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Глобалізація світової економіки стала при-
чиною зростання темпів міграції людських 
ресурсів. В постіндустріальному інформа-
ційному суспільстві людський ресурс пере-
творився на основний чинник конкурентного 
статусу держави. Міграція висококваліфіко-
ваних фахівців та спеціалістів, з одного боку, 
позитивно впливає на економічне зростання 
країн імміграції, тоді як країна еміграції втра-
чає конкурентні переваги. Масова еміграція 
є серйозною загрозою для українського сус-
пільства. Україна поступово втрачає най-
кращих працівників, які перебувають у пошу-
ках більшої заробітної плати та гідних умов 
життя. Тема еміграції змушує занепокої-
тися, оскільки спричиняє низку негативних 
наслідків для України: зміну демографічних 
показників, зменшення кількості населення, 
зниження рівня ВВП країни, відтік кваліфіко-
ваних кадрів. Україна займає останні місця 
у списку країн за рівнем і якістю життя 
населення. Використання наукових мето-
дів PEST-аналізу, економічної статистики, 
інформаційної графіки допоможе ідентифі-
кувати основні детермінанти зовнішньої 
трудової та освітньої міграції населення 
України. 
Ключові слова: PEST-аналіз причин міграції, 
трудова міграція, людський капітал, освітня 
міграція, відтік мізків. 

Глобализация мировой экономики стала 
причиной роста темпов миграции челове-

ческих ресурсов. В постиндустриальном 
информационном обществе человеческий 
ресурс превратился в основной фактор кон-
курентного статуса государства. Мигра-
ция высококвалифицированных професси-
оналов и специалистов, с одной стороны, 
положительно влияет на экономический 
рост стран иммиграции, в то время как 
страна эмиграции теряет конкурентные 
преимущества. Массовая эмиграция явля-
ется серьезной угрозой для украинского 
общества. Украина постепенно теряет 
лучших работников, находящихся в поисках 
большей заработной платы и достойных 
условий жизни. Тема эмиграции застав-
ляет обеспокоиться, поскольку такая 
ситуация влечет за собой ряд негативных 
последствий для Украины: изменение демо-
графических показателей, уменьшение 
количества населения, снижение уровня 
ВВП страны, отток квалифицированных 
кадров. Украина занимает последние места 
в списке стран по уровню и качеству жизни 
населения. Использование научных методов 
PEST-анализа, экономической статистики, 
информационной графики поможет иден-
тифицировать основные детерминанты 
внешней трудовой и образовательной 
миграции населения Украины. 
Ключевые слова: PEST-анализ причин 
миграции, трудовая миграция, человече-
ский капитал, образовательная миграция, 
отток мозгов.

The globalization of the world economy has led to an increase in the migration of human resources. In the post-industrial information society, human 
resources have become a major factor in the competitive status of the state. The migration of highly qualified professionals and specialists, on the one hand, 
has a positive effect on the economic growth of immigration countries, while the country of emigration loses its competitive advantage. Mass emigration 
is a serious threat to Ukrainian society. Ukraine is gradually losing the best workers in search of higher wages and decent living conditions. The issue of 
emigration is worrying, as such a situation entails a number of negative consequences for Ukraine: changes in demographic indicators, namely population 
decline, the impact on the country's GDP, the outflow of qualified personnel. Ukraine ranks last in the list of countries in terms of the level and quality of life of 
the population, which is the reason for the departure of part of the ambitious and active population. People want to get a decent salary, feel protected, afford-
able medicine, quality education, uninterrupted operation of transport and quality roads, well-groomed sports grounds, parks, squares, tidy roadside. There 
are cases when there are forced relocations - caused by military conflicts (armed actions in the Donbass, annexation of Crimea), man-made and environ-
mental disasters (Chernobyl disaster). It is extremely important to pay attention to the educational migration of Ukrainian citizens and to introduce effective 
mechanisms to combat and counter the growing flows of educational migration of young people from Ukraine to the Member States of the European Union. 
In UKRAINE it is necessary to create favorable socio-economic and political conditions for the development of labor potential of the population, return of 
migrants to their homeland, to provide them with jobs, create an employment program for candidates with international experience, promote small and 
medium business. The author proposes to explore the imperatives of social influence on the processes of external migration Ukraine using PEST-analysis.
Key words: PEST-analysis of the causes of migration, labor migration, human capital, educational migration, brain drain.

Постановка проблеми. Через недосконалу 
соціально-економічну систему забезпечення насе-
лення Україна не може конкурувати з європей-
ськими країнами. Низькі показники рівня та якості 
життя, політична нестабільність, корупція та бюро-
кратія, застаріла система освіти, незбалансований 
ринок праці, неякісна медицина є основними моти-
вами для переїзду активних та амбітних громадян 
за кордон. Тема еміграції змушує занепокоїтися, 
оскільки призводить до негативних наслідків: зміна 
демографічних показників, а саме зменшення кіль-
кості населення та загострення проблеми старіння 
нації, зниження рівня ВВП країни, відтік кваліфіко-

ваних кадрів. Людський капітал є головним драйве-
ром створення та розвитку інноваційної економіки. 
Креативне ядро людського капіталу – вчені, викла-
дачі, управлінці, вчителі та провідні фахівці генеру-
ють інновації, формують нові сприятливі умови для 
модернізації та високої якості життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичними та практичними аспектами регу-
лювання міграційних потоків займались провідні 
вітчизняні та зарубіжні науковці: Т.І. Алексєєва, 
Б.М. Гнатківський, Б.П. Дмитрук., М.В. Михалик, 
А.О. Надточій, І.С. Процик, З. Рейхель, М. Хофф-
ман. Однак подальшого дослідження потребує 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

62 Випуск 49. 2020

тема розвитку зовнішніх міграцій в Україні відпо-
відно до тенденцій її внутрішньої політичної та 
соціально-економічної динаміки. Чекає на своє 
застосування метод PEST-аналізу. Ширшого вико-
ристання потребують статистичні інструменти та 
інфографіка вивчення міграційних тенденцій.

Постановка завдання. Автор ставить за мету: 
по-перше, здійснити PEST-аналіз факторів зовніш-
нього та внутрішнього впливу на формування 
міграційних настанов; по-друге, розглянути сучасні 
міграційні процеси як відображення складних та 
суперечливих політичних, економічних, соціаль-
них і технологічних проблем розвитку українського 
суспільства; по-третє, ідентифікувати детермі-
нанти зовнішньої трудової та освітньої міграції 
населення України, використовуючи PEST-аналіз, 
інфографіку і статистичні методи дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчаючи поняття міграції населення, слід зосе-
редити увагу на її причинах, наслідках, статис-
тичних вимірах. Міграція населення (migratio) 
з латинської перекладається як переміщення 
людей через кордон зі зміною місця проживання 
[2, с. 375–379]. Існують два підходи до визначення 
поняття міграції: широкий та вузький. У широкому 
сенсі міграція – будь-який просторовий рух насе-
лення (поїздки у відпустку, відрядження, переїзд 

до іншого регіону чи країни). У вузькому розумінні 
міграція – процес просторового переміщення насе-
лення, що призводить до його територіального 
перерозподілу (реєстрація за новим місцем про-
живання). Наукова класифікація вивчення поняття 
міграції включає такі теорії:

– Push-Pull теорія притягання – відштовху-
вання Е. Лі, за якою на обсяги міграції впливає 
відстань між регіонами, мультиагентні чинники 
вибуття – прибуття, індивідуальні особливості 
мігрантів (див. рис. 1). 

– Теорія міграційного ланцюга Д. Гурака  
(див. рис. 2).

– Концепція трудової міграції О. Старка, осно-
вний мотиваційний чинник якої – забезпечити благопо-
луччя своєї родини (житло, харчування та навчання). 

– Модель міграції Т. Заславської. Міграція насе-
лення виконує прискорювальну, перерозподільчу 
та селективну функції. Прискорювальна стосується 
забезпечення просторового руху населення через 
зростання його освітнього рівня. Перерозподільча 
характеризується розміщенням трудових сил, 
розподілом виробничих потужностей, кількістю 
інвестицій між країнами. Селективна означає нео-
днакову участь у міграції різних соціальних груп, 
досліджує зміни якісного складу населення.

– Теорія ризиків міграції. Нелегальна міграція 
збільшує ризики порушення прав людини 
та дисбаланси у сфері зайнятості.

– Інституційна модель. Збільшення 
обсягів міграції призводить до виникнення 
інституцій, які офіційно чи неофіційно 
надають допомогу щодо працевлашту-
вання мігрантам, що в свою чергу прово-
кує збільшення нелегальної міграції.

Британський дослідник німецького по- 
ходження Е. Равенштайн визначив 11 за- 
конів міграції (“The laws of migratio”):

1. Переважна частина мігрантів 
представлена дорослим населенням, 
а сім’ї рідше емігрують.

2. Головні напрямки міграції ведуть 
до центрів промисловості із районів 
сільської місцевості.

Рис. 1. Схема моделі притягання – відштовхування

Джерело: [4, с. 116–120]

Рис. 2. Схема моделі міграційного ланцюга

Джерело: [9, с. 287–289]
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3. Основна частина мігрантів переїжджає на 
короткі відстані.

4. Для міграційних процесів характерна ком-
пенсаторність. Більш активні індивіди емігрують 
до міст, які швидко розвиваються, а їх місце займа-
ють менш активні.

5. Міграція включає прямий та зворотний потоки.
6. Мігранти прямують до великих промислових 

центрів.
7. Міграційні процеси у сільській місцевості 

менш активні, ніж у містах.
8. Жінки більш схильні до міграції усередині країни, 

а чоловіки зазвичай переїжджають на довгі відстані.
9. Як правило, населення міста зростає швид-

кими темпами саме через міграцію, а ніж через 
народжуваність.

10. Існує пряма залежність між обсягом міграції 
та рівнем соціально-економічного розвитку країни.

11. Основна причина міграції – бажання покра-
щити рівень та якість життя, досягти економічного 
благополуччя.

У науковій парадигмі Е. Равенштайна ключове 
місце займає поділ причин міграції на чинники 
відштовхування та притягування (див. табл. 1).  
Несприятливі соціально-економічні умови в одній 
державі, нерозвинене законодавство, високі 
податки “виштовхують” людей з місця їх прожи-
вання, а сприятливі обставини “притягують” [8; 11].

Через недосконалу економічну систему та 
низький рівень соціального забезпечення Україна 
не може конкурувати з європейськими країнами. 

Інфографіка рисунку 3 доводить, що громадяни 
України не задоволені своїм матеріальним стано-
вищем. Тому найактивніші, освічені та конкурен-
тоспроможні українці бачать у міграції за кордон 
єдиний шлях свого благополуччя. 

 
Таблиця 2

Середньомісячна зарплата в Україні  
та країнах – членах ЄС за 2019 р.

Країна Середньомісячна 
заробітна плата

Польща 1245 євро
Чехія 1316 євро

Іспанія 2244 євро
Італія 2596 євро

Франція 2957 євро
Бельгія 3401 євро

Норвегія 4713 євро
Швейцарія 5485 євро

Україна 404 євро

Джерело: [3]

Здійснюючи порівняння середньомісячної 
заробітної плати в Україні та країнах-членах ЄС, 
можна зробити висновок про високу оцінку праці 
та її достойну винагороду з боку європейського 
бізнесу (див. табл. 2). Аналіз статистичних даних 
таблиці 2 доводить, що громадяни країн-членів 
ЄС отримують зарплату, яка у 2–4 рази переви-
щує середній рівень по Україні. 

Таблиця 1
Чинники виштовхування та притягування за Е. Равенштайном

Фактори “виштовхування” Фактори “притягання”
Економічні

Низька заробітна плата Висока заробітна плата
Низька якість життя Висока якість життя
Високий рівень безробіття Наявність вільних робочих місць
Економічна нестабільність Стабільний розвиток економіки
Обтяжлива система оподаткування Ліберальна система оподаткування

Соціальні
Низька якість освіти Висока якість життя
Погані умови праці Гарні умови праці
Недоступна система охорони здоров’я Доступна та високоякісна система охорони здоров’я
Відсутність можливостей для професійної самореалізації Наявність можливостей для професійної самореалізації

Культурні
Релігійні переслідування Свобода віросповідання
Етнічна дискримінація Відсутність етнічної дискримінації
Расова дискримінація Відсутність расової дискримінації
Політичні
Відсутність демократії Розвинена демократія
Політична нестабільність Стабільність політичної системи
Корумпованість владних структур Відсутність корупції

Екологічні
Забруднене навколишнє середовище Краща екологічна ситуація
Низька якість питної води та їжі Чиста питна вода та екологічна безпека їжі

Джерело: [8; 11]
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Прикрим також можна назвати факт перевищення 
кількості українців, які виїхали для навчання за кор-
дон, над числом іноземних громадян, що прагнуть 
отримати освіту в Україні. Вперше зафіксована у 
2015 р., ця тенденція залишається незмінною й досі. 
Статистика науково-аналітичного центру CEDOS 
засвідчує зростаючу динаміку числа студентів з Укра-
їни у державах-членах Євросоюзу (див. рис. 4).

Принципово важливо звернути увагу на те, 
що європейські країни пропонують пільги випус-
кникам ВНЗ. Наприклад, надається період для 

пошуку роботи після закінчення вишу: 6 місяців 
в Австрії та Франції, 1 рік у Польщі, 1,5 року у 
Німеччині. Такі привабливі перспективи заохочу-
ють українських студентів. У 2016 році Європар-
ламент затвердив директиву, яка зобов’язує усіх 
членів ЄС (крім Великої Британії, Данії, Ірландії) 
дозволити іноземним студентам залишатись у тій 
чи іншій країні Євросоюзу на 9 місяців з метою 
працевлаштування та самореалізації. Українську 
молодь цікавлять держави, які надають студен-
там стипендії або гранти на навчання (Німеччина, 

Рис. 3. Градація рівня задоволення життям в Україні по шкалі від 1 (не задовольняє) до 5 (задовольняє)

Джерело: [10]

Рис. 4. Динаміка зростання числа українських студентів у європейських країнах

Джерело: [1]
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Фінляндія, Франція, Чехія). За період з 1992 по 
2019 р. 1000 українців отримали стипендії по про-
грамі Fulbright у США [7, с. 498]. 

За даними дослідження “Молодь України – 2018” 
55% українців хочуть виїхати за межі України, 17% 
планують емігрувати найближчим часом, 38% роз-
глядають можливість тимчасової міграції. Основні 
причини еміграції: відсутність в Україні умов для пра-
цевлаштування – 58%, демократії та законності – 
56%, кращої заробітної плати – 48%. До цих чинників 
необхідно віднести також фактор загрози життю чле-
нам сім’ї – 18%, анексію Криму та воєнні дії на Дон-
басі–34%. Вибір країни для навчання за кордоном 
залежить від територіальної близькості країн, мов-
ного бар’єру, вартості навчання, забезпечення гурто-
житком, наявності пільг, стипендій та безкоштовних 
програм. Діаграми рис. 5 покраїново демонструють 
напрямки освітньої міграції українських студентів.

Інфографіка рисунку 5 доводить популярність 
Польщі. В Україні відбувається активна рекламна 
кампанія вступу до вузів цієї країни. Серед інстру-
ментів розгорнутої PR-кампанії переваг навчання у 
Польщі: ліберальні умови вступу, можливість вчитись 
безкоштовно (особливо при наявності Карти поляка), 
соціальні стипендії, допомога у харчуванні та прожи-
ванні, зарахування на бюджет за високі результати 
і досягнення у навчанні, спорті, а також спрощена 
система подачі документів через Інтернет, web-сайт 
установи. У реальному житті більшість українських 
студентів вчаться на контрактній основі і тим самим 
покращують фінансову складову освітньої сфери 
Польщі. Та все ж факт “українізації вищої освіти” 
викликає негативне ставлення до нього польського 
суспільства. Лінійно рис. 6 демонструє стрімке зрос-
тання кількості українських студентів у Польщі.

Деякі науковці вважають виїзд української молоді 
за кордон позитивним фактором, що сприяє між-
культурній комунікації та співпраці. Інші негативно 
оцінюють посилення української освітньої еміграції, 
адже українська молодь залишається за кордоном 
назавжди. Графічно рис. 7 показує суттєву різницю 

між освітніми коефіцієнтами вхідної та вихідної 
мобільності молодих українських емігрантів.

Головними конкурентами України на міжнарод-
ному ринку праці та освітніх послуг виступають 
Росія та Польща. Остання випередила Україну, 
реалізуючи стратегію інтернаціоналізації вищої 
освіти. Польща так само, як і Україна, втрачає 
людський капітал через виїзд поляків до країн 
ЄС, США та Канади. Українці у Польщі займа-
ють перше місце серед іноземних студентів (див. 
табл. 3). Одним з важливих чинників зростання 
освітньої міграції української молоді є академічна 
мобільність, що дозволяє брати участь у програ-
мах Еразмус+ та Горизонт 2020. 

Автор пропонує дослідити імперативи суспільного 
впливу на процеси зовнішньої міграції населення 
України, використовуючи PEST-аналіз (див. табл. 4). 

Висновки. Враховуючи дані проведеного 
PEST-аналізу, українській владі слід розробити 
дієві заходи регулювання процесів трудової та 
освітньої міграції. 

По-перше, принципово важливе завдання – 
завершення воєнних дій на території Луганської та 
Донецької областей, повернення до складу Укра-
їни Криму, встановлення миру та забезпечення 
територіальної цілісності країни.

По-друге, в Україні необхідно істотно збільшити 
бюджетні асигнування на освіту і науку, а також 
узгодити з країнами Євросоюзу питання взаємного 

Рис. 5. Діаграми напрямків освітньої міграції українських студентів, 
покраїново за 2018 р.

Джерело: [5, с. 223]

Рис. 6. Кількість українських студентів у Польщі, 
2017–2019 рр.

Джерело: [6, с. 67]
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Рис. 7. Вхідна та вихідна мобільність української молоді, %

Джерело: [12]

Таблиця 3
Кількість українських студентів за кордоном у 2014 і 2016 рр

Країна Кількість українських студентів, осіб
2014 рік 2016 рік

1. Російська Федерація 12043 22440
2. Польща 9485 29253
3. Німеччина 5444 5850
4. Чеська Республіка 2098 2674
5. Італія 1903 2552
6. США 1392 1615
7. Угорщина 1169 1105
8. Франція 1131 1226
9. Велика Британія 1035 978
10. Австрія 964 1194

Джерело: [7, с. 498]

Таблиця 4
Матриця PEST-аналізу причин зовнішньої міграції населення України

Економічні чинники:
– зростання кількості безробітних;
– зменшення середнього класу – основи соціально-політичної та 
економічної стабільності держави;
– негативний вплив на малий та середній бізнес карантинних 
обмежень, запроваджених через пандемію Covid-19;
– зубожіння населення, його низька купівельна спроможність;
– низька заробітна плата, малі пенсії 
та соціальні виплати;
– перевага пасивних методів (соціальні трансферти та 
пільги) над активними (працевлаштування), що породжує у 
непрацюючого населення утриманські настрої;
– інфляційні процеси, знецінення гривні,
офшоризація, тіньова економіка, посилення позицій олігархату.

Політичні чинники:
– анексія Російською Федерацією Криму та 
поступове перетворення його на воєнно-
морську базу російських окупаційних військ;
– гібридна війна Росії на території Донбасу;
– перетворення Луганської та Донецької 
областей у депресивні регіони;
– політична нестабільність, дострокові вибори 
депутатів Верховної Ради, місцевих рад 
України та часта зміна членів Уряду;
– революційні потрясіння: Помаранчева револю-
ція 2004 р. та Революція гідності 2013–2014 рр.;
– небезпека нового майдану в умовах 
поглиблення економічної кризи 2020-2021 рр. 
та нової хвилі пандемії;
– недовіра до Президента, Уряду, судової системи.

Соціальні чинники:
– соціальні дисбаланси та асиметрії, посилення процесів 
соціальної дивергенції;
– соціальна девіантність, зростання жебрацтва, числа 
безхатченків, алкоголізму, проституції, депресивних станів з 
наслідками суїциду;
– криміналізація суспільства, збільшення кількості злочинів, 
порушень правопорядку;
– соціально-психологічна зневіра у краще майбутнє, 
песимістичні настрої;
– відсутність доступних дешевих кредитів, пільг для молодих 
сімей на будівництво житла,отримання іпотеки та ведення бізнесу;
– недосконала система соціально-відповідального бізнесу та 
неефективне використання механізмів соціального аудиту.

Технологічні чинники:
– інформатизація та діджиталізація 
українського суспільства;
– глобальний розвиток соціальних мереж;
– використання електронних носіїв інформації;
– запровадження в українську практику 
електронних біометричних паспортів;
– візовий режим перетину кордонів країн-
членів Європейського Союзу;
– Чорнобильська техногенна катастрофа, 
шкідливі для здоров’я екологічні умови;
– використання застарілих технологій 
виробництва.

Джерело: авторська розробка
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визнання подвійних дипломів та порівнянності 
кваліфікацій. 

По-третє, запровадження в Україні дуаль-
ного навчання повинно відбуватись паралельно 
з активним використанням ліцензованих, валідо-
ваних, франчайзингових програм та дистанційних 
технологій.

По-четверте, надати українській молоді право 
першого робочого місця та запровадити державне 
субсидіювання цієї юридичної норми.

По-п’яте, доцільно передбачити можливість 
участі населення України у багатьох видах діяль-
ності, які українські громадяни суміщують або змі-
нюють протягом свого життя.

По-шосте, передбачити соціальну допомогу 
робітникам на підприємствах із вкрай низькою зарп-
латнею для збереження за ними їх робочих місць.

По-сьоме, заборонити розірвання трудового 
договору у разі відмови працівнику на його про-
хання про переведення з повної зайнятості на 
неповну та забезпечити законодавче закріплення 
принципу недискримінації щодо робітників непо-
вної зайнятості.

По-восьме, постійно контролювати безпеку та 
гігієну робочих місць, моніторити випадки небез-
печних викидів хімічних речовин, біологічних мута-
генних ризиків, підвищених електровібрацій на 
підприємствах України.

По-дев’яте, активно і результативно боротися 
з офшоризацією країни та ухиленням від сплати 
податків.
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