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Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового 

господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; 

економіки та управління підприємствами; цілей сталого розвитку та молоді в Україні; національної безпеки і 

оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки 

сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; правового 

забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної 

економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і 

політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, 

банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; 

економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та 

адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та 

трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку 

адміністративного та митного права в Україні та світі. 
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ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Питання міграції робочої сили є досить актуальними на сучасному етапі розвитку 

України. Адже міграція трудових ресурсів як економічне явище є одним з факторів 

формування суспільства, що безпосередньо впливає на його становлення та 

функціонування. Сьогодні міграція робочої сили стала одним з головних чинників 

соціально-економічних трансформацій і розвитку всіх регіонів України. Тому така 

тенденція і спонукає досліджувати особливості та проблематику трудової міграції в Україні. 

Тому, щоб вирішити проблему міграції потріно більш детально вияснити, які фактори 

впливають на міграцію трудової сили за кордон. За приклад візьмемо сатистику соціально-

економічного становища Вінницької області. Чисельність наявного населення Вінницької 

області, за оцінкою, на 1 вересня 2018 р. становила 1566,3 тис. осіб. За січень – серпень 

2018 р. чисельність населення зменшилась на 9479 осіб. Зменшення чисельності населення 

області відбулося як за рахунок природного скорочення – 7505 осіб, так і за рахунок 

міграційного скорочення населення – 19741 особи.  

Середньооблікова кількість штатних працівників області на підприємствах, в установах 

та організаціях з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у серпні 2018 р. становила 

266,5 тис. осіб, що дорівнює їх кількості у липні 2018 року. 

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих 

безробітних порівняно з серпнем 2018 р. зменшилась на 3,0 % і на кінець вересня 2018 р. 

становила 15,1 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 53,9 % становили жінки. Рівень 

зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з серпнем 2018 р. не змінився і на 

кінець вересня 2018 р. становив 1,6 % населення працездатного віку. У сільській місцевості 

показник не змінився і становив 1,9 %, в міських поселеннях – також залишився без змін 

(1,4 % населення працездатного віку). 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у 

вересні 2018 р. порівняно з серпнем п.р. зменшилась на 0,4 тис. і на кінець вересня 

становила 2,6 тис. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію порівняно з 

попереднім місяцем збільшилось і становило 6 осіб на кінець вересня 2018 р. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю 

впродовж вересня 2018 р., становила 12,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по 

безробіттю становив 2408 грн, що на 35,3 % менше законодавчо визначеного розміру 

мінімальної заробітної плати (3723 грн) [1]. 

Щоб зрозуміти, чому вінничани, багато з яких мають вищу освіту, погоджуються на 

спартанські умови роботи за кордоном, досить зіставити рівні зарплат. Наприклад, середня 
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номінальна заробітна плата штатного працівника (дані наведено по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і 

більше осіб) у вересні 2018 р. становила 8038 грн, що в 2,2 раза перевищувала 

рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з серпнем 2018 р. розмір 

заробітної плати збільшився на 1,4 %, а відносно вересня 2017 р. зріс на 27,0 %, тоді, 

як у польській теплиці, можна заробити близько 2,6 тис. злотих на місяць (близько 

20 тис. грн). А якщо перед виїздом в Польщу отримати довідку – підтвердження статусу 

податкового резидента України у податковій, вдасться заробляти до 3,1 тис. злотих на 

місяць (майже 24 тис. грн).  

Ознайомившись із сатистикою можна дійти висновку, що головною проблемою 

міграції робочої сили є заробіта плата. Щоб вирішити проблему Вінницькі роботодавці вже 

перейнялися утриманням співробітників, які націлилися на трудову міграцію. Деякі з них 

почали підвищувати зарплати. Багато роботодавців змушені підвищувати зарплати, щоб 

набрати нових працівників. При цьому деякі підприємства збільшують ставки в 

превентивному порядку, причому відразу на 50 – 70 %. У результаті на ринку утворюються 

перекоси, і вже зараз зарплата, пропонована різноробочому, часто перевищує платню 

бухгалтера. Але, одномоментно підвищити зарплати хоча б до рівня 70 % від того, що 

пропонують вінничанам в сусідніх країнах, в нинішніх реаліях бізнесу часто не під силу, 

особливо враховуючи характерну для української економіки низьку продуктивність праці. 

У зв’язку з відтоком працівників за кордон вінницьким роботодавцям доводиться шукати 

додаткові аргументи для мотивації співробітників залишатися на підприємстві і в країні. 

Поряд із підвищенням рівня оплати праці може застосовуватися нематеріальна мотивація – 

комфортний клімат в колективі, загальні цінності людини та компанії, прогресивна 

корпоративна культура і т. п. 

Для поліпшення міграційної ситуації в України було б доцільно застосовувати 

такі заходи: 

1. Забезпечувати умови для поширення легального працевлаштування, насамперед в 

тих країнах, куди виїжджає найбільша кількість громадян України. 

2. Забезпечувати права та соціальний захист працівників-мігрантів. 

3. Усувати або мінімізувати обставин, що призводять до дискримінаційного, 

безправного, становища громадян України на ринках праці закордонних країн. 

4. Сприяти проведенню в країнах зосередження української міграції моніторингових 

досліджень з метою отримання статистичних даних та інформації про динаміку трудової 

міграції у відповідній країни. 

5. Цілеспрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як сільське господарство, 

легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де сьогодні використовується праця 

мігрантів в Європі. 

6. Слід радикально переглянути механізм оплати праці усередині країни [2]. 

Цілеспрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як сільське 

господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де сьогодні 

використовується праця мігрантів в Європі. Слід радикально переглянути механізм оплати 

праці усередині країни. 

 Важливо не забувати, що чим стабільнішим буде національне бізнес – середовище і 

динамічнішим ринок, тим сильніші будуть мотиви іммігрантів повернутися на батьківщину. 
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