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ВЛПИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА ПРОБЛЕМУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Глобалізація з кожним роком усе більше впливає на усі сфери 
життя. Прояви впливу глобалізації на економіку є особливо від-
чутними. Безумовно, не лишився осторонь цих процесів і ринок 
праці. Розглядаючи зайнятість населення у контексті глобаліза-
ційних процесів перш за все слід звернути увагу на те, що глоба-
лізація економіки впливає на ринок людського капіталу нашої 
країни у двох аспектах: прямо через міграційні потоки та поси-
лення попиту на робочу силу з боку транснаціональних компаній, 
що спричиняє поступову інтеграцію національного ринку праці в 
глобальний; та опосередковано через різноманітні канали і чин-
ники, до яких насамперед слід віднести прямі іноземні інвестиції 
і міжнародну торгівлю, зміну курсу національної валюти, зміну 
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цін на міжнародних ринках на товари і послуги, що посідають 
важливе місце в українському експорті (особливо метал, продук-
ція сільського господарства тощо) тощо, а відтак через чистий 
експорт, його зростання, або скорочення, на зростання або скоро-
чення попиту на трудові ресурси на ринку робочої сили, і у під-
сумку на зайнятість населення країни, і в випадку негативних її 
трендів на зростання трудової міграції, що, нажаль, характерно і 
боляче для України.  

Міжнародна трудова міграція є одним із найскладніших пи-
тань глобальної економіки, яке стосується проблеми використан-
ня людського ресурсу та забезпечення його економічного відтво-
рення завдяки вирішення проблеми зайнятості в суспільному 
виробництві. Причинами міграції робочої сили є фактори як еко-
номічного, так і неекономічного характеру. До причин нееконо-
мічного типу належать: політичні, національні, релігійні, расові, 
сімейні та ін. 

Сьогодні і умовах глобалізаційної лібералізації міграційних 
процесів спонукальним фактором міжнародної трудової міграції 
з України є вивезення капіталу і відсутність, з одного боку, сти-
мулів,  з іншого, бажання власників капіталу і доходів від нього, 
їх реінвестувати в розвиток національної економіки. При цьому 
міграційні потоки з України через неможливість знайти роботу за 
фахом з адекватною до цін на споживчому ринку заробітними 
планами охоплюють як робітників, так і службовців, спеціалістів, 
учених. 

Так, за даними соціологічного моніторингу, який щорічно 
проводиться Інститутом соціології НАНУ, на запитання, чи маєте 
ви або хтось із членів вашої сім’ї досвід тимчасової роботи за ко-
рдоном, у 2012 р. ствердно відповіли 13,7 % опитаних, а в 2018 р. 
— 25,2 %. Водночас свій намір найближчим часом виїхати на ро-
боту за кордон у 2014 р. висловили 7,4 %, а в 2018 р. — вдвічі бі-
льше − 14,3 %. Із метою оцінки масштабів і вивчення характерис-
тик трудової міграції українців за кордон Державна служба 
статистики України в 2008, 2012 і 2017 рр. проводила опитування 
понад 20 тис. домогосподарств. Відповідно до отриманих даних, 
хоча б раз виїздили за кордон з метою заробітку протягом 2,5 ро-
ків до опитування або працювали за кордоном на момент його 
проведення у 2008 р. 1,5 млн осіб, тобто 5,1 % працездатного на-
селення, у 2012 р. — 1,2 млн (3,4 %) громадян у віці 15—70 ро-
ків, у 2017 р. — 1,3 млн (4,5 %) [1]. 

Слід також зазначити, що міграція робочої сили в умовах і під 
впливом глобалізації — явище складне і неоднозначне, вона мо-
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же здійснювати не тільки негативний вплив, зокрема, через відтік 
найбільш кваліфікованих кадрів і зменшення податкової бази для 
формування необхідних обсягів «соціального податку» до Пен-
сійного фонду для забезпечення виплат теперішнім пенсіонерам, 
а також для формування доходної частини місцевих бюджетів за 
рахунок податку на доходи фізичних осіб тощо, але і позитивний 
вплив на соціально-економічний розвиток країн таких, як Украї-
на, які «постачають» робочу силу закордон, в інші країни. З од-
ного боку вона дає можливість вирішити проблему зайнятості 
населення України, хоч і закордоном, а відтак зменшити наван-
таження на фонди соціального страхування від безробіття і дер-
жавний бюджет загалом, сприяє надходженню колосальних по-
тенційних інвестицій у вигляді зароблених коштів трудовими 
мігрантами, які переказують чи привозять їх на батьківщину при 
повернені і затим вкладають в житлове будівництво, в започатку-
вання чи розвиток власної справи, освіту дітей і на збільшення 
попиту на внутрішньому споживчому ринку. А це, у підсумку, 
стимулюватиме вітчизняну економіку до зростання за принципом 
видаткового мультиплікатора згідно теорії Дж. М. Кейнса, яка 
стверджує, що зростання сукупного суспільного попиту є тим 
ключовим чинником і драйвером ринкової економіки, який влас-
не і стимулює її зростання та розвиток, що підтверджується вже 
понад 90-літнім успішним досвідом функціонування та розвитку 
змішаної ринкової економіки, яка була відроджена після глоба-
льної кризи 1932 року.  

Однак у зв’язку з тим, що держава втрачає людські ресурси, пос-
тає питання здійснення контролю за міграційним рухом, а також 
необхідності оцінювання реальної ситуації щодо загальної чисель-
ності й статевовікового складу населення України. Ситуація, яка 
виникла на внутрішньому ринку робочої сили у зв’язку з міграцією 
робочої сили насамперед з України, вимагає розроблення цілеспря-
мованої політики регулювання експорту й імпорту праці з ураху-
ванням глобалізаційного впливу, що сприятиме захисту національ-
них інтересів. Для цього необхідно перейняти міжнародний досвід.  

 З метою мінімізації негативних наслідків глобалізації на роз-
виток ринку праці в Україні необхідно сприяти залученню соціа-
льних інвестицій у розвиток людського капіталу, які безпосеред-
ньо впливають на рівень інноваційної активності, посилити 
державний контроль за імпортом робочої сили, захистити права 
українських працівників за межами країни, здійснити кардиналь-
ні заходи щодо недопущення нелегальної трудової міграції, вдос-
коналити міграційну політику. 
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блеми, які сконцентровані в сфері праці та зайнятості в нинішніх 
умовах — впливу пандемії COVID-19 і карантинних обмежень. 

За розв’язання трудових проблем у період коронакризи взяли-
ся біля 20 % учасників цієї конференції. У своїй доповіді я розк-
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