вирішення цієї проблеми має велике суспільно-політичне та соціальне значення. Трудова міграція молоді впливає на демографічну, соціальну та економічну ситуацію в Україні.
Вагомий внесок у дослідження теорії і практики міжнародної трудової
міграції зробили В. Євтух, Е. Лібанова. О. Малиновська, О. Позняк, І. Прибиткова, У. Садова, О. Хомра, М. Шульга та ін. З-поміж зарубіжних дослідників відзначимо таких, як П. Бурдьє (Франція), Т. Заславська (Росія),
Ж. Зайончковська, Л. Рибаковський (Росія), Д. Тернер (США), А. Ягельський
(Польща) та ін. Роботи цих та інших дослідників висвітлюють широкий
спектр складових міграційної проблематики – від мотиваційних чинників
міграцій населення до державного управління цими процесами. Однак, незважаючи на істотний внесок перелічених учених у вивчення проблем та
особливостей зовнішньої трудової міграції населення України, недостатньо
дослідженими залишаються окремі її аспекти та нові проблеми, пов’язані
з впливом світової економічної кризи.
Мета даної статті полягає в аналізі міграційних процесів в Україні,
дослідженні соціально-економічних наслідків міграції молоді та використанні інструментів політики щодо регулювання міграційної активності молоді в Україні.
Важливе значення для розуміння сучасного стану розробленості даної
проблеми мають дослідження неурядових центрів та наукових установ.
Особливу увагу заслуговує наймасштабніше дослідження зовнішньої трудової міграції українців "Зовнішня трудова міграція населення України", проведене у 2008 р. Держкомстатом та Українським центром соціальних реформ за підтримки Фонду Open Ukraine, представництва Міжнародної
організації міграції (MOM) в Україні та представництва Міжнародного банку реконструкції і розвитку, а також "Дослідження потреб українських трудових мігрантів", проведене Центром "Соціальні індикатори" за підтримки
МБФ Open Ukraine з 1 по 28 листопада 2008 р., та комплексне дослідження
процесів української трудової міграції в країнах Європейського Союзу і Російській Федерації, проведене Міжнародним благодійним фондом "Карітас
Україна" у співпраці з Інститутом народознавства НАН України, результати
якого були оприлюднені у 2009 р.
Головними причинами, що змушують українську молодь залишати свої
оселі у пошуках кращого життя, є економічні. Зокрема, це низький рівень
заробітної плати, значні масштаби безробіття, нестабільність розвитку вітчизняної економіки. За даними дослідження "Зовнішня трудова міграція населення України", основною причиною виїзду за кордон 6 з 10 мігрантів назвали низький рівень оплати за відповідну роботу в Україні.
Істотному зростанню кількості трудових мігрантів сприяло також розширення ЄС, що відбулося за рахунок країн Центральної та Східної Європи,
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й відкриття кордонів між ними. До того ж різке скорочення народжуваності
та старіння населення у країнах ЄЄ на тлі розширення виробництва також
стимулює зростання міграції української молоді.
Експерти називають різні цифри вибулих за кордон українців з метою
працевлаштування. Вони коливаються в межах від 1,5 до 7 млн осіб, що
становить від 3,1 до 15,1% чисельності всього населення України (за станом
на 01.01.2008 р.), та до 34,1% економічно активного населення України працездатного віку. Згідно з даними дослідження "Зовнішня трудова міграція
населення України", з початку 2005 р. до 1 червня 2008 р. за кордоном працювали 1,5 млн мешканців України, з яких майже 1,3 млн перебували поза
межами України з метою трудової діяльності з початку 2007 р. до 1 червня
2008 р. Особи, які брали участь у трудових міграціях протягом останніх
3,5 року, становлять близько 5,1% населення України працездатного віку,
а за останні 1,5 року – 4,4%. Майже половина всіх трудових українських
мігрантів перебуває в країнах Європейського Союзу. Найбільші їх частки
в Італії (13,4%), Чехії (12,8%), Польщі (7,4%), Іспанії (3,9%) та Португалії
(3%) [2, с. 18]. Такий розподіл трудових мігрантів пояснюється, зокрема,
прагненням знайти більш високооплачувану роботу в країнах із спорідненою ментальністю і релігією.
На особливу увагу заслуговує питання повернення трудових мігрантів в Україну. Світова економічна криза суттєво вплинула на міжнародну
трудову міграцію: відбувається звільнення працівників, погіршуються умови праці, скорочується заробітна плата. Експерти прогнозували, що найближчим часом через фінансову кризу з-за кордону повернеться близько
200 тис. українських мігрантів. За різними оцінками, понад 80% мігрантів
мають намір повернутися додому, зокрема серед жінок, які залишили
в Україні дітей, – 60%. Близько 70% заробітчан мають в Україні сім’ю і підтримують контакти з родичами на батьківщині. 90% мігрантів вважають, що
їх майбутнє – в Україні, а відтак намагаються придбати квартири, оплатити
навчання дітей або навіть започаткувати власний бізнес [3]. Проте, незважаючи на складнощі, з якими стикаються наші трудові мігранти під час
економічної кризи, масового повернення додому не спостерігається. А ті,
хто повертається, стикаються з проблемами, пов’язаними передусім із знаходженням роботи, а також повторною адаптацією. Згідно з Планом дій
Ради Європи для України на 2008–2011 рр. реалізується проект "Трудові
мігранти – розробка політики/програм реінтеграції для мігрантів, що повертаються на батьківщину, та політики/програм інтеграції для недавно прибулих мігрантів; посилення потенціалу національної міграційної служби",
розрахований до 2011 р. Загальний бюджет проекту – 40 000 євро. Основна
мета його реалізації – розробка та впровадження політики щодо міграції та
інтеграції мігрантів на основі принципів поважання прав людини, демократії та верховенства права, що в такий спосіб забезпечує гарантії, впорядкованість міграції, повагу до людини.
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Економічні та соціальні наслідки еміграції молоді з України мають свої
позитивні та негативні сторони. До позитивних можна віднести:
• додаткове спрямування значних фінансових потоків в економіку
України;
• зниження напруження на вітчизняному ринку праці та зменшення
зареєстрованого і прихованого безробіття;
• розширення можливостей зайнятості для економічно активного
населення України.
Негативні сторони, що супроводжують процеси трудової міграції
молоді, нині превалюють над позитивними. Серед них:
• відплив здебільшого молодих людей на роботу за кордон, що призводить до негативних демографічних наслідків для України. Мігрантський
спосіб життя призводить до руйнації українських молодих сімей. Ще ніколи
в Україні так гостро не стояла проблема соціального сирітства. Сьогодні
понад 200 тис. дітей сучасних українських "остарбайтерів" позбавлені батьківського піклування. Згідно з даними Міжнародного правозахисного центру
"Ла Страда – Україна", батьки готові надовго розлучитися зі своїми дітьми
заради їх же і добробуту [4, с. 15].
Розглянемо результати соціологічного опитування експертів, які перебували за кордоном на протязі останніх п’яти років, що проводилося
в лютому 2009 р. Загалом було опитано 572 респонденти: чоловіків 40%
від усіх опитаних та жінок 60%. Опитування проводилося у м. Львові та
Львівській області. За рівнем освіти опитані розподілились таким чином:
кожний третій мав вищу освіту (32,87%), 9,79% закінчили принаймні
чотири курси ВНЗ (незакінчена вища освіта), 44,06% отримали середню
спеціальну освіту, приблизно кожен десятий (11,19%) – середню, а освіта
2,1% опитаних обмежилася 8 чи 9 класами загальноосвітньої школи [5,
с. 167; 6, с. 232].
Мігранти та їхні діти. На запитання "Чи залишали Ви дітей (віком
до 18 років) виїжджаючи за кордон?", 54,6% опитаних відповіли, що "так".
32% респондентів зазначили, що вік наймолодшої дитини, коли вони виїжджали за кордон, був 1–3 роки. 20,5% залишали дітей віком 7–12 років,
а 21,8% – 13–15 років; 11,5% – 16–18 років. З цього випливає ще одна не
менш важлива проблема сьогодення – на кого залишені ці діти, хто виховує
їх, хто дбає про їхні емоційні потреби?
На це батьки-мігранти дали відповідь: "у родинному колі моєї сім’ї" –
56,4%; "у моїх батьків" – 26,9%; "у батьків чоловіка (дружини)" – 12,8%;
"самостійно" – 3,9%.
Отже, практично половина дітей не отримує належного догляду
з боку батьків, бо виховуються бабусями, дідусями чи іншими родичами.
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3,9% дітей самі можуть вирішувати, як їм жити і як поводитись. Це трагічні
цифри, бо підростаюче покоління, сьогоднішня молодь – це майбутнє країни. Якими вони будуть і як влаштовуватимуть своє життя – в першу чергу
залежить від батьків.
56,4%

26,9%
12,8%
3,9%
у родинному колі
моєї сім’ї

у моїх батьків

у батьків чоловіка
(дружини)

самостійно

Рис. 1. Відповіді респондентів на запитання "Де виховувались
Ваші діти, коли Ви перебували за кордоном?"
Незважаючи на світову економічну кризу і пов’язані з нею ризики,
кількість українців, які мають намір працевлаштуватися за кордоном, залишається значною. Аналіз наявних намірів населення засвідчив, що у II півріччі 2008 р. планували виїхати за кордон 1710,1 тис. осіб, або 5,9% населення
працездатного віку, з них майже кожний четвертий планував поїздку з наміром працевлаштування вперше або повернення на роботу. Серед студентів
таких – близько 70% [3]. Українська молодь хоче поїхати за кордон переважно з метою заробітку на відміну від росіян та азербайджанців, які розглядають закордонні поїздки як можливість отримати культурний досвід чи здобути освіту. Такими є результати порівняльного аналізу молоді трьох країн, яке
в Україні проводили соціологи з Фонду "Демократичні ініціативи". Соціологи кажуть, що українська молодь більше, ніж у Росії чи Азербайджані, не
задоволена своїм фінансовим становищем і ситуацією на ринку праці. За даними цього дослідження, серед молодих українців 65% виявили бажання поїхати за кордон саме для працевлаштування, 14% не виключають, що можуть
назавжди залишити свою батьківщину [7].
Відплив молоді спричиняє негативні демографічні наслідки, руйнацію
сімейних пар через несприятливу для народження і виховання дітей специфіку "мігрантського" способу життя. У Львівській області, охопленій значною трудовою міграцією, кількість укладених шлюбів населення у порів165
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нянні з 1990 р. скоротилася в 1,3 разу. Ще в більш складну сімейну проблему переростає виховання дітей мігрантів, залишених в Україні, особливо
у разі тривалої відсутності обох. Як наслідок, Україна стикається з новим
видом соціального сирітства, необхідністю брати під опіку частину дітей
мігрантів [8, с. 252].
Отже, на підставі вищенаведених даних, можна зробити
такі висновки:
• Переважну частину сучасної трудової еміграції молоді з України
становлять заробітчани, які потребують як організаційно-правової, так і гуманітарної допомоги.
• Трудова міграція молоді має як позитивні, так і негативні наслідки, але в цілому ці два різноспрямованих вектори взаємно врівноважують
один одного.
• Подальшого вдосконалення потребує механізм нормативно-правового регулювання національної діаспори, а саме забезпечення соціальних та
гуманітарних прав трудових мігрантів.
Враховуючи отримані під час дослідження результати, ми можемо зробити деякі попередні рекомендації стосовно формування нових засад української політики у сфері виїзної міграції:
1. Формуванню засад цієї політики має передувати ретельне дослідження ситуації на загальноукраїнському ринку праці, ринку праці в регіонах
з найбільшим міграційним потенціалом, а також моніторинг ринку праці тих
країн, до яких найчастіше прямують мігранти [9, с. 314].
2. У фокус уваги державних органів мають потрапити не лише проблеми, пов’язані з підписанням відповідних договорів з країнами, в яких працюють мігранти, але й ревізія вже існуючих.
3. Слід уважно поставитися до ідеї проведення серед мігрантів спеціальної євроінформаційної кампанії, що дозволило б використати їх в як своєрідних "агентів впливу" в загальноукраїнській інформаційній компанії, поширенні
знань про соціально-економічне, суспільно-політичне, культурно-духовне
життя країн Європи.
_______________________
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ В УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Исследуются основные мотивы миграции молодёжи Украины (на примере г. Львова и Львовской области). Рассмотрены современные тенденции
и социально-экономические последствия трудовой миграции молодежи. На
основе анализа результатов социологических исследований намечены направления совершенствования миграционной политики в Украине.
Ключевые слова: трудовая миграция, миграционные процессы, мигранты, занятость, миграционная политика, рынок труда.
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LABOUR MIGRATION OF YOUTH AND ITS CONSEQUENCES
FOR CHILDREN IN UKRAINIAN SOCIETY
Basic reasons of migration of youth Ukraine (on the example of Lviv and
Lviv region) are investigated. Modern tendencies and socio-economic consequences of labour migration of young people are considered. On the basis of analysis of results of sociological researches the directions of perfection of migratory
policy of Ukraine are drawn.
Keywords: labour migration, migratory processes, migrants, employment,
migratory policy, labour market.
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