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ПЕРЕДМОВА
Шановний читачу,

Я радий представити вам друге видання публікації «Міграція в Україні: факти і цифри». Цією 
публікацією Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні прагне надати 
вам оновлену добірку міграційної статистики та огляд розвитку міграційних процесів.

Незважаючи на те, що цей короткий огляд може лише ознайомити зі складними і часто 
взаємопов’язаними проблемами міграції в Україні, ми спробували, наскільки це можливо, 
розглянути факти і цифри у певному контексті і продемонструвати, як відповідні тенденції 
розвивалися упродовж певного часу. Це стає ще більш важливим, враховуючи, що відповідна 
інформація часто буває обмеженою.

Відповідно до загальних повноважень МОМ, запропонований перелік фактів покликаний 
поліпшити розуміння можливостей та проблем міграції в українському контексті.  
Максимальне використання можливостей, обумовлених міграцією, та зведення до мінімуму 
проблем, пов’язаних із міграційними процесами, є керівними принципами всіх заходів  
і програм, які проводить і у яких бере участь Представництво. 

У своїй діяльності в Україні МОМ підтримує протидію торгівлі людьми, надає допомогу 
Уряду у запобіганні неврегульованій міграції та в управлінні міграційними процесами,  
а також у формуванні політики та практики захисту й охорони здоров’я мігрантів. Водночас, 
Представництво МОМ в Україні бере участь у вивченні та сприянні створенню законних 
каналів міграції для українських трудових мігрантів, інтеграції етнічних меншин, а також сприяє 
поширенню розуміння суспільством переваг культурного розмаїття і протидіє ксенофобії.
 
Цей огляд буде регулярно оновлюватися. Ми вітаємо будь-які коментарі, поради та нові дані, 
які, на вашу думку, допоможуть покращити наступні видання брошури.

Манфред Профазі,
Голова Представництва МОМ в Україні

Обмеження відповідальності: Факти та погляди у цій публікації подані виключно з інформаційною метою  
та не обов’язково відображають позицію МОМ чи її країн-членів. МОМ не несе відповідальності  
за точність та надійність наведених фактів, оцінок, заяв та іншої інформації.

Представництво МОМ в Україні висловлює щиру подяку Головному науковому співробітнику  
Національного інституту стратегічних досліджень пані Олені Малиновській за наукове редагування брошури.

© Всі права захищені, МОМ Україна (2013 р.)
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Загальна інформація

МОМ

УКРАЇНА: країна із середнім рівнем доходів

Заснована у 1951 році, Міжнародна 
організація з міграції (МОМ) тісно  
співпрацює з урядовими, міжурядовими 
та неурядовими партнерами для сприяння 
гуманній та впорядкованій міграції  
для загального блага. До її складу входять  
151 країна та 12 країн зі статусом  
спостерігачів. МОМ має представництва  
у більш ніж 100 країнах світу.  

Представництво МОМ в Україні почало 
працювати у 1996 році, коли Україна 
отримала статус країни-спостерігача 

у Міжнародній організації з міграції.  
У 2001 році Україна звернулась із запитом 
про надання їй статусу країни-члена МОМ,  
і у 2002 році Парламент України ратифікував 
угоду про членство України в організації.

Протягом останніх 17 років діяльності  
в Україні МОМ надала допомогу більш  
ніж 300 тис. мігрантів, потенційних мігрантів, 
постраждалих від торгівлі людьми та іншим 
вразливим групам, безпосередньо або через 
своїх партнерів по проектах.

• Населення (станом на 2012 рік): 45,5 млн¹ 
Україна — на 29 місці у світі за кількістю 
населення.

• Зростання чисельності населення 
(середній %, 2000–2012 роки): –0,6 щорічно².
Впродовж 2000–2012 років населення 
України скоротилося на 4 млн осіб. Проте 
цей процес загальмувався: коефіцієнт 
природного скорочення населення становив 
у 2000 році –7,6 на 1 000 мешканців,  
–3,1 — у 2012 році.

• Валовий внутрішній продукт (ВВП) 
(2012 рік): 176,308 млрд дол. США в поточних 
цінах, або 3 870 дол. США на душу населення³. 

• Рівень безробіття за методологією 
Міжнародної організації праці (в середньому 
у 2012 році): 7,5% у віці 15–70 років4.
Якби працевлаштування за кордоном  
було неможливим, рівень безробіття  
в Україні у 2008 році, за оцінками,  
був би у 1,5 разу вище5. 

• Коефіцієнт чистої міграції (2010–
2015 роки): –0,2 мігранта/1 000 населення6.

• Індекс розвитку людського потенціалу  
(ІРЛП)a: 78 місце у світі у 2012 році7. 

a Інтегральний показник тривалості життя, освіти та доходу
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Міграція з України

Трудова міграція

ДІАГРАМА 1. Основні країни призначення українських 
              трудових мігрантів (2010–2012 рр.)14

43% Росія

14% Польща
13% Італія

13% Чехія
5% Іспанія

2% Угорщина
2% Португалія

8% Інші 
країни

• 204 000 дозволи на проживання 
було видано громадянам України  
у державах Євросоюзу у 2011 році. 
Українці становили найчисельнішу 
групу серед громадян третіх країн, 
які отримали такі дозволи в ЄС8. 
Проте більшість цих дозволів були  
короткотерміновими (до року), 156 тис. 
з них видано Польщею для виконання 
сезонних робіт9. 
У 2012 році українці були п’ятою  
за чисельністю групою громадян третіх 
країн, які проживали на території ЄС, 
після громадян Туреччини (2,3 млн), 
Марокко (1,9 млн), Албанії та Китаю10.

• На середину 2013 року на обліку 
Федеральної міграційної служби 

Росії перебували 1,4 млн громадян 
України, які проживали в Росі ї  
на постійній та тимчасовій основі.  
У тому числі українців, які мали 
дозволи на працевлашт ування, 
нараховувалося 127,8 тис. осіб,  
що с тановило 11% іноземних 
працівників у Росії11.

• У 2011–2012 роках Міністерство 
внутрішніх справ (МВС) оформило 
документи для 12 000 громадян 
України, які виїхали з країни на постійне 
місце проживання за кордон12.

• Основні країни призначення: Російська 
Федерація, Німеччина, Ізраїль, США, 
Білорусь, Чехія.

Із січня 2010 року до червня 2012 року, 1,2 млн осіб, тобто 3,4% населення у віці від 15 до 70 років, 
працювали чи шукали роботу за кордоном, згідно з результатами дослідження, здійсненого 
Державною службою статистики України та Інститутом демографії та соціальних досліджень  
в рамках проекту, фінансованого ЄС та впроваджуваного МОП і МОМ13.
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35% Жінки

65% Чоловіки

46% Будівництво

4%  Промисловість

11%  Сільськогосподарський сектор

9%  Оптова та роздрібна торгівля4%  Інші види робіт

18%  Домашній догляд

4% Транспортний сектор

4% Готельний 
та ресторанний сектор

ДІАГРАМА 2. Гендерний розподіл українських трудових мігрантів (2010–2012 рр.)15 
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ДІАГРАМА 3. Основні сфери працевлаштування  
              українських трудових мігрантів (2010–2012 рр.)16

З-поміж українських трудових мігрантів, що працювали за кордоном у 2010–2012 роках,  
38% мали дозвіл на проживання та роботу, 13% — дозвіл на роботу, 24% — дозвіл  
на тимчасове проживання, 17% не мали правового статусу та 4% перебували в інших 
країнах лише з туристичною візою17.

З часу проведення аналогічного дослідження в 2008 році картина трудової міграції 
залишається доволі сталою. Баланс між українськими мігрантами, які працюють у Росії  
та в країнах ЄС, приблизно 50/50, чоловіки становлять близько двох третин трудових мігрантів.



Україна, Київ, 01001, вул. Михайлівська, 8
Тел.: +38 044 568 50 15  Факс: +38 044 568 50 16

e-mail: iomkiev@iom.int
www.iom.org.ua

e-mail: iomkiev@iom.int
www.iom.org.ua

Україна, Київ, 01001, вул. Михайлівська, 8
Тел.: +38 044 568 50 15  Факс: +38 044 568 50 166

Дуже низький

Середній

Високий

Низький

Дуже високий

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ВІННИЦЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ДОНЕЦЬК

ЖИТОМИР

ЗАПОРІЖЖЯ

КІРОВОГРАД

КИЇВ

ЛУГАНСЬК

ЛУЦЬК

ЛЬВІВ

МИКОЛАЇВ

ОДЕСА

ПОЛТАВА

РІВНЕ

СІМФЕРОПОЛЬ

СУМИ

ТЕРНОПІЛЬ

УЖГОРОД

ХАРКІВ

ХЕРСОН

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЧЕРКАСИ

ЧЕРНІГІВ

ЧЕРНІВЦІ

КАРТА 4. Розподіл українських трудових мігрантів за регіонами походження (2008 р.)19

Економічні диспропорції між регіонами України є значними. Наприклад, дохід на душу 
населення в Донецькій області становив 683 дол. США (за результатами першого кварталу 
2011 року), що на 20% вище ніж середній дохід по Україні (550 дол. США), у той час як дохід  
у Чернівецькій області (352 дол. США) був на 37% нижчим від середнього. 

Це один із чинників, який пояснює регіональний розподіл трудової міграції18  
(див. Карту 4). Інші ключові чинники включають близькість до кордону, налагоджені 
міграційні та культурні зв’язки.

Лише деякі мігранти за кордоном можуть знайти роботу, відповідну їхньому рівню 
кваліфікації, майже всі вони, незалежно від рівня освіти, працюють на низькокваліфікованих 
робочих місцях20. У світлі невідповідності навичок мігрантів та роботи, яку вони 
виконують  за кордоном, трудова міграція українців, принаймні певною мірою, може бути 
охарактеризована як «відтік мізків»21. Ця невідповідність очевидна також, якщо дані про 
сфери працевлаштування мігрантів за кордоном (див. діаграму 3) зіставити з їхнім рівнем 
освіти (див. Діаграму 5).  
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м ДІАГРАМА 5. Рівень освіти українських трудових мігрантів (2010–2012 рр.)

15%  Закінчена  
вища освіта

5%  Початкова або 
незакінчена середня

65%  Середня освіта

15%  Базова вища 
або неповна вища освіта

ДІАГРАМА 6. Вікові особливості українських емігрантів до «Нового світу» (2011 р.)

Емігранти, що від’їжджають до Австралії, Канади, Нової Зеландії та США, — це переважно 
особи у віці до 30 років (64%), жінки (64%), які мають вищу освіту (56%) та збиралися  
емігрувати для постійного проживання (25%).

Дослідження підтвердило, що виїзд у віддалені заокеанські країни з метою постійного   
проживання здійснюють передовсім  молоді й освічені українці. За отриманими даними, 
майбутні емігранти в Україні переважно були зайняті в сферах освіти, культури, науки, 
роздрібної торгівлі та послуг, або були студентами.

Портрет українців, які емігрують до «Нового Світу» (2011 р.)22:

Опитування українських мігрантів, які від’їжджали до Австралії, Канади, Нової Зеландії  
та США, було проведене Представництвом МОМ в Україні у вересні–жовтні 2011 року.  
За випадковою вибіркою були опитані 150 осіб (64% — жінки, 36% — чоловіки).  
Дослідження показало гендерні та вікові відмінності щодо намірів емігрувати.

13%  старше 50 років

64%  до 30 років

17%  31–40 років

6%  41–50 років
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Українська діаспора

ДІАГРАМА 8. Українська діаспора, основні країни (2000–2010 рр.)23

Росія БразиліяКанада КазахстанСША Молдова

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Історично склалося, що Україна має одну з найбільших діаспор у світі, яка зберігає культурні  
й економічні зв’язки з батьківщиною. Зважаючи на різні визначення та труднощі у тому,  
щоб назвати конкретну кількість тих, хто належить до діаспори, загальна чисельність 
української діаспори коливається між 12 та 20 млн осіб.

Основні причини еміграції до Австралії, Канади, Нової Зеландії та США — возз’єднання 
сім’ї та виїзд на постійне проживання (див. Діаграму 7), тоді як еміграція до ЄС та Росії  
переважно орієнтована на працевлаштування.

ДІАГРАМА 7. Причини еміграції до «Нового світу» (2011 р.)

Навчання 21 %

Інше 18 %
Возз’єднання сім’ї 40 %

Працевлаштування 21 %
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Міграція до України

 ДІАГРАМА 9: Кількість іммігрантів, офіційно зареєстрованих в Україні (2008–2012 рр.)

Загальна кількість іммігрантів, тобто 
іноземців, які постійно проживали  
в Україні, маючи посвідку на постійне 
проживання, станом на 2012 рік становила 
230 891 осіб24. Чисельність іммігрантів 
неухильно зростала з 2008 року,  
на 10 000–15 000 мігрантів щорічно. 

Основні країни походження: Росія, 
Молдова, Узбекистан, Білорусь, Грузія, 
Вірменія, Азербайджан.160 000
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Нижче наведені результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом 
соціології на замовлення Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії  
у 2011 році, під час якого було опитано близько 400 іноземців, які мали різний правовий  
статус в Україні, — представників 10 етнічних груп у віці старше 18 років в усіх регіонах України.

Мігранти в Україні²⁵: факти про рівень інтеграції (2011 р.)

• 51% мають вищу освіту 
• 81% постійно та офіційно проживають в Україні
• 10% студенти або тимчасові трудові мігранти; 9% мають неврегульований  

статус або є біженцями
• 74% працевлаштовані
• 56% офіційно працевлаштовані (14% — приватні підприємці)
• 15% стверджують, що їхні родичі чи друзі також готові переїхати до України
• 80% вільно спілкуються з місцевим населенням або російською,  

або українською мовами 
• 12% спілкуються лише своєю рідною мовою
• 66% дітей мігрантів навчаються у місцевих школах 
• 91% мають добрих друзів серед місцевого населення
• 93% користуються правом свободи віросповідання в Україні
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Демографія, міграція та розвиток

В Україні спостерігається демографічний спад. У період між 1991 і 2012 роками загальна 
чисельність населення скоротилася більш ніж на 7 млн внаслідок різкого зниження 
народжуваності і негативного сальдо міграції. Очікується, що ця тенденція зберігатиметься, 
відтак загальна чисельність населення скоротиться ще на 10 млн до 2050 року. Крім того, 
до 2050 року, за прогнозами, майже половина населення матиме вік понад 45 років27. 
Частка осіб віком 60 років і більше збільшиться до 2050 року в 1,5 разу, а осіб віком 80 років 
і більше за цей же період збільшиться в 3,4 разу28.

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
30 млн

32 млн

34 млн

36 млн

38 млн

40 млн

42 млн

44 млн

46 млн

Коефіцієнт народжуваності: 1,29 новонароджених на одну жінку (2012 р.)30
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ДІАГРАМА 10. Кількість іноземних трудових мігрантів,  
  зареєстрованих в Україні (2002–2012 рр.)26 

ДІАГРАМА 11. Прогноз скорочення чисельності населення України (2010–2050 рр.)²9

Найбільша чисельність іноземних трудових мігрантів в Україні була зареєстрована  
у 2008 році в умовах високої економічної активності. Однак, в результаті світової фінансової 
кризи кількість таких мігрантів стала різко скорочуватися і на сьогодні залишається  
на рівні близько 8 000. 
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Грошові перекази (2012 р.): 
7,5 млрд дол. США32 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) (2012 р.): 6 млрд дол. США33 

Сума приватних грошових переказів, що надійшли в Україну у 2012 році, оцінюється  
на рівні близько 7,5 млрд дол. США, що становить 4% ВВП України в тому ж році31.

ДІАГРАМА 13.  Надходження грошових переказів мігрантів (млн дол. США) 
                в Україну (2001–2012 рр.)39

З 2001 року спостерігається постійне збільшення обсягу грошових переказів в Україну,  
за винятком 2009 року (Діаграма 13). За гіпотетичною моделлю вважається,  
що українська економіка втратила би близько 7% свого потенціалу без стимулюючого 
впливу трансфертів мігрантів34, і що збільшення на 10% обсягу грошових переказів на душу 
населення приведе до скорочення на 3,5% частки людей, що живуть у бідності35. Найбільша 
частка грошових переказів витрачається на проживання (73%) і споживчі товари (26%),  
тоді як лише 3,3% використовуються для розвитку бізнесу36. Зниження трансакційних 
витрат на один відсоток сприяло підвищенню обсягу зареєстрованих грошових переказів  
на 14–23%, відповідно до оцінок37. Україна отримує найбільшу частку грошових переказів  
від мігрантів, які проживають у Росії, США, Німеччині, Греції, Італії та Великій Британії 38, 
що вказує на те, що не лише українські трудові мігранти здійснюють перекази, але також 
і члени діаспори.

Грошові перекази мігрантів в Україну

ДІАГРАМА 12. Грошові перекази в Україну в порівнянні  
                з прямими іноземними інвестиціями (2012 р.)
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Україна залишається однією з основних країн походження постраждалих від торгівлі 
людьми. За даними соціологічних оцінок, приблизно 120 000 українських громадян  
за період з 1991 року постраждали від сучасного рабства40. МОМ виявила і надала 
допомогу понад 9 000 з них. Останніми роками з'явилася низка нових тенденцій цього 
ганебного явища: зростання частки трудової експлуатації; розширення групи ризику,  
де раніше переважали жінки віком 15–24 років, за рахунок жінок і чоловіків різного віку; 
зростання кількості іноземців, які зазнали експлуатації в Україні; зростання кількості 
дітей серед виявлених постраждалих.

21%  Інші країни

39%  Росія

13%  Туреччина

14%  Польща

4%  Чехія

3%  Італія 6%  Україна

ДІАГРАМА 15. Постраждалі від торгівлі людьми, які отримали допомогу  
від Представництва МОМ в Україні: країни призначення (2000–2012 рр.)

Україна є не тільки країною походження для торгівлі людьми, вона також дедалі 
більше стає країною призначення для осіб, що постраждали як від внутрішньої,  
так і від міжнародної торгівлі людьми.

254
332

525
626

Чоловіки
Жінки
Дані про стать відстуні

828 820 773

937

1 121 1 085

42

1 200

1 000

800

600

400

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

945

2012

823

2011

Торгівля людьми

ДІАГРАМА 14. Постраждалі від торгівлі людьми, яким була надана  
  допомога Представництва МОМ в Україні (2000–2012 рр.)
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У період 2005–2011 років спостерігалася стала кількість затриманих за порушення правил 
перебування на території держави (приблизно 12 000–14 000), в той час як кількість 
затриманих на державному кордоні України неухильно зменшувалася з 2006 року.

Протягом останніх років в Україні прослідковується зміна тенденцій щодо основних 
країн походження мігрантів із неврегульованим статусом, яких виявляють на кордоні 
держави. Домінуюче громадянство таких мігрантів змінюється із громадянства країн Азії 
на громадянство нових незалежних держав (регіону СНД).
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ДІАГРАМА 16. Кількість мігрантів, затриманих в Україні за порушення норм 
перебування⁴1 та незаконний перетин державного кордону42 (2003–2011 рр.)

Неврегульована міграція

30%  Молдова 

21%  Російська Федерація

21%  Інші країни

6%  Грузія

6%  Афганістан
5%  Сомалі

5%  Білорусь 2%  Таджикистан

4%  Особи
без громадянства

ДІАГРАМА 17. Громадянство мігрантів, затриманих за незаконний перетин  
                державного кордону (2012 р.)43
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Діаспора — перебування частини етнічної спільноти поза країною походження;  
будь-який народ чи етнічне населення, яке залишило свою етнічну батьківщину,  
розсіяне по інших країнах світу.

Емігрант — особа, яка здійснює еміграцію.

Еміграція — виїзд з однієї країни з метою оселитися в іншій.

Іммігрант — особа, яка здійснює імміграцію.

Імміграція — процес, за якого негромадяни в’їжджають в країну з метою поселення.

Неврегульований мігрант — особа, яка внаслідок незаконного в’їзду або закінчення 
терміну візи не має юридичного статусу в країні транзиту чи призначення.

Неврегульована міграція — міграція з порушенням законодавчих норм країн 
походження, транзиту і призначення.

Трудова міграція — пересування осіб з власних держав в інші держави з метою 
працевлаштування. 

Трудовий мігрант — особа, яка займатиметься, займається або займалася оплачуваною 
діяльністю в зарубіжній державі.

Міграція — переміщення через міжнародний кордон або територіально-
адміністративні межі в кордонах власної держави.

Грошові перекази — кошти, зароблені або отримані негромадянами країн призначення, 
які передаються ними до країн їх походження.

Торгівля людьми — вербування, переміщення, передача, приховування  
або одержання людей шляхом загрози або застосування сили, або інших форм  
примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю 
становища, або за рахунок надання або отримання платежів або прибутку  
для одержання згоди особи, яка має контроль над іншою особою, з метою експлуатації.

Глосарій44 
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