
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ 
КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ 

 
Лугвіщик Ю. М., студентка 6 курсу, гр.УС-61м,  

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 
lug_j@ukr.net 

 
Розвиток глобалізаційних процесів дозволяє узгоджувати попит та пропозицію на персонал 

незалежно від країни походження працівника і призводить до формування глобального ринку праці. 
Міграція кваліфікованих кадрів заохочується урядами країн і веде до підвищення 
конкурентоспроможності національного виробництва. За рахунок мігрантів покривається дефіцит 
учених, вищого управлінського персоналу, розроблювачів інформаційних технологій, інженерів і 
техніків у таких країнах, як США, Канада, Австралія, ПАР, Аргентина та Ізраїль. Натомість міграція 
некваліфікованих трудових ресурсів може дестабілізувати ситуацію на національному ринку праці та 
призвести до соціальних заворушень. Відповідно до цього, перед кожною державою постає завдання 
регулювання кількості та якості трудових мігрантів.  

Важливим завданням є удосконалення системи фіксації кількості та характеру переміщень в 
Україні. За експертними оцінками за роки незалежності з України виїхало близько 25 тисяч наукових 
співробітників [1], офіційна статистика масштаби міграції фахівців високої кваліфікації наразі не 
реєструє. Серед основних чинників, що стимулюють відтік кваліфікованих кадрів та наукового 
персоналу з України, називають безробіття, розрив у рівнях заробітної плати, умовах праці та 
проживання за кордоном. Відзначається високий рівень освіти та кваліфікації українських трудових 
мігрантів: 37 % мають повну вищу освіту, 41 % мають середню або професійно-технічну освіту. 
Сальдо міграції в Україні залишається додатнім з 2005 року, тобто відбувається заміщення 
українських фахівців менш кваліфікованою іноземною робочою силою. При цьому лише 27 % 
українських трудових мігрантів шукають роботу за кордоном відповідно до рівня своєї кваліфікації, 
решта погоджуються на низькокваліфіковану роботу у сфері будівництва (45 % усіх довгострокових 
українських трудових мігрантів), домашнього догляду (12 %), на виробництві (12 %) та в сільському 
господарстві (3 %), навіть маючи вищу освіту чи науковий ступінь [2, с. 12]. 

В Україні продовжується удосконалення законодавства у сфері трудової міграції. Засади 
державного регулювання зовнішньої трудової міграції визначено Законом України «Про зовнішню 
трудову міграцію», схвалено Стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року. 
Незважаючи на це, залишаються неврегульованими питання пенсійного забезпечення мігрантів, 
діяльності фірм-посередників з міжнародного працевлаштування, законодавчо не закріплено 
відповідальність держави за невиконання своїх обов’язків у сфері трудової міграції. Доцільно укласти 
двосторонні договори між Україною та основними країнами-реципієнтами української робочої сили про 
взаємне зарахування стажу, а також про визнання отриманої освіти мігрантами за кордоном. 

Ефективним засобом щодо полегшення міграції персоналу може стати розробка єдиної 
інформаційної системи щодо умов і правил легального працевлаштування за кордоном, ризиків, 
пов’язаних зі зміною місця проживання, особливостями міграційного законодавства країн-реципієнтів.  

Виїзд за кордон кваліфікованих кадрів може принести переваги для України у формі обміну 
знаннями, припливу капіталу з-за кордону, формуванні міжнародних професійних співтовариств. Так, у 
2016 році обсяги приватних грошових переказів з-за кордону становили 5,4 млрд. дол. (або 5,8 % від 
ВВП), з яких 19 % було переказано неформальними каналами [3, с. 2]. Зниження вартості грошових 
переказів, встановлення пільгового митного оподаткування інвестиційних товарів стимулюватиме 
мігрантів здійснювати передачу коштів легальними шляхами. Важливо заохочувати рееміграцію 
висококваліфікованих фахівців, чому сприятиме запровадження системи пільгового кредитування на 
придбання чи спорудження житла, створення міграційною службою фонду тимчасового житла для 
короткотермінового розміщення мігрантів.  

Отже, удосконалення системи державного регулювання міграції кваліфікованих кадрів 
дозволить полегшити процес трудової міграції, мінімізувати втрати людського капіталу та отримати 
вигоди від використання капіталу, знань та досвіду, отриманого українськими мігрантами за кордоном.   
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