
Кількість внутрішніх трудових мігрантів в Україні становить 652 000 осіб. 

Найбільше внутрішніх трудових мігрантів походять із Сумської, Рівненської, Закарпатської, Вінницької, Херсонської областей. 

1 Дослідження було проведене агенцією Info Sapiens на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) — Агентства ООН з питань міграції 
в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вересні-жовтні 2021 р. Дослідження було здійснене шляхом національного 
репрезентативного опитування методом особистих інтерв’ю. Обсяг вибірки становить 5 228 респондентів, із них 2 374 чоловіки та 2 854 жінки. Вибірка є ре-
презентативною для населення старшого 14 років кожної області України та м. Києва, але не включає мешканців непідконтрольних Уряду територій Донецької 
та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 

2 У порівнянні з дослідженням 2019 року 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІШЕННЯ ПРО ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ

НАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ, ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ ТА ІНШИХ ФОРМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, 20211

Кількість українських трудових мігрантів за кордоном становить 1 167 000 осіб, що на 11% більше, ніж у 2019 році. 

Найбільше зовнішніх трудових мігрантів походять із Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Херсонської та Львівської 
областей. 

МАСШТАБИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

МАСШТАБИ ВНУТРІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ2

хочуть заробити 
кошти, щоб витратити 

їх в Україні для 
втілення власних 

планів

не можуть знайти 
роботу з достатнім 

рівнем оплати 
в Україні

не можуть знайти 
роботу в бажаній 
сфері з достатнім 

рівнем оплати 
в Україні

хочуть отримати новий 
досвід або враження 

хочуть емігрувати 
назавжди

зростання оціночної 
кількості зовнішніх трудових 

мігрантів з 1 051 000 
до 1 167 000 осіб

зростання частки 
мігрантів, які працюють 

за кордоном 
неофіційно, 

з 30% до 42%

зростання частки людей, 
які готові прийняти 

ризиковану пропозицію 
роботи за кордоном, 

з 13% до 20%

близько 2 мільйонів 
українців втратили 

роботу через 
пандемію COVID-19
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Люди, що належать до уразливої групи, частіше обирають роботу не за своєю спеціальністю — у сферах будівництва та сільського 
господарства, а також низькокваліфіковану роботу на виробництві. 

За умов внутрішньої міграції схильність до ризикованої поведінки вища, оскільки люди менше усвідомлюють небезпеку у своїй країні. 

ЗА ОЦІНКАМИ МОМ, ПОНАД 300 000 УКРАЇНЦІВ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З 1991 РОКУ.  

Близько 46 000 українців постраждали від торгівлі людьми протягом 2019–2021 років: 29 000 за кордоном, 17 000 в Україні.4.

УРАЗЛИВІСТЬ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У цьому дослідженні ми визначаємо як «уразливу групу» людей, які схильні погодитись (відповідь «так» і «скоріше так») 
принаймні на одну ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в інших насе лених пунктах в межах України, а саме: 

3 Ми не включаємо до уразливої групи тих, хто погодився працювати без офіційного працевлаштування в інших населених пунктах України, тому що це досить 
звична та поширена практика. 

4 У 2021 році МОМ та партнерські нурядові організції виявили та надали допомогу 1 010 особам, постраждали від торгівлі людьми, 1 680 особи у 2020 році та 
1 345 осіб у 2019. Статистика щодо кількості виявлених постраждалих осіб загалом є заниженою та не відображає масштаби торгівлі людьми у повній мірі. Люди, 
які були виявлені та отримали допомогу, є більш видимими, адже змогли вийти із ситуації торгівлі людьми та звернутися по допомогу. 

8% — працю-
вати у замкнених 

приміщеннях 
без змоги вільно 

залишити робоче 
місце

1% — виконувати 
про тизаконну 

роботу

4% — перетнути 
кордон 

у неврегульований 
спосіб

1% — віддати 
роботодавцю свій 
паспорт на період 
працевлаштування

1% — віддати 
роботодавцю мо-
більний телефон 
чи інші особисті 
речі на період 

працевлаштування

9% — працювати 
у замкнених 

приміщеннях без 
змоги вільно залишити 

робоче місце

6% — перетнути 
кордон 

у неврегульований 
спосіб

1% — віддати 
роботодавцю свій 
паспорт на період 
працевлаштування

1% — віддати робото-
давцю мобільний теле-
фон чи інші особисті 
речі на період праце- 

влаштування

В УКРАЇНІ

ЗА КОРДОНОМ

КОЖЕН ЧЕТВЕРТИЙ УКРАЇНЕЦЬ ГОТОВИЙ ПРИЙНЯТИ РИЗИКОВАНУ ПРОПОЗИЦІЮ РОБОТИ 
ЗА КОРДОНОМ АБО В ІНШОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ.

18% — працювати 
без офіційного 

працевлаштування

27% — працювати 
без офіційного 

працевлаштування
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