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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. 

За 25 років української незалежності відбулося безліч фундаментальних 

трансформацій, що впливають на життєдіяльність абсолютно усіх соціальних 

інститутів та галузей громадського життя (суспільно-політичної, соціально-

економічної, науково-освітньої і т. д.). Не винятком є і соціально-демографічна 

сфера. Процеси міграції, особливо міжнародної, за глобалізаційних умов з 

кожним роком стають все більш інтенсивними.  

Як відомо, міграційні показники є віддзеркаленням стану життєвого 

благополуччя в країні: економічної та соціальної політики, внутрішньої 

стабільності суспільства. За результатами дослідження швейцарського банку 

Credit Suisse, яке стосується визначення глобального добробуту, у 2015 році 

Україна виявилася найбіднішою країною Європи [76]. За 2016 рік ситуація у 

нашій державі не покращилася [93]. Україна також виявилася 

«неблагополучною» за рейтингом щастя ООН, зайнявши 132 місце зі 155 країн 

[92]. Військові конфлікти на сході України, анексія Криму, переорієнтація 

державної економіки на аграрну та сировинну сферу в умовах євроінтеграції, 

економічна криза спричинили масовий відтік населення, тому наразі можна 

говорити про нову – п’яту – еміграційну хвилю з України, що почалася після 

подій Євромайдану [72; 77, С. 165]. За даними Світового Банку з 2013 року ми 

входимо до десятки країн світу за показником еміграції [97, С.3]. Таким чином 

за великих суспільних трансформацій еміграція для багатьох була чи не єдиним 

виходом із ситуації, що склалася. 

Проте сучасний відтік населення відрізняється від попередніх соціальним 

портретом емігранта: він турбується не лише про кращий дохід та безпеку для 

себе, а й про самореалізацію [42]. На нашу думку, у такому разі доцільним буде 

звернути увагу саме на студентство як на важливе джерело поповнення 
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інтелектуального потенціалу України. Воно має потенціал бути найбільш  

активною й ініціативною частиною суспільства та представляє інтерес 

покоління, яке через значний освітній рівень, активний працездатний вік і 

динамічну соціальну поведінку в найближчому майбутньому займатиме місце 

основної інтелектуальної та продуктивної сили в суспільстві.  

Якщо наприкінці минулого сторіччя били на сполох з приводу масового 

відтоку науковців, то сьогодні «brain drain» відбувається за рахунок 

здебільшого студентської молоді. За словами Б. Гриньова, директора 

Державного фонду фундаментальних досліджень, особливо це стосується 

студентів технічних та природничих спеціальностей, які «…вибираючи такі 

напрямки, практично на 100% готові до імміграції (sic)…» [35]. Це пов’язано як 

із низькою оплатою праці даного профілю, так і з низьким фінансуванням 

науки в Україні. Подібна тенденція впливає не лише на втрату потенційних 

високо кваліфікованих спеціалістів, здатних підіймати добробут нашої 

держави, а й на старіння науково-освітніх кадрів. 

Складні процеси соціальних трансформацій в сучасній Україні роблять 

актуальними цілий ряд теоретичних і методологічних проблем, пов’язаних із 

еміграційними настроями студентської молоді. За 25 років незалежності 

Україна переживає уже другу еміграційну хвилю (перша відбувалася за 90-х рр. 

ХХ ст.), основними факторами якої є уже не лише економічні, а й фактори 

самореалізації, безпеки і стабільності. А, оскільки, саме студенти є 

потенційними ініціаторами різноманітних інноваційних перетворень, то 

дослідження їх еміграційних настроїв допоможе краще зрозуміти цілі та 

потреби даної групи населення і, як наслідок, забезпечити виважену державну 

політику стосовно студентської молоді, що обумовлює актуальність вибраної 

теми дослідження. 

Об’єкт дослідження – еміграційні установки. 



5 

 

 

Предмет дослідження – еміграційні установки студентів України на 

прикладі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мета дослідження – визначити особливості еміграційних установок 

студентів України та основні чинники, що впливають на їх формування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань: 

 окреслити основні теоретичні підходи до тлумачення категорії 

«міжнародна міграція», її факторів та типів; 

 проаналізувати та узагальнити поняття «еміграційна установка»; 

 здійснити аналіз змін еміграційних установок студентів України та 

українського населення загалом; 

 ознайомитися із сучасними тенденціями на ринку праці України та 

за кордоном; 

 дослідити найбільш впливові на студентів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського фактори міграції;  

 окреслити перспективи подальшої еміграції українських студентів 

та випускників вишів, а також можливості зменшення відтоку. 

Наукова розробленість проблеми дослідження. В українській соціології 

дана проблематика є новою, оскільки стосується аналізу еміграційних 

установок студентів Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  одного з 

найбільших університетів нашої держави. Не зважаючи на те, що прямих 

наукових доробків не виявлено, існують дотичні напрацювання з цієї галузі, 

більшість із яких все ж стосуються питань еміграції українського населення 

загалом, або виділяють ключовою категорією молодь, а не студентів як 

особливу соціальну групу.  

Значний вклад у дослідження питань міжнародної міграції принесли такі 

зарубіжні науковці: британський географ і статистик Е. Равенштайн (E. 

Ravenstein), який визначив закони міграції та розробив власну класифікацію 
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мігрантів, а також уперше вжив до обігу саме поняття «міграція», професор 

економічних та політичних наук Масачусетського технологічного інституту,   

Д. Массей (D. Massey) – професор соціології у Школі суспільних та 

громадських відносин Вудро Вільсона при Прінстонському університеті та 

ад’юнкт-професор соціології в Університеті Пенсильванії, М. Пайоре (Piore 

M.), антрополог, Ph.D. К. Бреттелл і професор політології Дж. Холліфілд 

(Caroline Brettell, James Hollifield) – експерти з питань міграції, які 

спеціалізуються на питаннях, пов’язаних з регулюванням міграційних потоків. 

Ґрунтовні напрацювання з питань факторів, які впливають на міграційні 

процеси, розробили: американські соціологи Семюель Стофер (Stouffer S.), Е. 

Лі (Lee E.), філолог та лінгвіст Дж. Зіпф (Zipf G.), а також пострадянські 

соціологи: Л. Л. Рибаковський, В. І. Переведєнцев та інші. 

Серед вітчизняних науковців питаннями еміграції займаються: соціологи 

Г. Р. Заремба, Ю. В. Чекушина, А. Ляшева, політологи Б. Юськів, Н. Бурейко, 

В. І. Куценко. 

У своїх наукових роботах висвітлюють еміграційні установки 

український економіст, докторант ІРД НАН України О. Т. Риндзак, соціолог І. 

Прибиткова, радянський демограф і соціолог Л. Л. Рибаковський, а також 

російські науковці: соціологи Т. Н. Юдіна, С. Личко, Н. Мосієнко, психологиня 

С. А. Кузнєцова. 

Конкретно дослідженнями еміграційних установок українського 

студентства займалися провідні спеціалісти аналітичного центру CEDOS Є. 

Стадний та О. Слободян, доктор психологічних наук Блинова О. Є., яка 

проводила опитування студентів 3-5 курсів денної форми навчання ВНЗ з 

різних регіонів України, І. Ключковська – директор Міжнародного інституту 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» – 

займалася дослідженням еміграційних настроїв студентів вище названого вишу.  

А також еміграційні настрої української молоді загалом досліджували 

такі дослідницькі установи та організації, як Фонд «Демократичні ініціативи», 
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фірма «Ukranian Sociology Service», центр маркетингових та соціальних 

досліджень «GFK Ukraine». Дана тематика в контексті сучасних подій має 

вагомий потенціал для подальших досліджень. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові методи дослідження і спеціальні методи, що ґрунтуються на 

сучасних наукових теоріях. Компаративний, а також метод узагальнення 

застосовано під час роботи із загальною науково-дослідною базою та 

ознайомлення із сучасними тенденціями на ринку праці України й за кордоном. 

Методи аналізу та синтезу – для концептуалізації понять «міжнародна 

міграція» й «еміграційна установка», типологізації та систематизації – при 

виділенні факторів міграції студентів, історичний метод – задля окреслення 

змін еміграційних установок українського студентства та населення загалом. 

Спеціальним соціологічним методом збору первинної інформації обрано 

якісний метод глибинного інтерв’ю. Він дозволяє отримати дані щодо 

суб’єктивних мотивів, цілей і потреб студентів, а також факторів, які 

впливають на формування їх еміграційних установок. 

Наукова новизна результатів, одержаних в дисертації: 

 узагальнено існуючі теоретичні підходи до визначення поняття 

«еміграційна установка» та окреслено його зв’язок із категорією 

«фактор міграції»; 

 здійснено комплексний аналіз кар’єрних перспектив студентів КПІ 

ім. Ігоря Сікорського в Україні та за кордоном; 

 вперше було проведено дослідження особливостей позитивних 

еміграційних установок студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

 отримано поглиблені дані щодо основних цілей та мотивів 

студентів, які впливають на формування їх еміграційних установок; 

 висвітлено перспективи подальшої еміграції українських студентів 

та випускників вишів, а також можливості зменшення відтоку. 
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Теоретична цінність роботи полягає в аналізі та узагальненні факторів, 

які впливають на еміграційні установки сучасних студентів, більш глибокому 

розумінні їх цілей та мотивів. 

Практична цінність роботи полягає в результатах проведеного 

авторського емпіричного дослідження особливостей позитивних еміграційних 

установок студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі глибинних інтерв’ю. 

Отримані висновки можуть бути використані в теоретичних напрацюваннях із 

соціології, демографії, соціології міграції, соціології освіти, соціології праці, 

соціології молоді, соціології глобалізації тощо. 

Структура магістерської дисертації. 

Мета і завдання визначили структуру магістерської дисертації, що 

складається зі вступу, чотирьох розділів, десяти підрозділів, висновків і 

рекомендацій, додатків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи складає 110 сторінок, з них основного тексту – 91 

сторінка. Список використаних джерел містить 107 найменувань. 

Апробація результатів дисертації: 

1. Селедуєва В. В. Еміграція українців як наслідок соціальних змін: п’ята 

хвиля / В. В. Селедуєва // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 

років української незалежності: Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.) / укладачі А.А. Мельниченко, 

П.В. Кутуєв. – Київ; Одеса: «Айс Принт». – 2016. – с. 132-133 

2. Селедуєва В. В. Еміграційні установки українського студентства / В. 

В. Селедуєва // Капіталізм, популізм та модерн: Матеріали VIІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня 2017 р.) / укладачі 

А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. – Одеса: «Гельветика». – 2017. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕМІГРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК 

 

 

2.1. Міжнародна міграція як предмет наукового аналізу 

 

 

Міграція – це явище, яке зародилося з появою самої людини. Але, не 

дивлячись на такий тривалий час його існування, єдиного визначення даного 

поняття досі немає. Термін «міграція» (з лат. migratio) означає переміщення, 

переселення. Уперше його вжив британський географ і статистик Е. 

Равенштайн (E. Ravenstein), розуміючи під міграцією постійний процес, на який 

діють чотири групи факторів: місце початкового проживання індивіда, стадія 

переміщення, місце в’їзду та чинники особистого характеру [102].  

У словнику української мови зазначається, що під даним терміном 

розуміють переселення народів у межах однієї країни або з однієї країни в іншу 

[64].  

У соціологічному словнику цей концепт описується як «соціально-

економічний і демографічний процес, який представляє собою сукупність 

переміщень, що здійснюються людьми між країнами, районами, поселеннями» 

[66, С. 428]. 

Здебільшого у визначеннях даного явища фігурують або поняття 

«переміщення», або «переселення».  Але, оскільки вони не є тотожними, то в 

науковій літературі використовується тлумачення міграції у вузькому та 

широкому сенсі. В широкому сенсі міграція є територіальним переміщенням, 

яке здійснюється між різними населеними пунктами незалежно від тривалості, 

регулярності та цільової направленості. В даному випадку до категорії 

«міграція» включатимуться епізодичні ділові чи туристичні поїздки – 

переміщення. У вузькому значенні – це уже закінчений тип територіального 
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переміщення, тобто переселення. На думку російського демографа, соціолога та 

економіста, професора Інституту соціально-політичних досліджень Російської 

Академії Наук Л. Л. Рибаковського, воно повинно відповідати двом умовам: 

переміщенням за межі одного населеного пункту в інший, що супроводжується 

зміною постійного місця проживання індивіда [61, С. 179-180]. Такої ж точки 

зору дотримується радянський і російський дослідник міграції – В. І. 

Переведенцев, який у 70-х рр. ХХ ст. практично власноруч відродив 

демографічну науку СРСР [53, С. 9]. 

Л. Л. Рибаковський розмежовує поняття «міграція» та «мобільність», 

звертаючи увагу на те, що міграцією слід називати територіальне переміщення 

осіб, тоді як мобільність – це лише здатність до таких переміщень. І, 

використовуючи дане поняття, слід брати до уваги лише потенційних мігрантів 

[60]. 

С. Каслc (S. Castles) абсолютно інакше трактує дані поняття, називаючи 

міграцією територіальне переміщення низько кваліфікованих осіб, тоді як 

висококваліфікованих спеціалістів – мобільністю [89, C. 22]. 

Інший погляд щодо розмежування понять «міграція» та «мобільність», до 

якого ми схиляємося у даній роботі, має російська соціолог Т. Н. Юдіна. Вона 

зазначає, що міграцію можна розглядати як один із видів територіальної 

мобільності. Але тлумачити міграційну мобільність слід не як потенційну 

здатність до міграції, а як зміну соціального статусу внаслідок уже здійсненої 

міграції індивіда [85].  

На нашу думку, цей підхід є більш доцільним, адже, досліджуючи 

студентську еміграцію необхідно більше акцентувати увагу на соціальних 

наслідках міграційного процесу. Слід зазначити, що еміграцією або імміграцією 

прийнято називати рух населення через національні кордони, тоді як міграцією 

– рух у межах державних кордонів [12, С. 67].  

Таким чином, виходячи із територіального охоплення, міграцію як процес 

переселення поділяють на два основних види: внутрішню (міграцію всередині 
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країни) та зовнішню, що характеризується перетином національних кордонів, і 

яку ще також називають міжнародною або міждержавною міграцією [58, С. 51]. 

Загальною ознакою при визначенні даного поняття є перетинання кордону 

(адміністративного – для внутрішньої, і державного – для зовнішньої).  

У даній роботі ми зосередимося на аналізі зовнішньої або міжнародної 

міграції, взявши за основу визначення Міжнародної організації з міграції, за 

яким еміграцією вважається виїзд з однієї держави з метою оселення в іншій 

[48, С. 10]. Таким чином в рамках дослідження даного явища для позначення 

об’єктів аналізу доцільно вживати поняття: емігрант (характеристика особи, що 

покидає країну) та іммігрант (особа, яка прибуває для проживання) [19, С. 333; 

48, С. 14]. 

Більш повне трактування понять емігрант або іммігрант надає МОМ: 

«окремі особи, або члени сімей, що переїжджають до країни або регіону з 

метою покращення їх матеріальних або соціальних умов проживання та 

поліпшення перспектив для себе та членів сім’ї» [48, С. 15]. Проте ми 

використовуватимемо поняття «емігрант», не вкладаючи у нього 

характеристику обов’язкової мети покращення умов та перспектив, а лише 

факту переїзду на ПМЖ до іншої країни. 

Міркуючи щодо процесів міжнародної міграції, слід зауважити, що вони 

дуже тісно пов’язані із політичними, економічними, етнічними, 

демографічними та географічними факторами держави, а також її історичним 

розвитком [13, С. 2]. Саме тому при вивченні даного феномену домінує 

міждисциплінарний аналіз, що характеризується поєднанням різних підходів за 

участі багатьох наукових галузей.  

На застосуванні міждисциплінарного підходу при вивченні міграційних 

процесів робили акцент у своїй роботі К. Бреттелл і Дж. Холліфілд (Caroline 

Brettell, James Hollifield), які зазначали те, що різні науки (наприклад, 

соціологія, політологія, економіка тощо) ставлять перед собою різні 

дослідницькі питання, висвітлюючи які, використовують різні рівні та одиниці 
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аналізу (див. Додаток А). І лише поєднавши зусилля усіх суспільствознавчих 

течій можна добитися цілісного бачення міграційного процесу [12, C. 35-67].  

У спільній статті «The Social Process of International Migration» Д. Массей 

та Ф. Еспанья (Douglas Massey, Felipe España) зазначають, що різні та нерідко 

конкуруючі між собою теорії закликають прислухатися до результатів 

досліджень, що можуть навіть суперечити один одному. Таким чином не даючи 

ніякого поштовху до розвитку вивчення питань міграції, а навпаки – 

стимулюючи неефективність таких наукових доробок. Тому автори також 

наголошують на доцільності міждисциплінарного аналізу міграції [96, С. 701]. 

Такої ж думки дотримуються американський науковець С. Каслc (Stephen 

Castles) [89, C. 24], російська дослідниця Т. Юдіна [85]. 

Проте задовго до появи міждисциплінарного дискурсу тривалий час 

міграцію вивчали здебільшого з економічної точки зору, сприймаючи її лише як 

інструмент територіального перерозподілу робочої сили. 

Як уже згадувалося раніше, одним із перших, хто почав досліджувати 

питання міграції, був британський географ, статистик німецького походження 

Е. Равенштайн (Ravenstein) – представник економічного підходу. У 1889 році 

були оприлюднені його 11 законів міграції у знаменитій статті ««The laws of 

migration: Second Paper» в «Journal of the Royal Statistical Society»: 

1. Більшість мігрантів є дорослим населенням, а сім’ї рідко залишають 

країну, в якій утворились. 

2. Міграції більш направлені із сільськогосподарських районів до 

центрів промисловості та торгівлі. 

3. Більшість мігрантів переїжджає на короткі відстані. 

4. Міграція відбувається поступово (він це пояснює через процес 

поглинання, коли індивіди переїжджають до близько розташованих 

міст, які починають швидко розвиватися; в свою чергу «місця» 

даних осіб займають люди з іще більш віддалених територій, і так 
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відбувається до тих пір, поки приваблюючі фактори не втратять 

свою силу). 

5. Кожному міграційному потоку відповідає зворотний потік. 

6. Мігранти, що пересуваються на далекі відстані, здебільшого 

направляються до великих центрів промисловості та торгівлі. 

7. Мешканці міст мігрують менше, ніж мешканці сільської місцевості. 

8. Жінки мігрують більше усередині країни, чоловіки – на довгі 

відстані. 

9. Великі міста ростуть головним чином через міграцію, а не 

народжуваність. 

10. Обсяг міграції збільшується прямопропорційно до розвитку 

промисловості, торгівлі і транспорту. 

11. Головними причинами міграції є здебільшого економічні [101; 102]. 

Науковець провів дослідження, у якому спирався на дані британського 

перепису населення. На основі матеріалу він, окрім законів міграції, розробив 

також і свою власну класифікацію мігрантів, які розрізняються за дальністю 

географічного переміщення: 

1. Локальний (або місцевий) мігрант – змінює місце проживання у 

своєму районі чи місті; 

2. Мігранти, які переміщаються на короткі відстані; 

3. Мігранти, що переміщаються на значні території [101]. 

Слід зазначити, що Е. Равенштайн (Ravenstein), досліджуючи дані 

питання, в силу інформації, якою володів, звертав увагу більше на моменти 

внутрішньої міграції. Але тим не менш його можна називати класиком та 

першопрохідцем у сфері дослідження міграційних процесів. Звісно, деякі з його 

тверджень можуть виявитися неактуальними у наш час, і потребують 

додаткової перевірки. Проте тим-не-менш дослідник зробив значний внесок у 

розвиток науки, і багато його ідей надалі використовувалось послідовниками, 

розгалужуючись у нові теоретичні підходи [15, C. 37-38]. 
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Інший відомий представник економічного підходу Семюель Стауфер 

(Stouffer S.) – професор соціології Чигазького університету, директор 

Гарвардської лабораторії соціальних відносин – став автором теорії взаємодії 

рухливості та відстані. Він зазначав, що головним у процесі міграції є не 

відстань, а кількість перспектив, що відкриваються перед потенційним 

мігрантом. Тобто кількість мігруючих осіб є прямо пропорційною до кількості 

можливих перспектив і обернено пропорційною до обставин, що втручаються 

(intervening opportunities). І, якщо таких перспектив більше, ніж обставин, що 

втручаються/перешкоджають (ними можуть бути матеріальні витрати, 

законодавчі моменти тощо), то особа мігрує [104, C. 1-19; 105]. 

Відомою є теорія притягуючих та відштовхуючих факторів 

американського соціолога Е. Лі (Lee E.), послідовника Е. Равенштайна. У 1966 

році Лі опублікував свої основні ідеї. Він зазначив, що на кожній території 

існують фактори, які утримують на ній індивіда, притягують його з іншої 

території, або виштовхують на іншу територію. При чому усі вони охоплюють 

економічну, політичну, культурну, соціальну та природну сфери життя. 

Наприклад, серед економічних факторів виштовхуючими можуть бути 

безробіття, інфляція, високі податки, а притягуючими – кращі доходи, високий 

рівень економічного розвитку в країні тощо.  

Але дослідник звертає увагу, що однакові фактори можуть по-різному 

впливати на різних людей. Також він виділяє групу проміжних або 

обмежуючих факторів, якими знову ж таки є транспортні витрати, законодавчі 

нюанси і т.д. Ці фактори, на його думку, зростають разом зі збільшенням 

відстані між територіями. А індивіди приймають рішення щодо міграції 

спираючись на раціональне мислення [94, С. 47-57].  

Загалом дана теорія дозволяє провести аналіз привабливих для імміграції 

країн та держав, з яких часто емігрують, на основі життєвих стандартів та 

загального рівня життя населення. Теорія Лі (Lee) у якості методологічного 

підґрунтя при дослідженні питань міжнародної міграції супроводжується 
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простотою використання, адже необхідні вище зазначені дані є відкритими для 

загального доступу й підлягають регулярному оновленню завдяки не лише 

регіональним дослідженням, а й міжнародним та наддержавним організаціям, 

таким як ООН. 

Подібної до Е. Лі (Lee) думки дотримується американський філолог та 

лінгвіст Дж. Зіпф (Zipf G.), який стверджує, що відстань і є найважливішим 

фактором міграції. Він є прихильником принципу найменших зусиль: чим 

більша відстань, тим більше супровідних матеріальних витрат, емоційних 

потрясінь та зусиль спіткають індивіда [107].  

Таким чином, згідно з його теорією, величина міграційного потоку між 

двома країнами залежить від відстані між ними. Й індивідам легше 

переїжджати до сусідніх держав, ніж мігрувати у далеке зарубіжжя, на інші 

континенти. Це спричиняє виникненню більш інтенсивних міграційних 

переміщень між межуючими країнами. У випадку з Україною, згідно з даною 

логікою, найбільший обмін людськими ресурсами має відбуватися із 

Російською Федерацією, Білоруссю, Польщею, Румунією, Молдовою, 

Угорщиною, Словаччиною. Тоді як насправді із даного переліку країн 

«топовими» серед українських переселенців є лише Росія, Польща, Молдова та 

Білорусь [43, С. 48-49; 46, С. 10]. Очевидно, що дана теорія має значні недоліки 

– вона не враховує вагомість інших чинників, окрім відстані.   

Іще один прихильник економічного підходу М. Пайоре (Piore M.) є 

автором теорії «подвійного або сегментного ринку праці», відповідно до якої у 

кожній розвиненій державі існує подвійний ринок праці (первинний і 

вторинний). Останній охоплює непрестижні види трудової діяльності, які 

здебільшого характеризуються низькою оплатою ( здебільшого погодинною) та 

небезпечними умовами праці.  

Оскільки основне населення зацікавлене у довготривалих перспективах, 

кар’єрному зростанні та високій оплаті праці, воно не хоче працювати в даних 

сферах. І до цієї роботи залучають приїжджих мігрантів. М. Пайоре зазначає, 
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що мігранти погоджуються на такі непрестижні роботи, тому що розглядають 

свій статус у якості тимчасового. Вони користуються пропозиціями вторинного 

ринку лише задля накопичення грошового капіталу, за яким слідує: повернення 

на Батьківщину,  перехід на більш кваліфіковані роботи або відкриття своєї 

справи [99, C. 24-25]. Ідеї М. Пайоре підтримує кубінсько-американський 

соціолог А. Портес (Alejandro Portes). Він також розглядає зростання 

обслуговуючого сектору США (особливо у великих містах) за рахунок 

мігрантів [100, C. 802]. 

У соціологічному напрямку тлумачення процесів міграції популярною є 

теорія міграційних мереж, згідно з якою у світі існує мігрантська спільнота, 

діяльність якої полегшує адаптацію наступних мігрантів (люди допомагають 

один одному з житлом, пошуком роботи тощо). Згідно з цією теорією, міграція 

– це соціальний процес, який сприяє створенню нових мереж соціальних 

зв’язків. Мігруючи, індивід втрачає колишні міцні зв’язки зі своїми родичами 

та друзями. І для того, аби їх поновити, він стимулює своє близьке оточення, 

яке залишилося на Батьківщині, мігрувати до нього також, розширивши 

соціальну мережу. Розробники цієї теорії Д. Массей та Ф. Еспанья на її основі 

пояснили причину стрімкого зростання міграційного потоку із Мексики до 

США, починаючи із 70-х рр. ХХ ст.  [96, С. 734-737]. 

Дослідники, що діють в межах теорії світової системи, пояснюють 

процеси міграції існуванням міграційної системи, в якій існують країни-

реципієнти та країни-донори [13]. С. Сассен (Sassen S.) звертає увагу на 

значимість процесу глобалізації та збільшення світового потоку трудової сили 

[103, C. 55-93]. Також вважається, що в межах єдиної капіталістичної 

господарської системи з урахуванням історичного розвитку, кращі передумови 

для міграційних потоків існують між країнами-колонізаторами та їх колишніми 

колоніями [13]. 

В рамках політологічного підходу вивчення міжнародної міграції 

виділяють такі виміри дослідження питань міграції: 
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1. Державний – досліджується державна міграційна політика (умови 

перебування в країні, як контролюються міграційні потоки); 

2. Ситуативно політичний – питання національної безпеки за умов 

неконтрольованих міграційних потоків [16, С. 214-215]. 

Український політолог Б. Юськів виділяє ще й третій вимір – 

глобалізаційний, і звертає увагу на зростання ролі транснаціональних 

корпорацій та наддержавних організацій у збільшенні міграційних потоків, а 

також зниження ролі національних держав у їх регулюванні [86, С. 153]. 

Серед представників політологічного напрямку вагомими є американські 

дослідники К. Бреттел і Дж. Холліфілд (Caroline Brettell, James Hollifield). Вони 

визначили, що на міжнародну міграцію впливають: 

1. Роль національної держави в управлінні міграційними потоками, а 

також у контролі власних кордонів; 

2. Вплив міграції на інститути суверенітету і громадянства в країні, і 

взаємовплив міграції і політики держави (зовнішньої та 

внутрішньої); 

3. Процес асиміляції, придбання мігрантами громадянства і прав [88, 

С. 137-186]. 

Таким чином, на міграцію сильно впливає міграційна політика держави. І 

чим більш вона є лояльною до своїх іммігрантів, тим більш привабливішою є 

дана країна.  

Бачачи однобокість більшості  існуючих на момент 90-х рр. ХХ ст.  

напрямків дослідження, американський соціолог Дуглас Массей (Massey D.) 

вирішив об’єднати їх більшість і створив свою синтетичну теорію міграції. У 

ній стверджувалося, що міграція є наслідком інтеграційних процесів у 

економічній, політичній і громадській сфері, а у міжнародних потоках 

притягуючі фактори переважають над відштовхуючими. Окрім того дослідник 

вказує, що виникнення різниці в доходах між двома країнами не викликає 

миттєве виникнення міграційного потоку, так само, як і зрівняння заробітків – 
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його припинення. Він також акцентує увагу на створеній мігрантами мережі, 

яка допомагає підтримувати зв’язки з батьківщиною, діаспорою, а також 

надсилати грошові перекази [95, С. 143-152].  Тим не менш, синтетична теорія 

не здобула неабиякої популярності в наукових колах.  

Отже, аналіз існуючих визначень терміну «міграція» підтвердив, що в 

основі тлумачення даного поняття лежить процес переселення.  В даній роботі 

доцільним вважається розглядати саме безповоротне переміщення населення, 

тобто те, за якого індивід переміщається з одного населеного пункту в інший зі 

зміною постійного місця проживання. Розглядаючи процес міжнародної 

міграції, дане визначення слід доповнити уточненням щодо переміщення з 

населеного пункту однієї країни в населений пункт іншої. У такому разі 

різноманітні епізодичні поїздки (туристичні, рекреаційні, ділові тощо) за 

кордон не повинні включатися до міграції. 

Існує безліч підходів до визначення поняття «міжнародна міграція» і її 

сутності. Це питання досліджується науковцями з різних суспільствознавчих 

галузей, під різними кутами. Нами було розглянуто три основних напрямки: 

економічний, соціологічний та політологічний. У ході аналізу виявлено, що 

тлумачення процесу міграції дуже залежить від рамок дисципліни, в межах якої 

воно досліджується, а також від того, які показники беруться до уваги під час 

даного аналізу: соціальні наслідки процесу міграції (зміна соціальних ролей, 

статусів тощо), тип руху населення (територіальний, соціальний) і т.д.  

При дослідженні процесів еміграції українських студентів доцільним 

буде використання міждисциплінарного підходу. Поєднавши «рush&pull 

factors» Е. Лі (Lee E.)  з теорією С. Стауфера (Stouffer S.) щодо переважаючої 

сили впливу закордонних перспектив, а також теорією міграційних мереж Д. 

Массей та Ф. Еспанья можна провести змістовний аналіз приваблюючих, 

утримуючих і відштовхуючих українське студентство чинників в Україні та 

інших країнах. Отримавши інформацію щодо держав, привабливих для 

переїзду, можна перевірити доцільність положень міграційної теорії 
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найменших зусиль Дж. Зіпфа (Zipf G.), за якої найбільшу роль у направленості 

міграційних потоків грає відстань, і вплив міграційної політики країн на їх 

привабливість серед  молодих мігрантів за науковими доробками К. Бреттел і 

Дж. Холліфілда (Caroline Brettell, James Hollifield). Підхід «подвійного або 

сегментного ринку праці» М. Пайоре (Piore M.) цікаво буде використати під час 

аналізу кар’єрних перспектив студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Отже, цим 

ми підтверджуємо, що, оскільки, кожна з теорій не може охопити всі 

особливості процесу міграції, при дослідженні цього питання підходи потрібно 

комбінувати. 

 

 

2.2. Фактори та типологія міжнародної міграції  

 

 

Для повного розуміння проблеми дослідження міжнародної міграції 

необхідно знати, що саме стимулює осіб до переселення, тобто що є факторами 

міграції.  

У науковій літературі було виявлено визначення: «рушійна сила або 

комплекс причин, які виникають у навколишньому середовищі індивіда та, 

взаємодіючи між собою, впливають на його переміщення» [74, С. 163]. У ньому 

фактори міграції ототожнюються з причинами міграції. Те ж саме у своїй теорії 

робить радянський демограф В. Переведєнцев [53, С. 105-106]. 

На нашу думку, дане ототожнення є недоцільним. І в даній роботі ми 

дотримуємося підходу Л. Л. Рибаковського, який, навпаки, розділяє поняття 

«фактор» і «причина». Для аналізу та інтерпретації соціальних явищ він 

пропонує використовувати схему: «фактори-причини-явище». Під причиною 

дослідник тлумачить «явище, дія якого викликає, визначає, обумовлює, 

змінює…інше явище». А фактори впливають на явище опосередковано – через 

свідомість. Таким чином факторами міграції є «обумовлена природою явища 
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сукупність умов життя населення, склад яких і пріоритетність компонентів, що 

до нього входять, залежать від структури потреб» [19, C. 316-317].  

На нашу думку, підхід Л. Рибаковського є більш коректними. Фактори 

впливають на формування причин, останні – на здійснення міграції. Тому під 

міграційними факторами надалі ми розумітимемо сукупність умов і обставин, 

які, взаємодіючи, впливають на територіальну рухливість населення [60]. 

У другій половині ХХ ст. була розроблена класифікація міграційних 

факторів за ступенем впливу на них держави. Вони поділялися на: 

1. Некеровані – пов’язані з географічним розташуванням території 

(клімат, ґрунти, погода і т.д.); 

2. Тимчасові – влада країни може ними керувати, але за допомогою 

непрямого впливу (етнічний, статево-віковий склад населення, 

соціальна, виробнича інфраструктура); 

3. Регулюючі – є найбільш мінливими (державна політика: зміна пільг, 

заробітних плат тощо) [73, С. 28]. 

За типологією російського соціолога В. І. Переведєнцева існує дві групи 

факторів:  

 суб’єктивні – особисті людські якості, мотиви, цінності; 

 об’єктивні – зовнішні фактори (екологічні, економічні, політичні, 

культурні і т.д.), які регулюються суспільством. 

В свою чергу серед об’єктивних він виділяє: природні – територіальні 

відмінності в природних умовах (орографічні (пов’язані з рельєфом місцевості), 

гідрологічні, ґрунтові, геологічні, кліматичні, фіто- та зоогеографічні ) та 

соціальні – територіальні відмінності в суспільствах (демографічні, етнічні, 

соціологічні, економічні, соціально-психологічні фактори) [53, С. 106-108].  

Не дивлячись на ототожнення дослідником понять фактори і причини 

міграції, він все ж виділяє такі ключові терміни як привід та мотиви 

переселення. Приводом є конкретні, безпосередні причини міграції. Мотивом – 
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відображення конкретних причин переселення у свідомості індивіда [53, C. 107-

108]. 

Російський соціолог Е. Красинець змістовно так само, як і В. 

Переведєнцев,  розділяє фактори міграції на дві групи, лише дає їм інші назви: 

фактори мікро- та макрорівня [33 , С. 30]. 

В міграційних дослідженнях велика увага приділяється push&pull 

факторам Е. Лі (Lee), теорію міграції якого було розглянуто вище. Слід 

зауважити, що, якщо досліджувати процеси міграції з точки зору «країни-

експортера» людського ресурсу, більше значення надається виштовхуючим 

факторам, а з «країни-імпортера» – притягуючим. Одночасно з комплексом 

даних факторів діють і перепони, зростаючі зі збільшенням відстані між 

країнами та обмежуючі міграційні потоки [94, С. 47-57]. 

Виходячи із різних підходів Е. Лі (Lee), К. Бретелла (Brettel) та інших, 

українським економістом І. І. Коваликом було розроблено власну класифікацію 

притягуючих та виштовхуючих факторів, які він поділив на групи: 

1. економічні (рівень заробітної плати, безробіття, якості життя, 

економічного розвитку, системи оподаткування); 

2. соціальні (якість освітніх та медичних послуг, умови праці та 

самореалізації особистості); 

3. культурні (рівень свободи віросповідання, етнічної та расової 

дискримінації); 

4. політичні (рівень демократії в країні, політичної стабільності, 

корумпованості владних структур); 

5. екологічні (екологічний стан, якість води та харчових продуктів) 

[30, С. 118]. 

Хоча в науковій літературі зустрічається ще одна підгрупа факторів, які 

впливають на структуру міграційного потоку. До них належать особливості, 

пов’язані з професійним складом населення [73, С. 29]. 
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Найбільш впливовими на міграцію, на думку російського дослідника С. 

В. Рязанцева, є економічний та соціальний фактори. Вагому роль він виділяє і 

розвитку транспорту. Доступність авіаперельотів відкрила нові горизонти у 

розвитку глобальної міжнародної міграції. Безперечно, в ХХІ ст. значимим є й 

інформаційний фактор. Доступ до інформації дав змогу особам із бідних та 

економічно нерозвинених країн побачити «десь» краще життя й усвідомити 

бажання мігрувати в так званих «пошуках щастя» [62, С. 132]. 

Узагальнюючи вище названі підходи, можна умовно розділити міграційні 

фактори на дві основні групи: об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні фактори 

відображають умови зовнішнього середовища індивіда. В свою чергу 

суб’єктивні – характеризують цінності та потреби потенційного переселенця, 

що визначають його мотиви. Тоді бажання мігрувати може бути викликано 

починаючи із необхідності задоволення елементарних потреб, закінчуючи 

самореалізацією тощо. 

Виходячи з різноманіття міграційних факторів, а також мети переселення, 

законодавчих аспектів країн, тривалості проживання за кордоном тощо у 

сучасній науковій літературі можна знайти безліч класифікацій, що стосуються 

видів міграцій.  

Залежно від співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів 

міграцію умовно розділяють на: 

1. вимушену – за якої деякі умови зовнішнього середовища 

проживання індивіда перешкоджають його нормальній 

життєдіяльності (воєнні конфлікти, техногенні катастрофи, 

економічна криза і т.д.). Найчастіше вимушеними переселенцями є 

біженці. 

2. добровільну – коли основну роль грають суб’єктивні фактори 

(бажання реалізувати себе, пізнати іншу культуру, знайти 

натхнення – для представників творчих професій, наприклад). 



23 

 

 

Здебільшого такі соціально-психологічні фактори переважають у 

висококваліфікованих працівників [81]. 

Проте за умов сучасних трансформацій не можна однозначно розділяти 

міграції на вимушені та добровільні. Адже дуже часто переселенці приймають 

рішення щодо переїзду під впливом обох груп факторів. 

Залежно від дотримання міграційного законодавства виділяють: 

1. легальну міграцію – за якої відбувається дотримання усіх термінів, 

процедур і умов, визначених законодавством тієї чи іншої країни; 

2. нелегальну – супроводжується порушенням законодавства. 

Найчастіше її метою є отримання працевлаштування. Проте особи 

можуть прибувати до конкретної країни офіційно: наприклад, у 

якості туристів або за запрошенням [там само]. 

Згідно з метою основної діяльності за межами держави, яку покидає 

особа, виділяють трудову, інтелектуальну, споживчу та міграцію з сімейно-

побутових причин.  

Трудова міжнародна міграція є найпоширенішою серед економічно 

активного населення.  За визначенням російського науковця Рощіна Ю., нею є  

перерозподіл людських ресурсів на території однієї країни або між декількома 

державами, обумовлений розвитком виробництва та самої людини [59, C. 21]. 

Проте більш звичним є таке трактування трудової міграції: «переміщення 

працездатного населення в інші…держави з метою здійснення трудової 

діяльності» [81].  

У випадку трудової міграції населення основними факторами виступають 

забезпеченість трудовими ресурсами тієї чи іншої країни та рівень оплати 

праці. Найчастіше особи емігрують із територій, де панує високий рівень 

безробіття та, відповідно, низький – оплати праці. У такому разі найбільш 

привабливими для емігранта є більш економічно розвинені країни, ніж власна. 

Що стосується споживчої міграції, то вона, навпаки, трудову діяльність 

не передбачає [там само]. Таким чином переміщуються здебільшого індивіди, 
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які уже мають джерело доходів у іншому місці, фрілансери, що взагалі не 

прив’язані до робочого місця, пенсіонери тощо. В умовах глобалізації та 

інформатизації суспільства цей вид міграції стає все більш поширеним, 

особливо серед молоді. Особи подорожують, ведуть блоги, влоги (відео-блоги) 

і т.д., тобто, для них місце роботи не обмежується точкою на карті. 

Українські дослідниці Г. Р. Заремба та Ю. В. Чекушина займаються 

дослідженнями інтелектуальної міграції, до якої включають: освітню, наукову, 

міграцію професіоналів [24; 79]. Інакше цей вид міграції називають «відтоком 

мізків» (з англ. «brain drain»), що завдячує своїй назві специфічній категорії 

переселенців – інтелігенція, учені, висококваліфіковані працівники (інженери, 

медики тощо),а також потенційні інтелектуали – студенти й аспіранти.  

Процеси глобалізації та інтернаціоналізації освіти надають все більше 

можливостей для талановитих студентів. Кількість тих, хто їде на навчання за 

кордон, невпинно зростає. А все завдяки тому, що там молодь приваблюють 

кращі умови проживання, навчання, мобільності, фінансування дослідницьких 

проектів тощо. Найбільше українських студентів у Польщі, Німеччині, Росії, 

Чехії, Іспанії, Італії, Франції, Канаді [24, С. 42]. 

Українські науковці найчастіше виїжджають за кордон за різними 

програмами стажування, навчання, підвищення кваліфікації. Також вагомою 

метою виїзду є участь у міжнародних дослідницьких проектах. На третьому 

місці серед причин виїзду вітчизняних академіків є викладання за кордоном 

[там само, С. 42-43]. 

Ю. В. Чекушина виділяє окремою складовою інтелектуальної міграції 

технологічну, яка охоплює ІТ-ринок (сферу комп’ютерних технологій) [79, C. 

78]. Проте, на нашу думку, її доречніше віднести до категорії професіоналів.  

Тобто висококваліфікованих спеціалістів, які заключають контракти з 

міжнародними компаніями, та за програмами мобільності переїжджають 

працювати до інших країн. Даний вид міграції відноситься перш за все до 

інтелектуальної, а не трудової через високий рівень культурного капіталу 
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індивідів, коли трудова міграція здебільшого охоплює сфери фізичної та 

низькоінтелектуальної праці [24, С. 43]. 

Також залежно від тривалості перебування за кордоном міжнародну 

міграцію поділяють на: 

• Сезонну – лише на певний період року (роботи влітку/восени 

тощо); 

• Маятникову – це мігранти (прикордонні), які систематично 

виїжджають на роботу декілька разів на день/тиждень/місяць; 

• Постійну – особи мігрують постійно: 

o Циркулюючу – особи виїжджають на декілька місяців «на 

заробітки», повертаються додому на певний період часу, а потім 

знову їдуть; 

o Довготривалу – повноцінно живуть за кордоном, на Батьківщину 

повертаються рідко, здебільшого, щоб погостювати [там само, С. 

43; 60]. 

Особливим видом міграції є та, що виникає з сімейно-побутових причин: 

воз’єднання сімей, одруження [81].  

Таким чином, ми бачимо постійне переплетіння та взаємовплив 

соціально-психологічних та незалежних від людини факторів середовища, які 

впливають на міграційні настрої. Але, кажучи про причини міграції, 

недоцільним є твердження щодо впливу одного фактору чи однієї групи 

факторів на особу, адже завжди на індивіда впливає їх сукупність. Вплив 

факторів на кожну людину є індивідуальним та відрізняється своєю 

інтенсивністю.  

Під час дослідження міграційних установок українського студентства 

доцільним буде виявлення переважаючого на них впливу об’єктивних чи 

суб’єктивних факторів, класифікувавши їх за основними галузями життя 

(використовуючи теорії В. І. Переведєнцева, Е. Лі, І. І. Ковалика).  
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На основі аналізу наукових праць з питань типології міграцій можна 

зробити висновки, що навіть, зосередившись на класифікації за однією 

ознакою, наприклад, метою переїзду, можна сказати, що вона є досить 

умовною. Адже множинні цілі емігранта можуть поєднуватись в одній особі: 

скажімо, індивід може переїхати за кордон, виходячи з трудового мотиву, але 

паралельно здобувати там освіту задля підвищення кваліфікації або можливості 

подорожувати.  

У даній роботі ми зосередимося на студентських еміграційних установках 

на довготривалу еміграцію. Під час дослідження використовуватимемо 

розподіл за метою міграції: трудову, освітню, споживчу та з сімейно-побутових 

причин. Також цікавим буде звернути увагу на способи вчинення міграції 

(мається на увазі легальна/нелегальна), на які готова піти студентська молодь.  

 

 

2.3. Визначення поняття «еміграційна установка» 

 

 

У науковій літературі серед мігрантів прийнято виділяти категорії: 

безповоротних – тих, що не повертаються на Батьківщину; та потенційних – 

частину населення з установками на міграцію [24, С. 43-44]. 

Для того, аби характеризувати кількість населення країни, яке потенційно 

може емігрувати, в науковій літературі використовується поняття «міграційний 

потенціал». На думку російського економіста, соціолога, спеціаліста з питань 

етнодемографії В. І. Мукомеля, це «максимально можлива на даний момент 

чисельність потенційних мігрантів, які можуть виїхати з країни проживання за 

умови збереження значущості і структури виштовхуючих і приваблюючих 

факторів» [50, С. 134]. 

Такої думки дотримується і В. Кіпень з Донецького Інституту соціальних 

досліджень і політичного аналізу, надаючи в аналітичному звіті «Міграційний 
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потенціал України» практично ідентичне визначення за виключенням 

збереження структури «виштовхуючих та утримуючих факторів» [29, C. 9].  

Виходячи із даних визначень видно, що при аналізі міграційного 

потенціалу В.І. Мукомель зосереджується на перевагах проживання в 

потенційно приймаючій країні, тоді як В. Кіпень – в країні походження.  

Український економіст, докторант ІРД НАН України О. Т. Риндзак 

розробив своє визначення терміну «міграційний потенціал», під яким він 

бачить «людський потенціал певної території, сукупність кількісних і якісних 

чинників економічно активного населення, яке має високий рівень мобільності і 

характеризується цілим спектром мотивацій до зміни місця проживання і 

способу життя» [57, С. 84]. Таким чином, на думку дослідника, міграційний 

потенціал складається зі складових: 

1. Соціально-демографічної – характеризується статево-віковою 

структурою населення території, станом його здоров’я, складом 

сімей, типом населеного пункту, динамікою відтворення населення; 

а також рівнем освіти та кваліфікації; 

2. Економічної – рівень доходів, економічної активності населення, 

іноваційності, соціального статусу та соціального капіталу осіб; 

3. Соціально-психологічної – рівень мобільності населення, його 

цінності, міграційні установки та потреби, а також рівень 

патріотизму [там само, С. 84]. 

Російська соціолог Т. Н. Юдіна зазначає, що під міграційним потенціалом 

можна розуміти ту частину населення, у якої соціологічні опитування виявили 

установки та орієнтири на міграцію [84]. 

Акт міжнародної міграції являє собою уже результат перетину кордону та 

зміну місця проживання індивіда. Тобто міграція – це кінцева сходинка всього 

міграційного процесу, який може тривати десятки років [40, С. 118].  

З цього приводу радянський демограф і соціолог Л. Л. Рибаковський 

зазначає, що процес еміграції складається із трьох стадій: формування 
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еміграційної установки, фізичне переміщення до нової країни, інтеграція в 

соціум [61, С. 34]. 

Таким чином, він акцентує увагу саме на психологічній складовій 

еміграції. І, на його думку, саме формування установок і намірів щодо переїзду 

є ключовим, початковим етапом усього міграційного процесу.  

Міграційні установки, на думку російської психологині С. А. Кузнєцової, 

формуються шляхом порівняння реального та потенційного місця проживання. 

Це є складним процесом, оскільки дані об’єкти є складними системами, 

пов’язаними з міжособистісними відносинами та діяльністю індивіда. Людина 

порівнює дані місця, опираючись на дані щодо можливостей для реалізації її 

потреб, цілей та цінностей. Таким чином, сам процес оцінки є суб’єктивним, 

адже його раціональна та емоційна складова є дуже неоднозначною [34, С. 42]. 

О. Риндзак вважає міграційні установки «психологічними регуляторами 

поведінки», «схильностями індивідів до міграційної активності за певних 

обставин та умов», а також «ставленням до міграції та зміни способу життя» 

[57, С. 84].  

На його думку, та частина населення, у якої наявні позитивні міграційні 

установки, і являє собою міграційний потенціал тієї чи іншої території. Він 

зазначає, що міграційні установки загалом детермінуються рівнем мобільності 

індивіда (готовністю до зміни професії, оточення, стилю життя тощо, а не лише 

країни проживання) [там само]. 

Окрім того, за фактором готовності до конкретних дій щодо переїзду, 

дослідних виділяє мігрантів на умовних (мають лише позитивну міграційну 

установку) та «твердих» (мають сформовану психологічну готовність до 

переїзду, підкріплену діями у цьому напрямку, які реалізовують наявне 

рішення) (див. Схема 1).  

Російські соціологи С. Личко та Н. Мосієнко подібно до О. Риндзака 

визначають міграційну установку як уявлення щодо того, де особа хотіла би 

проживати. І навіть, якщо вона не чинить ніяких дій, аби реалізувати переїзд, 
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автори відносять подібні нереалізовані бажання до міграційних установок, 

заявляючи, що із часом вони часто все ж здійснюються [36, С. 162]. 

Схема 1 

Аналіз міграційного потенціалу населення (за Риндзаком О.Т.) [57, C. 85] 

 

Українська дослідниця І. Прибиткова тлумачить еміграційні установки як 

психічні регулятори поведінки індивіда, його схильності, що визначають 

готовність до певного результату міграційної поведінки, зумовлену позитивним 

чи негативним ставленням до місця проживання та переїзду [56, С. 164]. На 

нашу думку, вище вказане пояснення найкраще підходить для інтерпретації 

поняття еміграційних установок у даній роботі. Тому надалі воно 

використовуватиметься у цьому конкретному значенні. 

Операціоналізуючи у своєму дослідженні міграційні установки, С. Личко 

та Н. Мосієнко звернули увагу на такі особливості їх формування: 

1. наявність та усвідомленість міграційних установок (під час 

опитування, відповідаючи на запитання щодо наявності бажання 

переїхати, респондент може відповідати легко – тобто він уже 

думав про це і може надати однозначну відповідь; або ж йому буде 

важко відповісти – він навіть не задумувався про дане питання); 

2. направленість міграційних установок (територія, на яку мають 

намір переїхати: інше місто або країна); 

3. сформованість міграційних установок: 

3.1. низька – особа має бажання мігрувати, але не знає куди, 

коли і т.д., 
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3.2. середня – хоче виїхати та уже має приблизний план дій, 

що стосуються реалізації плану; 

3.3. висока – бажання переїзду поєднується із його реалізацією 

(певні кроки уже зроблені: наприклад, отримана віза, 

пошук житла, роботи, контактів і т.д.) [36, С. 162]. 

Найбільше потенційних мігрантів серед українського населення віком від 

18 до 40 років (27%), значна частка яких є низько кваліфікованими 

робітниками, хоча зустрічаються й інтелектуали (високо кваліфіковані 

працівники та студенти) [24, С. 43]. 

Аналізуючи категорії «умовних» та «реальних» мігрантів (або осіб із 

низькою або високою сформованістю міграційних установок), слід зазначити, 

що, на думку експертів, лише 8-10% респондентів, які виражають готовність до 

міграції, насправді її здійснюють [там само, С. 44] 

Загалом, міграційні установки є дуже мінливими. Великий вплив на них 

має ситуація, що склалася на даний момент в державі-донорі та країні-

реципієнті [29, С. 28].  

На наявність позитивних чи негативних еміграційних установок значно 

впливає наявність або відсутність міграційного досвіду в потенційного мігранта 

або його родичів/знайомих/друзів  [26, С. 289; 57, С. 85]. 

У більшості наукових доробок міграційні установки як об’єкт 

теоретичного аналізу не розділяються на ті, що стосуються зовнішньої, та ті, що 

стосуються внутрішньої міграції. Здебільшого дослідники застосовують 

загальне поняття по відношенню до обох вище вказаних типів міграції. Проте у 

даній роботі ми використовуватимемо надалі саме поняття «еміграційна 

установка» для акцентування виключно на процесі міжнародної міграції.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Отже, в ході аналізу терміну «міжнародна міграція» було вирішено 

розуміти під ним безповоротне переміщення населення, тобто те, за якого 

індивід переміщається з населеного пункту однієї країни до населеного пункту 

іншої зі зміною постійного місця проживання. Таким чином різноманітні 

епізодичні поїздки (туристичні, рекреаційні, ділові тощо) за кордон не повинні 

розглядатися як процес міграції.  

Ознайомлено з основними суспільствознавчими підходами, які 

займаються дослідженням питання міжнародної міграції. Виявлено 

однобічність погляду окремих галузей на тлумачення даного явища. Тривалий 

час домінуючим був економічний напрямок, за якого люди розглядалися лише 

як ресурс. Сьогодні існує все більше закликів до використання 

міждисциплінарного підходу. Тому для більшої ефективності дослідження 

необхідно поєднувати положення різних теорій. 

Основні фактори міграції можна розділити на дві групи: об’єктивні-

суб’єктивні, або приваблюючі-виштовхуючі. В дійсності існує їх постійні 

переплетіння і взаємовплив. Тому, кажучи про причини міграції, потрібно 

аналізувати дію усіх факторів в комплексі, що є індивідуальним для кожної 

особи. Те ж саме стосується й типології міграцій. У дослідженні студентів ми 

звертатимемо увагу здебільшого на мету переїзду та дотримання міграційного 

законодавства.  

Було вирішено інтерпретувати еміграційні установки як психічні 

регулятори поведінки індивіда, його схильності, що визначають готовність до 

певного результату міграційної поведінки, зумовлену позитивним чи 

негативним ставленням до місця проживання та переїзду. Виявлено, що 

вивчення еміграційних установок є першою ланкою в дослідженні процесів 

міжнародної міграції. Під час їх аналізу дослідникам необхідно звертати увагу 

не лише на бажання покинути країну походження, а й на загальний рівень 

готовності до реалізації цієї потреби. 
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РОЗДІЛ 2. ЕМІГРАЦІЙНІ УСТАНОВКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ 

СПЕЦИФІКА СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

2.1. Еміграція українського населення: актуальне становище 

 

 

Українська еміграція як явище почала розглядатися в науковій літературі 

лише починаючи з 90-х рр. ХХ ст. До того науковцями вивчалися здебільшого 

внутрішні переміщення мешканців Радянського Союзу [37].  

Важко оцінити кількість тих, хто емігрує з України. Адже востаннє 

перепис населення проводився 16 років тому – у 2001 році, а Державні 

міграційна та прикордонна служби фіксують здебільшого перетин кордону. 

Держкомстат також не володіє точними даними. На цьому наголошують навіть 

експерти [6]. Існує багато неохопленої статистики – не враховуються випадки, 

коли індивід виїжджає за кордон, не вказуючи зміну місця проживання, 

виїжджає у якості студента/туриста і не повертається в Україну тощо. 

Ось, наприклад, у «Міграційному профілі України», зазначається, що 

офіційно за період 1991-2012 рр. було зафіксовано 2,9 млн. українських 

емігрантів [44]. Проте за неофіційними даними лише у 90-ті рр. ХХ ст. Україну 

покинуло близько 7 млн. осіб [72]. За даними Держкомстату України офіційна 

кількість вибулих на постійне місце проживання з 2010 по 2014 рік зросла із 

14,7 тис. до 21,6 тис. осіб, тобто майже у 1,5 рази. [20]. За даними Євростату, 

лише у 2014 році до ЄС виїхали 291,4 тис. українців, у 2015 році – 455,6 тис. (на 

192% більше від середньорічного показника за 2010–2013 рр.) [87]. А Світовий 

банк вказує, що з 2013 року Україна почала входити до десятки країн світу за 

показниками еміграції, що охоплювали 5,6 млн. осіб [97, С. 3].  

Загальна кількість осіб, які виїхали з України за 2015 рік перевищила 

попередній показник аж на 30%, тоді як до цього часу темпи зростання 
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мігрантів не перевищували 5%. Все ж загалом, не дивлячись на збільшення 

еміграційного потоку з України, він не такий великий, як був у 90-ті рр [32].  

Стає зрозумілим, що дане питання потребує стрімкого втручання та змін 

у моніторингових процесах. Володіючи настільки різноплановими даними 

постає питання: якій інформації варто вірити та якими даними оперувати? 

Адже 3 млн. та 7 млн., або 20 тис. і 200 тис. – це абсолютно різні масштаби 

проблеми. 

Якщо брати до увагу офіційну статистику нашої держави, то за даними 

Державної міграційної служби України у 2015 р. українцям було видано 11345 

дозволів на виїзд за кордон на постійне місце проживання. Серед економічно 

активного населення лідируючими напрямками є (у порядку спадання): Ізраїль, 

Росія, Німеччина, США [43, С. 48-49]. Проте не варто забувати, що велика 

кількість осіб покидають Україну, не звертаючись до офіційних служб. 

За результатами опитування «HeadHunter Україна» про еміграцію 

задумуються 83% офісних працівників. Якщо раніше їх мотивами були 

здебільшого грошові та самореалізації, то сьогодні – це невпевненість у своєму 

майбутньому, бажання забезпечити стабільне майбутнє своїм дітям. Не лише 

топові, а й рядові службовці шукають можливості перевестися в зарубіжний 

офіс своєї компанії або працевлаштуватися в іншій країні з нуля [7; 52]. 

У січні цього року соціальні мережі навіть охопила глобальна дискусія на 

тему еміграції з України піл хештегом #ВоздухЭмиграции. Вона розпочалася 

після опублікованого у Facebook посту власника інтернет-ресурсу «AIN.UA» 

Артура Оруджалієва (пост починався зі слів: «В Украине воздух пропитан 

атмосферой эмиграции..»), де зауважується, що багато талановитих фахівців 

покидають Україну через те, що не бачать тут перспектив. А коли А. 

Оруджалієв отримав американський паспорт, його радісно вітали. Він підняв 

тему того, що інші країни надають чудові можливості для розвитку 

талановитим людям, тоді як, судячи із дій українського уряду, в Україні 
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відбувається «геноцид государства Украина по отношению к своим гражданам 

в чистом виде» [6].  

До активного обговорення долучилися як прихильники, так і противники 

виїзду з України. Аргументами за еміграцію були розчарування, невпевненість 

у завтрашньому дні, зневіра у дієвості української влади та законів: «Україна 

сьогодні – це заїжджена і зґвалтована мафією, корупцією, бюрократією, а тепер 

і війною країна», «Люди їдуть з України в надії потрапити в середовище, де у 

них є чесний шанс. Якщо не у них самих, то хоча б у їх дітей», «…від держави 

«лібералізації», про яку говорять, взагалі не видно. Навіть податкову 

«спрощенку» хочуть прибрати» [23]. 

Проте здебільшого цей пост підтримали не ті люди, які емігрують. Адже 

мігрують більше жителі маленьких містечок та сільської місцевості, які не є 

висококваліфікованими фахівцями та користувачами facebook [32]. 

На думку Олени Федюк, еміграція українців є природнім процесом. Її не 

слід розглядати як «національну драму». Причина такого сприйняття міграції в 

очах населення України лише у тому, що тільки після розпаду СРСР особи 

змогли покидати країну. І виною цьому є не «конкретно Україна, а те, що 

світова економіка розвивається таким шляхом». Люди звикли демонізувати 

Схід та ідеалізувати Захід, проте варто розуміти, що це частини однієї системи. 

І Захід не буде так процвітати, якщо мігранти з Півдня та Сходу перестануть 

його підтримувати [37].  

Оскільки міграція є природнім процесом, певна частина населення будь-

якої країни завжди мігрує на територію інших держав. Частина поляків 

переїжджає до Західної Європи – в країні залишаються пусті робочі місця. Їх 

часто займають українці. 

Науковці зазначають, що на еміграційні настрої українців значно 

впливають економічна, політична та ідеологічна кризи, які мають місце в 

Україні, а також військові конфлікти, що виникли після Майдану-2013 [91, С. 

6]. Якщо політична й ідеологічна кризи не настільки явно торкаються будь-



35 

 

 

якого українця, і з наслідками АТО зіштовхувалися також не всі сім’ї, то спад 

економіки на собі відчув практично кожен.  

За даними Мінфіну станом на лютий 2017 року середня заробітна плата 

по Україні становила 6209 грн. (близько 233$), а, наприклад, у Тернопільській 

області – 4790 грн. (180$), і це після підвищення мінімальної заробітної плати 

до 3200 грн. з 1 січня 2017 року [68].  

Варто враховувати, що це середні показники, і є люди, які отримують як 

значно вищу, так і значно нижчу платню. Близько півмільйона осіб отримують 

заробітну плату меншу за мінімальну [83]. І, як зазначає «HeadHunter Україна», 

станом на квітень 2016 року близько половини українців не могли прожити на 

свій заробіток [55].  

В Україні людям, які живуть у невеликих населених пунктах, складніше 

знайти нову роботу. У селах взагалі дуже високим є рівень безробіття, який 

сягає позначки 10,4% від працездатного населення або аж 600 тис. осіб. І це 

лише офіційних показник, тоді як реальний, ймовірно, є значно більшим. У цей 

час  в сусідніх країнах справи з оплатою праці йдуть набагато краще: у Румунії 

в середньому 395 євро, Чехії – 702 євро, Польщі –750 євро [83]. 

Внаслідок збройних конфліктів  майже 35 тис. українців попросили 

притулок у ЄС. Якщо до початку військових конфліктів середня кількість заяв 

становила 70/місяць, то у жовтні 2014 р. їх було 2170 одиниць. Порівняно до 

2013 р., за 2014-2015 рр. з України до ЄС вибуло у 20 разів більше прохачів 

притулку (835 проти 20830 осіб). Переважна кількість із них це особи 

працездатного віку від 18 до 64 років, чверть від усієї кількості складають діти. 

Велика кількість поданих заяв ще не розглядалися, а 70% були відхиленими 

[65; 75]. 

Окрім того між Україною та Російською Федерацією утворився 

величезний міграційний коридор, по якому виїхало 2,9 млн. осіб [97, С. 5]. 

Серед них майже півмільйона українських громадян попросили притулок [65]. 
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Лише за декілька років Україна почала входити у топ-3 серед тих, хто 

шукає притулок у Європейському Союзі. До 2013 року українці здебільшого 

просили притулок у Франції, Чехії та Швеції. З того часу ситуація кардинально 

змінилася, і передувати почали Польща, Італія, Німеччина та Іспанія. Це є 

зрозумілим, адже згідно з переписом 2011 року в Польщі проживало 233 тис. 

осіб, народжених в Україні, в Німеччині – 206 тис., Італії – 181 тис., Іспанії – 74 

тис. [65]. А, як відомо, соціальна мережа стимулює міграційні потоки. Особи 

прагнуть об’єднати сім’ї, поновити ослаблені зв’язки, обираючи країною 

призначення ту, де ці зв’язки найбільші. 

У Польщі в 2015 році працювало майже мільйон українських мігрантів,  у 

2016 році відкрито ще близько мільйона робочих віз, а на 2017 рік Союзом 

підприємців і роботодавців Польщі планується відкрити ще мільйон. Таке 

збільшення кількості мігрантів з України приносить Польщі 2 млрд. євро на рік 

[83]. Поруч із цим за даними опитування домогосподарств та трудових 

мігрантів Українського представництва МОМ було виявлено, що загальна 

кількість зовнішніх трудових мігрантів України становить близько 700 тис. 

осіб, потенційних емігрантів – ще 310 тис. [46, С. 12-13].  

Виходить, що всі українські емігранти повинні проживати і працювати 

виключно в Польщі, що є не зовсім правдоподібним висновком. І явно ілюструє 

нам недоліки методології моніторингу міграційних процесів. 

Тим не менш, за словами українських кадровиків, польський напрямок 

сьогодні стає дуже популярним, оскільки зростає попит на різнопланових 

спеціалістів з України, починаючи від прибиральників  до керівників. З-поміж 

інших популярних серед трудових мігрантів країн (окрім ЄС) рекрутингові 

агентства виділяють Ізраїль, США, Канаду та ОАЕ. Вакансії здебільшого 

стосуються сфери обслуговування, торгівлі, промисловості, сільського 

господарства [7].  

Стимулюють еміграційні настрої так звані «візові привілеї», якими є, 

наприклад, «карта поляка» – документ, що підтверджує приналежність особи до 
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польського народу та дозволяє безкоштовно оформляти польську візу, 

знаходитися на території країни протягом року, відвідувати решту країн 

шенгену протягом 90 днів. Станом на період 2008-2014 рр. «карту поляка» 

отримали майже 60 тис. українців. Подібні привілеї існують в Угорщині, 

Словаччині, Чехії, у якій серед українців близько 100 тисяч осіб отримали 

статус резидента [37; 39, C. 61]. 

У 2015 році українцям було надано 493 тис. дозволів на проживання в ЄС 

(у півтора рази більше, ніж попереднього року), 87% з яких – у Польщі, де 600 

тис. осіб уже також стали резидентами [46, С. 12; 37]. Дані дозволи переважно є 

короткотерміновими (до 1 року) і призначені для виконання сезонних робіт [46, 

С. 12]. Що стосується довгострокових українських трудових емігрантів у ЄС, 

серед них найбільша кількість проживає у Польщі – 22,5%, та Італії – 15,7% 

[65]. 

В цих двох державах відбувається процес регуляції, який дозволяє 

офіційно залишатися в країні навіть, якщо мігрант має тимчасовий статус [37]. 

Дієва міграційна політика – міграційні амністії – існували також в Іспанії та 

Португалії. Влада надає можливість за виконання декількох простих умов 

легалізуватися усім нелегальним мігрантам. Таким чином покращувався статус 

мігрантів. Країні дана політика також була вигідною, оскільки офіційно 

задекларовані особи починали платити податки в казну [82].  

Це стало однією з причин вибору українськими емігрантами саме цих 

держав як своїх цільових, подальшим збільшенням там соціальної мережі 

мігрантів, що супроводжувалося приваблюванням нових міграційних потоків. 

Марта Кіндлер та Олена Федюк, аналізуючи у своїй спільній праці 

«Ukrainian Migration to the European Union» міграцію українців до країн ЄС, 

виділяють низку обставин, що характеризують дане явище: 

1. тривала політична нестабільність в Україні; 

2. попит на українську робочу силу в країнах ЄС; 
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3. відсутність правового захисту громадян України за кордоном 

(двосторонніх міждержавних угод, що гарантували б соціальні виплати); 

4. збільшення жіночої міграції та пов’язані з цим зміни [91, C. 5-6].  

Статистично 90% українських жінок емігрують для роботи по догляду за 

житлом та людьми. Проте на запитання, чи існує тут гендерна сегрегація, Олена 

Федюк зазначає, що за результатами багатьох інтерв’ю з українськими 

мігрантками стало зрозумілим, що вони навіть не розцінюють себе як 

робітниць. Адже, за словами багатьох із них, таку ж саму роботу вони 

здебільшого виконували й вдома безкоштовно. Тому для них отримання 

грошової винагороди за звичні домашні обов’язки є чудовою можливістю [37]. 

Внаслідок важкості оформлення візи, нестачі коштів та інших проблем 

значна частина українських мігрантів іде на небезпечний крок – нелегальну 

міграцію. За даними ГФК Україна кількість нелегальних українських емігрантів 

зросла з 27,6% у 2011 році до 40,5% у 2015 р. [22]. Цим самим люди лише 

погіршують своє становище, наражаючись на небезпеку потрапляння у трудове 

рабство, отримання значно менших прибутків. 

Тим не менш і легальні, і нелегальні українські емігранти сприяють 

збільшенню валютних надходжень до нашої держави. Так, станом на 2014 і 

2015 рр. рік українські емігранти надіслали на Батьківщину 6,2 млрд. доларів 

США (за даними МОМ – 3 млрд.) [46, С. 19; 97, С. 12-28]. Не дивлячись на 

різницю в результатах досліджень, ці суми є колосальними, та перевищуючими 

окремі транші МВФ для України. 

Відчуваючи збільшення валютних надходжень після початку активного 

еміграційного сплеску в Україні наприкінці 2013 року за ініціативою депутатів 

ВО «Свобода» навіть було зареєстровано три законопроекти, що стосуються 

питань еміграції [3; 4; 5; 21].  

Пропонувалося ввести до законодавства визначення трудового мігранта 

України та звільнити таких осіб від оподаткування та мита. Таким чином було 

запропоновано розглядати їх зароблені кошти як інвестицію в економіку 
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України. А дані законопроекти мали сприяти поверненню трудових мігрантів, 

що «сприятиме покращенню соціально-економічної та демографічної ситуації» 

[21].  

Ці законопроекти викликали багато спірних запитань і через рік – 

наприкінці 2014 року – були відкликані [3; 4; 5]. Як зазначають О. Федюк та М. 

Кіндлер, більшість українських емігрантів навіть не збираються повертатися 

додому. Це пояснюється раціональним порівнянням ситуації «тут і там». На 

сьогодні люди перестали вірити в українське майбутнє і планувати повернення 

на Батьківщину [37].  

А для того, аби стимулювати повернення емігрантів на Батьківщину, 

необхідно не розцінювати їх як потенційних ініціаторів «покращення» в 

Україні, а навпаки – спочатку здійснити позитивні перетворення в економіці. 

Адже для здійснення збалансованої міграційної політики необхідно розуміти 

причини виїзду українського населення, виштовхуючі та приваблюючі фактори. 

І  на їх основі здійснювати дієві зміни в законодавстві. Також необхідно 

розуміти те, що ми не володіємо достовірною інформацією щодо кількості 

емігрантів. Більшість статистичних даних, навіть з офіційних джерел, є 

цифрами далекими від реальності. 

Сучасний стан української еміграції відрізняється не дуже сприятливою 

ознакою – помолодшанням середнього віку емігранта. Здебільшого нині 

виїжджає молодь з вищою освітою та знанням іноземної мови. Найбільше 

українських емігрантів є особами віком від 25 до 34 років [6; 32]. 

За прогнозами аналітика центру CEDOS Андрія Солодька у 2017 році 

кількість українських емігрантів буде зростати. Це відбуватиметься в першу 

чергу через складність економічної ситуації в країні та відсутність робочих 

місць [32]. 

Таким чином, ми бачимо певне зростання української еміграції порівняно 

з першим десятиріччям 2000-х рр.. Її передумовами можуть бути: економічні 

(інфляція, безробіття, важкість ведення бізнесу), соціальні (низькі показники 
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індексу людського розвитку), політичні (тривала політична нестабільність в 

Україні, корупція, військові конфлікти).  

Починаючи з 2013 року, найбільше українців емігрувало до Російської 

Федерації. Іншими популярними країнами призначення в Європі стали Польща, 

Німеччина, Італія, Іспанія. У решті частини світу – США, Ізраїль.  З початком 

військових конфліктів багато осіб почали просити притулок. Хоча тут постає 

питання, чи дійсно в Україні багатьом загрожує пряма небезпека життю, чи під 

таким приводом громадяни України просто хочуть емігрувати.  

Збільшують кількість мігрантів до конкретних країн: «карта поляка» 

(Польща), «зелена карта» (США), «блакитна карта» (низка європейських країн), 

міграційні амністії (Італія, Іспанія, Португалія тощо). Вагому роль у виборі 

країни переселення грає й наявність там української діаспори та близьких 

людей. 

Великою є кількість  українських трудових емігрантів за кордоном. Для 

України це несе свої переваги. По-перше, відбувається збільшення валютних 

надходжень, що сприяє покращенню рівня життя членів сімей трудових 

емігрантів. По-друге, загальний відтік населення, що виїхало цілеспрямовано у 

пошуках роботи, впливає на показники безробіття в Україні, що починають 

зменшуватися. Хоча, звісно, від цього населення не починає жити краще.  

З іншого боку, відбувається втрата працездатного населення. Також, із 

дослідницької точки зору, загальною проблемою є відсутність ефективної 

системи обліку українських емігрантів, не кажучи про те, що не існує точних 

статистичних даних щодо їх розподілу за класом, рівнем освіти та професії (є 

лише певна інформація щодо напрямків, за якими працюють українці за 

кордоном). 

Виходячи із проведеного аналізу сучасних соціологічних та 

журналістських досліджень, опитувань рекрутингових агентств, можна зробити 

висновки, що для того, аби знизити еміграційні потоки з України необхідно: 

покращити загальний рівень життя населення, забезпечити гідну оплату праці 
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спеціалістам різних рівнів, боротися з безробіттям, особливо в сільській 

місцевості та на території невеликих містечок, припинити військові конфлікти. 

 

 

2.2. Трансформація еміграційних установок студентства в 

загальноукраїнському контексті 

 

 

Соціальні трансформації українського суспільства, які супроводжуються 

військовими подіями на сході, економічним спадом, анексією Криму 

підвищують побоювання українців щодо майбутнього [38]. Населення 

знаходиться в умовах невизначеності та страху. Ці зміни, зрозуміло, не можуть 

не позначитися на пошуку кращих умов для самореалізації потенційних 

ініціаторів соціальних змін в Україні – студентської молоді. 

Є. Головаха в одному зі своїх інтерв’ю зазначає, що сучасна молодь є 

більш активною та ініціативною, ніж раніше. Порівнюючи нинішні зміни з 

ситуацією 90-х, висловлює побоювання, щоб сучасні події не «знищили ці 

паростки»: «Я проводив дослідження на початку 90-х, тоді була молодь 

демократична, ринкова, прозахідна… на початку 2000-х, коли…стали на 10 

років старше, вони вже були не такими... Життя в екстремальних економічних 

умовах 90-х привело до втрати покоління, чимало зламалися на виживанні. І 

ось важливо, щоб зараз цього ж не повторилося» [27]. 

На соціальне благополуччя та еміграційні настрої студентської молоді 

значно впливає задоволеність різними сферами життя, стан безпеки та 

комфорту в країні. В рамках дослідження «Ризики великого міста», 

проведеного у 2014 році серед студентів м. Києва, було виявлено, що найбільше 

їх тривожать матеріальні проблеми, політичний стан в країні та ситуація з 

корупцією (див. Додаток Б) [11, С. 469-474]. Тобто, ми бачимо, що рівень 
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стурбованості сучасними подіями та економічним станом в державі серед 

студентів є дуже високим. 

За даними обстеження 2008 року 17% емігрантів не бажали повертатися 

до України, тоді як частка молоді (15-29 р.) серед них була майже 40% [78, С. 

63]. А за даними опитування української молоді, що було проведено Фондом 

«Демократичні ініціативи» та фірмою «Ukranian Sociology Service» у грудні 

2009 р. та січні 2010 р. лише 13,8% молоді віком 18-34 роки мали намір 

назавжди поїхати з власної країни, 29,9% - налаштовані на тимчасовий виїзд [8, 

С.10-11]. Хоча дані дослідження не виділяють окремою категорією студентів, 

на нашу думку, в силу вікового критерію ми можемо співвідносити їх 

результати зі студентською молоддю. 

В рамках опитування студентів 3-5 курсів денної форми навчання ВНЗ  з 

різних регіонів України доктора психологічних наук Блинової О. Є. у 2012 році 

було виявлено, що 42,6% студентів вважають, що за кордоном кращі 

можливості для самореалізації, хоча майже 80% респондентів зазначили, що 

еміграція з України – це явище негативне. 43% опитаних заявили, що 

намагатимуться виїхати за кордон, або, якщо з’явиться нагода, то вони поїдуть; 

47,9% воліють залишитися в Україні, якщо їх влаштовуватиме заробітна 

платня, при тому, що відповіді 95% студентів не зумовлені мареннями щодо 

престижності роботи за кордоном. Серед причин переїзду вони також назвали 

політичну й економічну ситуацію в країні, високий рівень корупції, важкість 

працевлаштування для молодого спеціаліста та загальну невпевненість у своєму 

майбутньому тут. А можливість отримання закордонної освіти вони 

розцінюють здебільшого як перспективу для подальшої роботи в Україні. 

Тобто, можна зробити висновок щодо вимушеності бажання емігрувати через 

несприятливі умови для самореалізації в сучасних умовах нашої держави [10, 

С. 40-47]. 

Слід зауважити, що освітня міграція студентів є особливим видом 

міграції. Адже, виїжджаючи на навчання, людина ще не сформувала точну 
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установку на повернення додому чи залишення в приймаючій країні [31, С. 

137]. Вона характеризується хитким, невизначеним станом еміграційної 

установки, що залежить від позитивних та негативних впливів на студента в 

приймаючій країні, умов подальшої мобільності та перспектив у рідній країні. 

За даними ЮНЕСКО відбулося таке зростання українських студентів за 

кордоном: від 13 285 за 1999 рік до 44 945 за 2015 рік, тобто за 16 років їх 

побільшало майже у 3,5 рази [98]. А за даними аналітичного центру CEDOS 

кількість українських студентів за кордоном із 2009 по 2015 рр. зросла на 129% 

(Див. Діаграма 1). Відчутною є частка українців серед закордонних студентів 

Польщі – аж 53% ( в той час як друга за розміром діаспора білорусів становить 

лише 10%) [70].  

Діаграма 1 

Зростання кількості українців у міжнародних університетах [70] 

 

Низка європейських країн мають певні пільги для випускників їх ВНЗ. 

Наприклад, іноземним студентам надається певний період на пошук роботи 

після закінчення навчання: в Австрії та Франції – це півроку, у Польщі – рік,  

Німеччині – півтора. Такі перспективи приваблюють українську молодь [там 

само]. 
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А в середині травня 2016 року Європарламент прийняв директиву, за 

якою усім членам тодішнього ЄС (окрім Данії та Ірландії) необхідно дозволити 

студентам-іноземцям залишатися в країні щонайменше на 9 місяців з метою 

самореалізації [106].  

Аналітики із центру CEDOS зробили висновок, що країни, в яких є 

можливість навчатись безкоштовно значно більше притягують українську 

молодь. Станом на 2014-2015 рік таку політику проводили 4 із 33 країн ЄС: 

Німеччина, Фінляндія, Франція та Чехія. А там, де платна освіта, іноземці 

можуть отримати стипендії або різноманітні гранти на навчання [70]. 

Так, наприклад, протягом 1992-2013 рр. 800 українців взяли участь у 

стипендійній програмі Fulbright в США, серед яких було і 179 студентів 

старших курсів – 22% від загальної кількості [63, С. 12-13]. 

Окрім того, за даними дослідження СEDOS, вагомим при виборі країни є 

психологічний фактор – українські студенти інтенсивніше їдуть в ті країни, де 

більша українська діаспора [70].  

За даними дослідження еміграційних настроїв студентів м. Львова за 2014 

рік, що проводився НУ «Львівська політехніка», студенти останнього року 

навчання більш схильні до трудової міграції. А частка тих, хто вирішив 

емігрувати на період, що становить менше року (станом на 2014 рік) була 

майже 61%. Більше половини тих, хто є членами партій чи громадських 

організацій, розглядають для себе ймовірність еміграції. Причинами переїзду 

респонденти найбільше назвали матеріальні та ті, що стосуються 

самореалізації. Спостерігається більший відсоток бажаючих виїхати серед тих, 

хто уже був за кордоном, та брав участь у міжнародних освітніх програмах. 

Студенти виявили бажання переїхати здебільшого до Польщі, США, Канади, 

Німеччини, Італії. Події на Майдані, що відбулися протягом кінця 2013 – весни 

2014 рр., дещо збільшили міграційні настрої студентів. Загалом, серед студентів 

Львову частка потенційних трудових емігрантів становить 36,22%, а 

потенційних на ПМЖ – 16,02%, але відсоток студентів, які не хотіли би 
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повернутися з часом назад становить лише 9,29%. Стримуючими факторами 

виявилися родина та дух патріотизму [25, С. 10-46]. 

За даними дослідження «Молодь України-2015» (14-35 рр.), проведеного 

«ГФК ЮКРЕЙН», 55% виявили бажання виїхати за межі України (17% 

шукають можливості для переїзду або планують емігрувати найближчим часом, 

38% - розглядають для себе тимчасову міграцію). Серед причин молодь називає 

відсутність в Україні умов для працевлаштування (58%), демократії та 

законності (56%), 48% бажають переїхати заради кращого заробітку, 34% - 

через військові дії на Сході, загрозу моєму життю та моїх близьких – 18%. 

Окрім того, 86% респондентів відповіли що нічого не чули про освітню 

програму ЄС для студентів «Erasmus+» [49, С. 41-43]. Але слід зауважити, що 

до вибірки входили не лише студенти, тому дані показують нам не точну 

картину. Оскільки студенти входять до категорії молоді та в силу практично 

відсутності подібних опитувань виключно серед студентів, ми посилаємося на 

дослідження ширшої категорії. 

Ще одне дослідження Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» у 2015 році показали, що до 

90% з опитаних студентів вишів хочуть мігрувати за кордон, третина з яких – 

до Польщі. Директор інституту Ірина Ключковська прогнозує, що більшість із 

них не повертатиметься назад до України [71]. 

Так, за результатами соціологічного опитування, проведеного з 250 

українцями, що навчаються у Державній вищій східноєвропейській школі (м. 

Перемишль, Польща) та приватній Вищій школі інформатики та управління (м. 

Жешув, Польща) станом на 2015 рік тільки 16 % та 13% студентів відповідно 

бажають повертатися до України [39, C. 63]. 

На науково-практичній конференції «Міграційні настрої сучасної молоді 

України», яка відбулася 29 березня 2016 року в НАУ було оприлюднено 

результати соціологічного опитування серед студентів, які вражають: «57% 

студентів висловили сумнів щодо свого майбутнього в нашій країні, ще 28% 
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заявили про абсолютну невпевненість…мотивуючими факторами переїзду 

виступають відсутність перспективи високооплачуваної роботи за 

спеціальністю – 25% опитаних, та низький рівень життя разом з економічною 

кризою (26%)». Вагомим фактором зазначили також і високий рівень корупції в 

Україні [45]. Досить влучно описує дану ситуацію, що склалася в Україні, та 

настільки хвилює молодь, висловлювання Є. Головахи про те, що сьогодні «у 

всіх сферах домінують старі методи. Впливовим – усе, іншим – закон» [17]. 

Стадний Є., виконавчий директор аналітичного центру CEDOS, виділяє 

такі основні мотиви переїзду за кордон українських студентів: 

1. Ті, хто переїжджають заради навчання за кордон, аби отримати 

необхідні знання та навички, доступ до яких в Україні обмежений 

(здебільшого повертаються назад). 

2. Студенти, які їдуть навчатись за кордон для того, щоб залишитись 

там на ПМЖ (повертаються в Україну лише у випадку, якщо досвід 

міграції був неуспішним). 

3. Студенти, які їдуть навчатись за кордон для того, щоб возз’єднатись 

з сім’єю, яка проживає за кордоном (швидше за все залишатимуться 

за кордоном) [70]. 

Окрім того він прогнозує ще більше зростання кількості українських 

студентів за кордоном. Серед причин цього зростання він називає: моду на 

навчання за кордон, вагомість закордонного диплому при працевлаштуванні та 

вплив воєнних подій на Сході на бажання молоді будувати в Україні своє 

майбутнє [69].  

Іншими експертами теж очікується омолодження портрета українського 

емігранта За результатами нещодавнього дослідження Research&Branding 

Group серед українців найбільше бажання емігрувати показують особи до 30 

років – 55%. [6]. 

Отже, загалом у ході аналізу було виявлено високі показники 

еміграційних установок молоді та студентів України, що сягають більше 50%. 



47 

 

 

Так само, як і еміграція дорослого населення, еміграція студентів має 

тенденцію зростання. Виявлено, що з кожним роком збільшується кількість 

українських студентів за кордоном. За результатами деяких досліджень, 

переважна більшість із них не планує повертатися на Батьківщину. 

Здебільшого студентську молодь хвилює та виштовхує з країни 

економічна ситуація, складність працевлаштування, наявність корупції в 

державі та військові конфлікти. Багато осіб розуміють, що еміграція є 

негативним явищем, тим не менш, вважаючи, що за кордоном реалізуватися їм 

буде легше. На фоні решти українських емігрантів міграційні фактори, що 

впливають на студентів, частково співпадають (а саме це економічні та 

політичні). Відрізняє молодь актуалізація суб’єктивного фактору – 

самореалізації. Студенти виділяють йому вагому роль при формуванні 

еміграційної установки. 

Найбільше українських студентів у Німеччині, Польщі, Франції, Чехії, 

Фінляндії, США. Останнім часом зростає їх кількість у Швеції. Як відомо, вища 

освіта в Україні є загальнодоступною з можливістю навчатися як за власним, 

так і державним коштом. Тому студентська еміграція несе прямі збитки для 

бюджету країну – фактично, український уряд за свої кошти готує 

високоосвічених працівників для іншої країни. В цьому контексті окремі 

економісти пропонували запроваджувати двосторонні угоди між країнами 

еміграції та імміграції стосовно податку, який компенсував би такі негативні 

екстерналії (т. зв. Податок Багватті) [63, С. 6]. Проте практична реалізація цієї 

схеми є вкрай нереалістичною. 

Позитивними моментами студентської еміграції є можливі подальші 

грошові перекази з-за кордону, повернення емігрантів з додатковими 

навичками, набутими в інших країнах, налагодження академічних та бізнесових 

мереж. Проте вагомою втратою є безповоротна еміграція так званого 

«іноваційного резерву» України, в майбутньому висококваліфікованих осіб, 



48 

 

 

здатних потенціювати майбутні політичні, культурні, економічні перетворення 

в країні. 

Проте варто розуміти, що наявність позитивних еміграційних установок 

ще не означає обов’язкову еміграцію з України. Істотна невизначеність 

респондентів у питаннях бачення свого майбутнього та терміну можливої 

міграції свідчить про наявність вагомого потенціалу для розробки ефективної 

міграційної політики та можливих засобів регулювання цієї проблеми. 

 

 

2.3. Сучасний стан кар’єрних перспектив випускників КПІ ім. Ігоря 

Сікорського в Україні та за кордоном  

 

 

Станом на кінець 2016 року в Україні проживало 17,4 млн. осіб 

працездатного віку, а рівень безробіття становив 9,4% або ж 1,7 млн. осіб [83].  

За результатами дослідження порталу «HeadHunter Україна» від 30 

березня 2017 року серед усіх опитаних 52% не шукали роботу впродовж 

останніх півроку, тоді як 14% знайшли нову роботу впродовж декількох тижнів, 

10% – близько двох місяців, 6% – майже за півроку, 5% - від шести місяців до 

року, і ще 10% витратило більше року на пошук нової роботи. Найкращі 

показники працевлаштування спостерігаються в галузях енергетики, металургії, 

важкої промисловості (26% опитаних знайшли нову роботу за декілька місяців). 

Також високі показники у сферах оптової торгівлі, логістики, медіа та ІТ. Серед 

галузей, процес працевлаштування у яких затягується більше, ніж на рік, 

лідирують: державна служба (21%), телекомунікації (17%), нафтогазовий, 

фінансовий сектори, а також легка та харчова промисловість [28]. 

Здавалося б, що, не дивлячись на такі високі показники безробіття, у 

випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського значних проблем із працевлаштуванням 

не мало би бути (окрім випускників ФСП, ІТС та ФММ, де навчають на 
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потенційних працівників державної служби, спеціалістів із телекомунікаційних 

систем та фінансистів). Проте варто зауважити, що дане дослідження враховує 

лише сам факт працевлаштування, але не його якість. 

Аналізуючи галузі за легкістю/важкістю пошуку в них роботи, слід 

відштовхуватися від понять попиту та пропозиції. Відомо, що торгівля та 

логістика існують із народження цивілізації, а з розвитком глобальної 

спільноти розвиваються ще інтенсивніше. Цим пояснюється наявність значної 

пропозиції на ринку праці. ІТ та медіа – це галузі, які почали розквітати не так 

давно, проте вони ідуть в ногу з часом, розширюючись і охоплюючи все більше 

сфер нашого життя, що також пояснює велику пропозицію.  

Проте легкість працевлаштування у галузі важкої промисловості, на нашу 

думку, детермінується іншими причинами. Проаналізувавши пропозиції на 

топових інтернет-платформах із пошуку роботи (Work.ua, Rabota.ua, hh.ua) за 

опцією «інженер» у рубриках «Студенти-без досвіду роботи-початок кар’єри», 

було виявлено пропозиції заробітної плати від 1600 грн/місяць на посаді 

стажера у технічному підрозділі компанії «Воля» (кількість робочих годин за 

тиждень не вказувалася) і до оплати більше 20 тис. грн. у галузях ІТ та 

електроніки. Середня заробітна плата в оголошеннях варіювала у межах 4-7 

тис. грн. Провівши декілька інтерв’ю зі студентами 6 курсу Приладобудівного, 

Зварювального факультетів та Механіко-Машинобудівного інституту, які 

працюють за спеціальністю на підприємствах і заводах міста Києва, було 

виявлено, що на заводах «Меридіан», «Антонов», ПАТ НВП «Більшовик», 

ДАХК «Артем», підприємстві «Київтехцентр» заробітна плата для молодого 

спеціаліста становить 5-6 тис. грн. з ймовірністю підвищення після 

випробувального терміну до 7 тис. грн. Враховуючи велику кількість 

іногородніх студентів у м. Києві, а також показники середніх цін на оренду 

житла (5-7 тис. грн. за однокімнатну квартиру залежно від місця 

розташування), дані суми виглядають смішно, хоча вони є й вищими за 

середню заробітну плату в Україні. 
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Тому легкість працевлаштування у галузі важкої промисловості, 

ймовірно, може пояснюватися небажанням працювати на повний робочий день 

у небезпечних умовах праці за 5-8 тис. грн. А важкість працевлаштування у 

нафтогазовому, фінансовому, секторах держслужби і телекомунікацій, на нашу 

думку, пояснюється великим надлишком випускаючих спеціалістів (фінанси) та 

малою кількістю установ, у яких можна працювати за даними напрямками 

(решта). 

Якщо ж студент після закінчення навчання обирає наукову діяльність, то 

тут варто зауважити про часту відсутність необхідної підтримки з боку 

держави. Після розпаду СРСР фінансування науки в Україні погіршилося і 

наразі складає менше 1 % ВВП, через що вона невпинно деградує. Це впливає 

на зниження престижності професії вченого, небажання молоді розвивати науку 

в Україні і відплив талантів закордон [80, С. 430-432]. 

Нерідко дійсно талановиті студенти прагнуть завершити освіту за 

кордоном, адже на відміну від України там існує робоча система вибору курсів, 

якісна матеріальна база [83]. На багатьох факультетах КПІ ім. Ігоря 

Сікорського досі навчають за неактуальними застарілими програмами, 

використовуючи обладнання радянських часів. В таких умовах молоді учені не 

бачать для себе перспектив і обирають інтелектуальну міграцію до країн Заходу 

чи Сходу. Там їх приваблює наявність належного фінансування дослідницьких 

проектів, якість матеріальної та технологічної бази навчання, можливості 

подальшого працевлаштування на вигідних умовах.  

Ініціативна молодь та конкурентоздатні викладачі продовжуватимуть 

мігрувати за кордон, тому що диплом західних університетів і той досвід 

навчання/роботи, який там можна отримати, має значно вищу символічну 

цінність [51]. 

Багатьма країнами Європи було спрощено візові умови для закордонних 

студентів, талановитим надаються гранти на безкоштовне навчання. Окрім того 
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найкращі перспективи тамтешнього працевлаштування після закінчення 

університету в студентів технічних спеціальностей [77, С. 164] 

У КПІ ім. Ігоря Сікорського існує утворений разом із Магдебурзьким 

університетом ім. Отто-фон-Геріке «Спільний Українсько-німецький факультет 

машинобудування». Навчатися у цьому факультеті можуть студенти Механіко-

машинобудівного інституту, Зварювального та Інженерно-фізичного 

факультетів за напрямками: прикладна механіка, галузеве машинобудування, 

матеріалознавство, металургія. Починаючи із 3 курсу частина фахових 

дисциплін викладається німецькою. Після отримання диплому бакалавра КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, студенти навчаються на магістеріумі в Магдебурзі, після 

закінчення якого отримують ще два диплома магістра: Магдебурзького 

університету ім. Отто-фон-Геріке та КПІ ім. Ігоря Сікорського [67]. Для даної 

категорії студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського – кращі перспективи 

працевлаштування як в Україні, так і кордоном. Адже вони володіють 

європейськими стандартами, вільним знанням німецької мови та мають 

європейський диплом про вищу освіту.  

Кажучи про студентів чи випускників, на перший погляд, усім є 

зрозумілим те, що за наявності невеликого досвіду роботу або взагалі за його 

відсутності їм важче працевлаштуватися, ніж більш досвідченим спеціалістам.  

Проте в Україні часто навіть висококласні фахівці-інженери працюють 

одночасно у декількох місцях. Здебільшого вони поєднують роботу у 

державних та приватних структурах, аби отримувати і гідний заробіток, і мати 

певні соціальні гарантії [54, С. 33]. 

Виходячи не лише із рівня заробітної плати в Україні, а й товарів, послуг і 

можливостей, які індивід може придбати за ці кошти, багато талановитих 

інженерів, програмістів і технологів переїжджають на роботу до країн Європи, 

Азії та Північної Америки. Серед тих висококласних спеціалістів, що 

залишаються, більшість працює на іноземні компанії, які надають кращі умови 

праці, ніж вітчизняні [83]. 
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Влаштувавшись на міжнародні компанії, технічні спеціалісти, які добре 

себе зарекомендували, можуть бути переведеними в іноземні офіси. Часто таку 

практику використовують по відношенню до фахівців з ІТ-галузі, особливо 

після початку військових дій на території України та мобілізації населення. 

Також, наприклад, працівників однієї з компаній «великої четвірки» – ЕY – з 

2014 року перевели в офіси Німеччини, Польщі, Люксембургу, Великої 

Британії та інших країн у рамках спеціальної програми мобільності [7]. 

Компанії готові оплатити переїзд  і все, що з ним пов’язано, давати більшу 

заробітну плату, оскільки бояться втратити висококласних спеціалістів. 

Станом на 2010-2011 рр. Україна входила до десятки країн з емігруючим 

населенням із вищою освітою (612 тис. осіб) [97, с. 9]. На сьогодні, згідно з 

даними МОМ 37% трудових емігрантів з України в країнах СНД та ЄС мають 

повну вищу освіту, 41%  – середню або професійно-технічну. Що стосується 

решти країн, то там частка високоосвічених українців є у 2 рази вищою. Серед 

усіх українських емігрантів 79% працюють на договірній основі, 14% – без 

контракту. Рівень безробіття серед емігрантів з України є вкрай низьким –  

близько 1% [47, С. 12]. 

Варто зауважити, що, порівняно з емігрантами із решти країн південно-

східної та східної Європи, серед українських трудових емігрантів найбільша 

частка осіб із вищою освітою. Серед них велика кількість інженерів, лікарів, 

фахівців з ІТ, вчителів і агрономів [7; 47, С. 40]. 

Не дивлячись на якість української вищої освіти, у своєму дослідженні 

українських мігрантів О. Федюк та М. Кіндлер дійшли висновку, що більшість 

тих, хто закінчив університети починаючи з 1991 року, ніколи не працювали за 

кордоном за своєю або за суміжною спеціальністю. Їх перший досвід був на 

«типічних мігрантських місцях» [37].  

Для висококваліфікованих спеціалістів процес еміграції часто 

супроводжується деякою втратою кваліфікації, оскільки їх зайнятість за 

кордоном часто потребує нижчого рівня кваліфікаційних знань і навичок. Тим 
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не менш лише один із трьох трудових українських емігрантів виконує 

некваліфіковану роботу (Див. Додаток В) [7; 47, С. 40]. 

Під час інтерв’ю із українською мігранткою в Шанхаї Р. Машкова 

дізналася, що у піднебесній, наприклад, європейські – у тому числі й українські 

– мігранти (тут відбувається протиставлення в першу чергу за расовою 

приналежністю) не займаються обслуговуючою працею. Респондентка 

зазначила, що така робота оплачується дуже дешево, і пересічний іммігрант, 

який повинен платити за житло, за такі гроші просто не виживе. Тому 

«європейці» в Китаї працюють у сферах техніки, ІТ, перекладу, індустрії краси, 

ресторанному бізнесі тощо. Тобто успішно влаштуватися можуть ті, хто має 

специфічні знання, або може знайти собі клієнтів серед таких же іммігрантів. 

Великий попит у Китаї мають кваліфіковані інженери. За словами респонденти 

з інтерв’ю Р. Машкової, більшість її знайомих жінок переїхало до цієї країни 

вслід за своїми чоловіками, яких взяли працювати на виробництва. Там, 

працюючи на заводах (часто понаднормово), вони мають змогу заробляти 

навіть подекуди більше, ніж корінні мешканці, є представниками вищого 

середнього класу [41].      

Серед усіх українських емігрантів найкращі кар’єрні перспективи 

відкриваються перед спеціалістами з сектору ІТ. Хоча, з іншого боку, в Україні 

вони працюють здебільшого на іноземні компанії або фріланс та отримують 

дохід з прив’язкою до долара. Тут  він здебільшого коливається у межах $3,5 

тис., тоді як за кордоном (Німеччина, Польща, США, Нідерланди) $3-5 тис. 

Здавалося б, враховуючи рівень цін, в Україні жилося б краще, проте, 

виявляється, що програмісти виїжджають не через рівень заробітку, а через 

участь у цікавих проектах, соціальний захист, якісне медичне обслуговування 

та упевненість у завтрашньому дні [7]. 

У молодих спеціалістів, які намагаються працевлаштуватися за кордоном 

не за запрошенням роботодавця, а самостійно, можуть виникнути труднощі з 

нострифікацією вітчизняних дипломів. Відтак, не дивлячись на уніфіковану 
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Болонську систему, запроваджену й в Україні, «навіть висококваліфіковані 

інженери, чиї знання й уміння потрібні економіці країн ЄС, мають труднощі з 

працевлаштуванням, якщо вони не пройшли відповідний курс навчання (у 

деяких країнах ЄС триває до восьми років)» [90, С. 32]. 

Аналізуючи кар’єрні перспективи, варто звернути увагу на те, що за 

кордоном часто до мігрантів ставляться вороже, звинувачуючи їх у спаді 

економіки, відсутності робочих місць, збільшенню рівня злочинності тощо. Це 

може негативно впливати на їх працевлаштування [14]. Будучи мігрантом, 

варто бути готовим до різної реакції соціуму, дискримінації з боку 

роботодавців.  

Загалом, проблемами, з якими стикаються більшість українських 

емігрантів є нестача: 

1. Культурного капіталу: 

a. мовний бар’єр,  

b. відсутність належної інформації, щодо нового місця 

проживання (наприклад, інфраструктури, пошуку роботи); 

2. Соціального капіталу: 

a. недостатня кількість зв’язків, знайомств з «потрібними» 

людьми; 

b. спілкування виключно з мігрантською спільнотою [41].  

Саме через вище вказані проблеми у мігрантів відбувається важкість 

процесу соціалізації. З одного боку, коли людина активно підтримує зв’язки зі 

своїми земляками на чужині, це полегшує її адаптацію. У разі потреби ними 

може надаватися навіть матеріальна підтримка. З іншого боку, таким чином 

адаптація може «полегшуватися» аж занадто, що обернеться не найкращим 

чином для молодого іммігранта. Мається на увазі, що обмеження у спілкуванні 

виключно із однією категорією осіб, які не є носіями культури та специфічного 

способу життя тієї чи іншої країни, навпаки, погіршує інтеграцію в соціумі.  
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У низці країн існують освітньо-кваліфікаційні програми для іммігрантів. 

Наприклад, в Австрії, прибувши до Відня, кожен іноземний мігрант отримує 

залікову книжку, в якій позначаються усі курси чи тренінги, які він там 

проходитиме (наприклад, з вивчення мови). Організатори цієї програми також 

надають допомогу із пошуком роботи за фахом. Подібна програма існує в Італії 

[90, С. 34]. Вони пришвидшують інтеграцію мігрантів у приймаюче суспільство 

та підвищують їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

Загалом за даними МОМ основними напрямками роботи українських 

довгострокових емігрантів є: будівництво – 45%, виробництво – 12%, побутові 

послуги – 12%, туризм – 8%, транспорт і комунікація – 7% [46, С. 14].  А 

кількість тих, хто не бажає повертатися до України на ПМЖ у віковій групі 18-

29 р. є у два рази вищою, ніж серед тих, кому 45-65 років [47, С. 12].  

Отже, в Україні кар’єрні перспективи студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського 

можуть бути цілком непоганими. Аналіз ринку праці показав, що у інженерів 

(окрім спеціалістів із телекомунікаційних систем) високі шанси 

працевлаштуватися. Проте заробіток молодих спеціалістів (студентів, 

нещодавніх випускників) в Україні складає 5-7 тис. грн.  Проблемою є також те, 

що сьогодні в Україні не надається державне житло для молодих сімей. А, 

виходячи із сучасних цін на різноманітні товари, оренду житла у м. Києві тощо, 

цієї суми замало для нормальної життєдіяльності. Не кажучи вже про те, що 

самостійно заробити на власну квартиру/будинок, практично нереально. Із 

представників технічних спеціальностей сьогодні в Україні найкращі 

перспективи у ІТ-фахівців. Краще можна заробляти, працюючи в приватних, 

особливо міжнародних, компаніях. Останні часто використовують політику 

мобільності для талановитих працівників з Україні, переводячи їх до 

закордонних офісів. 

Перспективні студенти, що цікавляться науковою діяльністю, часто 

обирають подальше навчання за кордоном. Іноземний диплом вважається 

цінним символічним капіталом, який покращує конкурентоспроможність не 
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лише в Україні, а й в інших державах. У КПІ ім. Ігоря Сікорського для 

студентів ММІ, ІФФ та ЗФ є можливість навчатися на Спільному Українсько-

німецькому факультеті, по закінченню якого студент отримує два дипломи: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебурзького університету. 

Загалом інженери-професіонали та ІТ-спеціалісти затребувані у багатьох 

країнах: Німеччині, США, Китаї тощо. Шукаючи роботу за кордоном особа 

може стикнутися із проблемою нострифікації диплому, для підтвердження 

якого може знадобитися додаткове платне навчання у приймаючій країні. Часто 

трапляється так, що індивід втрачає кваліфікацію, працюючи на менш 

вимогливих вакансіях. 

Для того, аби побудувати кар’єру за кордоном українським інженерам 

необхідні не лише професійні знання та навички, а й володіння іноземними 

мовами, усією специфічною термінологією. Варто враховувати ще й тривалість 

процесів адаптації до іншої культури та соціалізації.  

Використовуючи підхід «подвійного або сегментного ринку праці» М. 

Пайоре (Piore M.), слід зауважити, що залежно від країни призначення, фаху та 

кваліфікації, випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського чекають різні перспективи. 

Найкращі шанси працевлаштуватися за фахом у фахівців з ІТ та інженерів з 

рідкісною спеціалізацією. Підвищує ймовірність наявність іноземного 

документу про освіту. Загалом, кваліфіковані спеціалісти з України (від 

технічної і до сфери обслуговування) користуються попитом роботодавців за 

кордоном, що відбувається завдяки високому рівню знань та невибагливості 

щодо заробітку, порівняно, наприклад, із корінним населенням. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

У ході аналізу було виявлено збільшення потоку українських емігрантів, 

починаючи із кінця 2013-2014 рр. Найбільше емігрантів виїхало по 

міграційному коридору до Російської Федерації. Значна кількість населення є 

трудовими мігрантами. Зросла кількість тих, хто просить притулок. Країнами 

призначення яких найчастіше є Польща, Німеччина, Італія, Іспанія. За 

офіційними даними на постійне місце проживання економічно активне 

населення здебільшого емігрує до Ізраїлю, РФ, США та Німеччини. У даних 

країнах спостерігаються великі українські діаспори.  

Було ідентифіковано та узагальнено фактори, що за різноманітними 

опитуваннями емігрантів, найбільше впливають на їх еміграційні установки. 

Серед них найбільш вагомими є економічні, політичні та соціальні. Впливовим 

чинником вважається тривалий військовий конфлікт. 

Ознайомлено із еміграційними установками українського студентства. 

Близько три чверті з них є позитивно налаштованими. Факторами еміграції 

вони виділяють ті, що й доросле населення, особливу увагу звертають на 

складність працевлаштування в Україні. У ході аналізу було виявлено, що для 

більшості студентів еміграція є вимушеною дією. За зменшення впливу 

виштовхуючих з України факторів, значна частина студентів еміграцію б не 

розглядала. 

Виявлено, що кар’єрні перспективи студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського в 

Україні та за кордоном є різними залежно від спеціалізації та кваліфікації 

індивіда. В Україні, наприклад, для фахівців технічних спеціальностей високі 

шанси на працевлаштування, проте здебільшого у них невисока заробітна 

платня. Часто інженери працюють за сумісництвом у державних та приватних 

установах. Найкращий заробіток мають ІТ-спеціалісти. Останнім часом набула 

популярності тенденція, за якої українських фахівців переводять в іноземні 

офіси за кордоном, що викликано страхом роботодавців, пов’язаним із АТО. На 
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цих же позиціях за кордоном українці заробляють відносно менше, проте 

обирають еміграцію через наявність соціальних гарантій, стабільність і 

впевненість у завтрашньому дні. 

Узагальнено, що попит на кваліфікованих інженерів є у багатьох країнах 

світу. Проте під час еміграції існує велика ймовірність не знайти роботу за 

фахом та працювати на таких, що вимагають нижчої кваліфікації. Серед 

українців за кордоном найбільш популярними є напрямки: будівництво, 

виробництво, побутові послуги, туризм, транспорт і комунікація. Покращують 

кар’єрні перспективи за межами України наявність іноземного документу про 

освіту та знання мов. Українські студенти, що продовжують навчання за 

кордоном, мають змогу користуватися привілеями законодавства більшості 

країн світу (у тому числі держав ЄС і Канади), яким надається певний термін на 

працевлаштування в приймаючій країні після закінчення навчання. 
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМІГРАЦІЙНИХ 

УСТАНОВОК СТУДЕНТІВ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

 

 

3.1. Програма соціологічного дослідження еміграційних установок 

студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

 

Проблема дослідження. У наш час проблема еміграції українців почала 

активно підійматися як громадськістю, так і науковцями. З початком 

Євромайдану 2013 року та рештою подій, які він за собою потягнув, вона різко 

зросла, що дало змогу говорити про початок п’ятої хвилі української еміграції. 

Проте вона стосується не лише дорослого населення, а й молоді. З кожним 

роком збільшується кількість вітчизняних студентів за кордоном. 

Спостерігається як їх небажання повертатися на Батьківщину, так і бажання 

тих, хто навчається в Україні, знайти спосіб виїхати за її межі. КПІ ім. Ігоря 

Сікорського є одним з найбільших та найпрестижніших вишів нашої держави. 

Його випускники мають хороші шанси на вдале працевлаштування в інших 

країнах завдяки затребуваним на ринку праці спеціальностям. На сьогодні не 

було проведено жодного соціологічного опитування серед студентів КПІ ім. 

Ігоря Сікорського задля детального аналізу їх еміграційних установок. Загальна 

проблема полягає у відсутності інформації щодо позитивно налаштованих на 

еміграцію студентів, а також того, які міграційні фактори для них є найбільш 

впливовими. 

Метою дослідження є виявлення можливих значущих факторів та шляхів 

міграції для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, їх очікувань щодо майбутніх 

перспектив та ймовірних причин повернення до України.  
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Завдання дослідження: 

1. З’ясувати терміни, на які студенти готові емігрувати, та найбільш 

впливаючі на студентів міграційні фактори; 

2. Встановити бажані країни призначення студентів та їх уявлення щодо 

закордонних перспектив; 

3. Визначити рівень впливу міграційного досвіду студента/його 

знайомих, а також університету та ЗМІ на формування еміграційної 

установки; 

4. Визначити рівень готовності до еміграції, шляхи еміграції; 

5. Порівняти бачення студентами свого майбутнього в Україні та за 

кордоном; 

6. Виявити можливі причини повернення на Батьківщину. 

Об’єктом даного дослідження є студенти 4-6 курсів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, громадяни України з наявною позитивною еміграційною 

установкою. Оскільки вони навчаються на випускних курсах, ми вважаємо їх 

потенційними емігрантами. Студенти-іноземці до вибірки не включаються. 

Предметом дослідження виступають позитивні еміграційні установки 

студентів, тобто установки на еміграцію. 

Обґрунтування методики дослідження.  

Для збору первинної соціологічної інформації у даному дослідженні 

використовується метод глибинних інтерв’ю. «Глибинне інтерв’ю – це свого 

роду «відкрите дослідження», пошук первинних понять, первинних описів і 

робота з їх структуризації» [9]. Оскільки нам необхідно визначити глибинні 

мотиви студентів, їх уявлення та переживання з приводу еміграції, цей метод 

підходить найкраще. Він дозволяє детально вивчити та зрозуміти особливості 

позитивних еміграційних установок студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Основні етапи дослідження: 

1. Формування програми дослідження; 

2. Написання гайду; 



61 

 

 

3. Відбір респондентів; 

4. Вибір місця та часу проведення інтерв’ю; 

5. Визначення способу запису бесіди; 

6. Власне проведення глибинних інтерв’ю, кількість яких визначається 

теоретичною наповненістю досліджуваного явища; 

7. Обробка результатів та їх аналіз; 

8. Написання висновків та рекомендацій. 

Критерії відбору респондентів. 

Оскільки у даному дослідженні нас не цікавлять кількісні показники 

позитивно та негативно налаштованих на еміграцію студентів, для виявлення 

респондентів з позитивною еміграційною установкою було використано метод 

«снігової кулі». 

Часові рамки проведення глибинних інтерв’ю: березень 2017 року. 

Інтерпретація понять: 

Еміграція – безповоротне переміщення населення за межі національних 

кордонів, тобто те, за якого індивід переміщається з населеного пункту однієї 

країни до населеного пункту іншої зі зміною постійного місця проживання. 

Епізодичні поїздки (туристичні, ділові) за кордон не включаються до процесу 

еміграції.  

Емігрант – особа, яка переїжджає на постійне місце проживання до іншої 

країни. 

Еміграційна установка – психічний регулятор поведінки індивіда, його 

схильності, що визначають готовність до певного результату міграційної 

поведінки, зумовлену позитивним чи негативним ставленням до місця 

проживання та переїзду. 

Фактори міграції – це сукупність умов і обставин, які, взаємодіючи, 

впливають на територіальну рухливість населення. 
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Гіпотези: 

1. Позитивна налаштованість студентів на еміграцію є вимушеною, 

оскільки при її формуванні переважає вплив таких факторів як: стан 

економічної ситуації в країні, політика уряду, військові конфлікти; 

2. На вибір країни призначення впливає не відстань до неї, а кількість 

перспектив, що там відкриваються; 

3. Студенти є обізнаними з приводу майбутніх закордонних 

перспектив (значною мірою завдяки поінформованості від осіб з 

міграційним досвідом) та готовими до роботи не за отриманою в 

Україні спеціальністю, у тому числі низькокваліфікованою; 

4. Основною метою еміграції є отримання кращих прибутків, 

самореалізація та відчуття безпеки і стабільності, тому молодь 

розглядає можливість повернення до України за умови покращення 

економічної ситуації та припинення військових конфліктів. 

 

 

3.2. Аналіз результатів дослідження 

 

 

У ході даного дослідження було проведено 11 глибинних інтерв’ю зі 

студентами таких факультетів: ПБФ, ІЕЕ, ФСП, ФІОТ, ІХФ, ФПМ, ВПІ, ФММ, 

ММІ, ТЕФ, ФБТ. Серед них було 3 дівчат (2 з яких – технарі, 1 – гуманітарій) 

та 8 хлопців (6 технарів і 2 гуманітарії). Кожне інтерв’ю тривало близько 40 

хвилин (див. Додаток Д). 

Завдання 1.  Визначення термінів, на які студенти готові 

емігрувати, та найбільш впливаючих на студентів міграційних факторів. 

У ході дослідження виявилося, що в плані термінів, на які студенти 

хочуть емігрувати, та можливостей повернення опитані студенти поділяються 

на декілька категорій: 



63 

 

 

1. ті, що хочуть виїхати на декілька років, здобути за кордоном 

унікальний досвід та точно повернутися до України; 

Станіслав: «Через 3 роки (авт. служби у Французькому Легіоні) мені 

дають громадянство… А взагалі хочеться туди приїхати, отримати 

громадянство, а потім приїхати сюди, щоб тут жити». 

Максим 2: «Думав, що може відучусь, там трохи попрацюю, і вернусь. І 

буду щось пробувати тут своє». 

2. ті, що налаштовані на безповоротну еміграцію; 

Сергій: «І взагалі я хочу, щоб мої діти жили краще, ніж жив я, тому я 

думаю, що я б хотів, щоб вони росли не в нашій країні. Тому що поки що я 

перспектив тут ніяких для них не бачу». 

Аліна: «Я розумію, що у мене ще такий вік, коли я зможу влаштувати 

собі там зручне життя. І я взагалі в майбутньому планую сім’ю туди також 

перевезти». 

3. ті, що хочуть емігрувати на постійне місце проживання тривалістю на 

все життя; проте розглядають обидва варіанти через важкість 

планування даного питання або переважаюче бажання все ж таки 

проживати в Україні. 

Єлизавета: «На даний момент для мене більш пріоритетно поїхати на 

постійне місце проживання та отримати громадянство в перспективі, але 

хто знає, що буде далі? Можливо, я отримаю громадянство і зрозумію, що 

Україна завжди була для мене ріднішою, і кращою, і світлішою». 

Максим 2: «Тому що перспектив в Україні я не бачу таких от великих. 

Хоча дуже хотів би повернутися і попробувати відкрити щось своє, 

наприклад». 

Обмежуючими факторами міграції (за Е. Лі) студентами були названі: 

важкість оформлення необхідної документації для виїзду за кордон, 

необхідність початкового фінансового капіталу.  

Олександр: «Виїхати не так просто. Потрібно мати кошти». 
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Максим 1: «У мене вже є гроші, але от, скажімо, цю суму, яка є, я хотів 

би її подвоїти, і тоді вже поїхати туди можна, думаю». 

Аліна: «Я вирішала вступати до Америки, але у мене були проблеми з 

документами». 

Більшість опитаних тут тримає сім’я та різноманітні зв’язки. Також 

утримуючими факторами є сприятливий клімат в Україні, природа, їжа, 

«український менталітет». Проте вони готові пожертвувати цим заради 

можливих перспектив та отриманого досвіду, що допоможе у подальшій 

самореалізації. 

Владислав: «Не бачу перспектив, не бачу взагалі нічого. І взагалі, якщо є 

можливість, я, звичайно, скористаюся нею». 

Аліна: «Я дуже люблю Україну, люблю нашу історію, люблю наших 

людей, але поки ти не поїдеш і не побачиш, як живуть інші люди, ти не можеш 

до кінця визначитися з тим, що ти хочеш робити». 

Респондентів в Україні не влаштовує економічна ситуація: рівень 

заробітних плат, інфляція, ситуація на ринку праці, великий рівень безробіття в 

нашій державі. Їм доводиться паралельно з навчанням працювати, аби мати 

змогу забезпечувати себе. Адже стипендії не вистачає на забезпечення навіть 

базових фізіологічних потреб.  

Андрій: «Ну, воно то мені вистачає. Я у мами, папи не беру. Вистачає, 

але для цього я роблю на двох роботах, і ще стипендія в мене. Якось так». 

Олександр: «Кількість людей, які хочуть отримати роботу набагато 

більше, ніж попит на неї». 

В КПІ ім. Ігоря Сікорського навчається велика кількість іногородніх 

студентів, що приїхали з провінції. Для них значною проблемою є пов’язана з 

орендою житла у великому місті. Повертатися до провінції опитана молодь не 

дуже хоче, оскільки не бачить там для себе перспектив. А в умовах нашої 

держави на квартплату за однокімнатну квартиру в Києві у старому будинку чи 
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віддаленому районі іде середня заробітна плата по Україні. Дана проблема 

гостро піднялася більшістю респондентів.  

Ольга: «Дуже важко знайти роботу, яка гідно оплачується, і аби добре 

жити, наприклад, в Києві, щоб у тебе була можливість і знімати квартиру, й 

заплатити комунальні послуги, і мати кошти на проїзд і відпочинок, ну, і на 

решту своїх потре. То, я думаю, тут треба гарно постаратись, аби вийшло 

так заробляти в Україні». 

Максим 2: «Отримувати 3 тисячі на роботі і платити комунальні 3 

тисячі, то мені здається, це не варіант. А так, щоб заробити якусь нормальну 

суму, щоб відкрити свій бізнес, мені здається, що тут нереально. Треба 

пропрацювати років 15. І так, щоб збирати і взагалі їх не тратити». 

Олександр: «У великих містах, принаймні як для мене, вважаючи, що я не 

з Києва, немає постійного житла. І виходить, що всі гроші, які я теоретично 

можу заробляти спочатку, будуть іти на квартплату і взагалі не буде 

залишатися грошей для себе. А їхати до себе повертатися додому я не хочу 

через те, що там також немає перспектив ніяких» (авт. райцентр 

Чернівецької області). 

Оскільки студенти випускних курсів знаходяться уже у такому віці, коли 

задумуються про своє майбутнє, створення сім’ї, її забезпечення тощо, вони 

розуміють, що здебільшого самостійно заробити в Україні на власне житло 

неможливо. Опитані готові навіть виїхати до інших країн, намагатися там 

влаштуватися на роботу, адже, на їх думку, заробити собі на житло за кордоном 

буде значно легше, навіть, коли ти в статусі емігранта. Вони здебільшого 

цікавилися можливостями отримання та купівлі житла у країнах призначення. І 

зазначають, що там зробити це буде легше, ніж в Україні.  

Владислав: «Там сприятливі умови для того, щоб... за 4-5 років ти 

можеш заробити собі на будинок. Ну, я так судив по різних відеоблогах людей, 

які там живуть. Там ціни великі, але там сприятливі кредити дають: 
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маленькі відсотки і т. д. А в нас при наших зарплатах я не знаю, як заробити 

на життя». 

Вагомими виштовхуючими факторами також було названо політичну 

нестабільність, високий рівень корупції, незкоординованість роботи 

українських відомств та структур. Було виявлено незадоволеність шляхом, 

яким рухається сьогодні наша держава. Респонденти не відчувають стабільності 

та впевненості у своєму майбутньому.  

Максим 1: «Люди, які йдуть в політику, їм начхати на інших людей, вони 

заради себе йдуть. На державу просто немає смислу надіятись. Це якби не 

той інструмент, який буде допомагати всім іншим людям, народу України». 

Владислав: «У нас структури між собою неузгоджені, дуже багато 

плутанини, нечітких правил гри в Україні. Нечесні правила гри, непрозорі 

закони пишуться під себе. Хаос в самій владі, багато неосвічених, я вважаю, 

зараз там, корупція». 

Опитаних студентів, що планують найближчим часом покинути Україну, 

не влаштовує у ній також велика розшарованість населення. Вони незадоволені 

великим розривом між багатим та бідним класом, практичною відсутністю 

середнього класу в нашій державі, який має бути основою її загального 

розвитку. Не бачать вони також сенсу працювати на українських заводах, де 

робітники, працюючи у важких та небезпечних умовах, заробляють кошти 

недостатні для того, щоб мати змогу дозволити собі придбати життєво 

необхідні речі та послуги, що характеризують середній клас: власні житло, авто 

та відпочинок. 

Сергій: «У нас є явно виражений багатий клас – маленький відсоток, і 

явно виражений бідний клас, середнього класу як такого у нас немає. Тому що 

звичайні працівники, які працюють на заводах, порівнюючи там з Європою, з 

Штатами – це середній клас, це нормальний твердий середній клас. Це люди, 

які мають щось за своєю спиною. У нас же такі люди відносяться до бідного 

класу. У нас, будучи звичайним працівником, дуже маленька можливість того, 
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що ти собі зможеш заробити достатню кількість грошей для того, щоб 

забезпечити собі нормальне життя. Що я розумію під нормальним життям? 

Це можливість мати власне житло, власне авто, мати вільний час і під час 

цього вільного часу забезпечити собі відпочинок. Тобто там їздити 

відпочивати за кордон. Ну, це мої цілі, як я хочу. Я хочу їздити відпочивати за 

кордон, ну…2 рази в рік в середньому». 

Окрім того у ході дослідження було виявлено незадоволеність 

проінтерв’юйованих студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського невідповідністю між 

очікуваним та реальним станом речей після закінчення вишу, який стосується 

кар’єрних перспектив, подальшого розвитку, часу, який потрібно витратити, 

аби більш-менш твердо стояти на ногах. 

Андрій: «Учишся в інституті, перших 3 роки такий окрилений весь, 

потім 2 роки розумієш, що щось не те, а потім розумієш, що на заводі 

дуже..ну типу це Патона (авт. завод), розумієш? Зварювальний це лідер. Але 

якийсь він такий нещасний. І люди там не посміхаються взагалі». 

Владислав: «Якщо залишуся в Україні, мені здається, що я зупинюся в 

розвитку. Не подобається різка різниця між тим, що ми очікуємо (студенти), 

коли вийдемо з університету (яку будемо отримувати заробітну плату і т.д.) 

із тим, що є насправді. І досить довгий розвиток до встановлення як 

особистості – десь після тридцяти, а то й сорока, можливо, коли ти будеш 

якийсь хороший прибуток отримувати». 

Загалом, якби в Україні відбулися зміни на краще, то це вплинуло б на 

бажання опитаних студентів емігрувати і стримало б їх. Але вони не вірять у те, 

що ці зміни відбудуться. Було зазначено, що в Україні за часів незалежності 

нічого не змінюється. І що вона не рухається вперед, все занепадає.  

Максим 1: «Ну, я приїжджаю до себе в місто – в Шепетівку, то там все 

те саме, що 10 років тому було, все те ж саме, що й 20 років. Нічого не 

змінилося фактично. Тобто нічого не міняється… і ніякого прогресу не буде». 
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Сергій: «Ці умови мають змінитися дуже кардинально. Я вважаю, що 

найближчим часом це нереально». 

Виявилося, що вплив даних можливих змін стосується лише тієї частини 

проінтерв’юйованих студентів КПІ ім. Сікорського, яку щось не влаштовує в 

Україні. Тобто, яка більше піддається впливу виштовхуючих факторів. Але 

серед опитаних є такі, що мають бажання покинути країну виключно через 

отримання закордонного досвіду. До цієї категорії потрапив представник ІТ, а 

також ініціативні особи, що мають бажання побачити та вивчити закордонні 

технології і т.д. та запровадити їх в Україні. Для такого типу респондентів 

головними під час еміграції є фактори саморозвитку.  

Ігор: «Я планую, ну, бути на передовій. Мається на увазі, ну якісь нові 

технології впроваджувати, тобто придумувати щось нове. Наприклад, в 

Україні мало хто займається чимось таким новаторським, що це підхоплює 

весь світ. Це можуть бути лише одиничні випадки. Наприклад, Майкрософт 

планує нову технологію сканування мозку за допомогою лазера, а тут лазерна 

указка для котів. Ну, на такому фоні». 

Єлизавета: «В інших країнах я можу повчитися тому, що в Україну, 

може, прийде через років 10-20. Тобто, мені здається, що в провідних 

іноземних компаніях можна перейняти якийсь досвід, який можна 

використати саме в Україні, і це буде вже як іновація. Тому чому б ні? Це буде 

досвід, який я зможу отримати за кордоном, і потім привезти до України і 

щось зробити». 

Завдання 2. Встановлення бажаних країн призначення студентів та їх 

уявлень щодо закордонних перспектив. 

Основними країнами призначення опитані студенти найчастіше називали 

Канаду та США. Далі йде Польща. Одиничними випадками були названі Китай, 

Південна Корея або Японія, та Франція. Канада та США лідирують серед 

бажаних країн проживання, за словами студентів, через їх 

мультинаціональність. Тобто це країни, в яких проживає дуже велика кількість 
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мігрантів, і там велика українська спільнота. Але перш за все респонденти 

найбільше прагнуть до цих держав через практичну відсутність дискримінації 

до емігрантів.  

Максим 1: «Або в Америку, або в Канаду, тому що це дві країни.. вони 

якби мультинаціональні. Ну, скажімо, ти приїжджаєш в країну, де 90% 

населення – одна нація, то вони на тебе будуть дивитися як на чужака».  

Владислав: «Це така країна – Канада – там емігрантів дуже багато, і 

ти не будеш себе відчувати прямо чужим, тому що там є квартали українські. 

Дуже велика діаспора. Люди спілкуються, в церкви по неділям ходять». 

Також в Канаді та Польщі згідно з законодавством іноземним студентам 

дозволяється залишитися на рік з метою працевлаштування, після якого 

надають випускникам робочу візу, що також приваблює українських студентів. 

Також Польща приваблює опитану молодь відносною дешевизною навчання, 

схожістю наших мов та полегшеною адаптацією через схожість культур. 

Олександр: «Стосовно навчання я вибрав Польщу через те, що там 

найдешевше навчання. Мені там легше буде адаптуватись через те, що 

польська мова не така складна, як інші для вивчення». 

Сергій: «Я не вважаю, що мова буде бар’єром. Так як, я думаю, що 

максимум за півроку я польську мову вивчу». 

Японія, Південна Корея та США є передовими країнами у галузі ІТ, тому 

вони приваблюють опитаного студента за напрямком інформаційних 

технологій. Один із респондентів, студент-інженер прагне потрапити до 

Франції через вступ на службу до Французького іноземного легіону, який 

приваблює його виключно рівнем заробітку. 

Станіслав: «Давай так, порахуємо. Дивись, якщо 4 тис., ладно 3700 

помножити на 12 – це 44400 євро на рік, помножити на 5 (ну, 5 років у мене ж 

контракт) – 220000 євро в середньому, і помножити ось на 30 – ось, у тебе 6 

млн. 600тис. За 6 600 000 грн. тут можна купити нормальний бізнес.. вони 
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мені на карточку будуть капати, а я взагалі нічого не витрачатиму. Ми там 

на повному забезпеченні». 

Виявлено готовність респондентів працювати на низько кваліфікованих 

роботах за кордоном, але не досить тривалий час. Здебільшого до року. 

Практично всі цікавилися тим, як живуть емігранти в даних країнах, які у них 

перспективи, чи існує дискримінація з боку місцевого населення. Всі 

розуміють, що їм там буде нелегко, що повинен пройти час, аби якось 

адаптуватися, переступити мовний бар’єр, закріпитися в новій країні. Але, не 

дивлячись, на те, що всі усвідомлюють складність даного процесу, вони готові 

на такий  крок. Тому що, на їх думку, за кордоном, працюючи навіть на 

непрестижних роботах (обслуговуючий сектор, будівництво тощо), можна жити 

краще, ніж в Україні. 

Максим 1: «Та можна на будівництві працювати, і вони там непогані 

гроші мають: від 20 і більше дол./год.. Простий різноробочий там має 20 дол. 

Це просто треба знайти якби хорошу бригаду це треба шукати через 

інтернет, через знайомих. Там зручніше жити в плані інфраструктури, і… в 

плані відношення людей до тебе. Ну люди там більш привітні, я думаю, ніж 

тут (в Україні), в Америці». 

Єлизавета: «Мене от чому приваблюють Штати, тому що в плані 

навіть роботи, навіть якщо ти працюватимеш в якомусь ресторанчику чи 

фаст-фуд кафешці, цих грошей, яких ти зможеш заробити за місяць, їх 

вистачить тобі покрити житло, купити собі продукти, не голодати, при 

цьому відкладати гроші на одяг, поїздки, якщо ти захочеш». 

Частина опитаних студентів, які не хочуть все життя бути найманими 

працівниками, а мають бажання відкрити своє виробництво або бізнес, вважає, 

що за кордоном кращі умови для ведення бізнесу, ніж в Україні, що також є 

вагомим приваблюючим фактором при виборі країни призначення.  

Сергій: «всі знають, що Штати – це країна яка сприяє розвитку бізнесу. 

Це країна, яка забезпечує умови для бізнесу взагалі. Там працює достатньо 
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хороша система оподаткування, там взагалі умови для.... ну, у нас малий бізнес 

майже не виживає, він може банкрутувати взагалі на перших етапах після 

того, як туди вкладені великі гроші. А от в Сполучених Штатах шанс на те, 

що ти збанкрутуєш звісно ж є, але якщо ти добре продумав свою нішу, свою 

ідею, то шанс підняти свій бізнес у середній і згодом у великий є більший ніж у 

нас». 

Владислав: «Було б круто почати свій бізнес. А от в нашій країні його 

набагато важче почати, ніж там… Дуже багато країна старається з тебе 

вижати. Не допомагає, а вижимає спочатку. А там навпаки, спочатку 

допомагає країна». 

Завдання 3. Визначення рівня впливу міграційного досвіду 

студента/його знайомих, а також університету та ЗМІ на формування 

позитивної еміграційної установки. 

У ході дослідження було виявлено, що міграційний досвід опитаних 

студентів або їх знайомих грає дуже велику роль у формуванні позитивної 

еміграційної установки та виборі країни призначення. Серед опитаних 

студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського на бажання кожного із них покинути 

Україну вплинули або їх попередній досвід перебування за кордоном, або 

досвід родичів чи близьких друзів. 

Ольга: «Мене якби підштовхнула моя сестра зі своїм хлопцем, їхній 

приклад. Як вони…спочатку вони після спеціаліста (коли закінчили в КПІ) 

поїхали, закінчили магістратуру в Польщі». 

Максим 2: «Мені порадив друг, який там зараз навчається на даний 

момент». 

Андрій: «Мені розказували товариші. Один в Штатах, один в Канаді. 

Вони всі розказують, що можна попахати пару місяців, і все буде». 

Цікавим виявився той факт, що ніхто не сказав, що якимось чином на 

його рішення могли вплинути ЗМІ. Хоча у ході розмови ставало зрозуміло, що 

на багатьох ЗМІ насправді впливали. Опитані студенти активно цікавилися 



72 

 

 

життям у бажаних країнах призначення, шукали інформацію про умови 

навчання, працевлаштування, легалізації в тих чи інших країнах тощо.  

Владислав: «Наприклад, я дивився відеоролик про корупцію в тій країні. 

Там такого немає взагалі розуміння. Там всім платять достатньо для того, 

що б він виконував свою роботу на достатній рівень своєї зарплати». 

За словами частини респондентів, університет значно вплинув на бажання 

студентів покинути Україну. Особливо це стосується студентів саме технічних 

спеціальностей, які зазначають про негативний вплив застарілої технічної та 

викладацької бази університету, неактуальність отриманих знань, відсутність 

отримання практичних навичок на базі університету. Серед тих проблем КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, які вплинули на формування позитивної еміграційної 

установки було названо також наявність корупції в університеті. 

Сергій: «Під час мого навчання за 4 роки я зрозумів наскільки у нас 

застаріла система, наскільки застаріла ось ця технологічна складова, і, звісно, 

паралельно з цим я слідкував, слідкую за тим, що відбувається у світі. І 

розумію, що потрібно тримати напрямок вище». 

Максим 1: «Хабарі тут беруть. Ну да, в КПІ. І на моєму беруть (авт. 

ІХФ), треба просто добре пошукати і можна десь почути про ці випадки і все. 

А ці викладачі, вони старі… викладають те, що вони викладали 10 років назад, 

матеріал не міняється їм все зручно, комфортно викладати те ж саме…. Вони 

ж шукають в інтернеті методички з інших університетів, перекладають їх 

там в google translate з російської на українську мову і типу тобі скидають як 

це протоколи на лабораторну... Ти читаєш, і видно, що воно з google translate 

перекладено. Або за оцінку, ну не те що заставляють, по бажанню кажуть: 

«Перекладеш оцей матеріал, цю статтю, там тобі буде якась оцінка». Ти 

перекладаєш, і потім… ти узнаєш, що буде цей перекладений матеріал 

використовувати в своїх матеріалах, як свої статті чи ще щось таке, чи 

протоколи, чи методичні вказівки. Ну тобто вони самі крадуть там десь із 

закордонних вишів і перекладають». 
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Завдання 4. Визначення рівня готовності до еміграції, шляхів 

еміграції. 

За рівнем готовності до еміграції опитані студенти поділяються на 

категорії: 

1. Ті, що уже оформили все необхідне для виїзду з України, і знають, що 

вони стовідсотково покинуть Україну; 

2. Ті, що роблять певні кроки для еміграції, проте наразі ще невідомо, 

коли точно вони переїдуть; 

3. Ті, що планують виїхати, проте ще ніяких конкретних кроків не 

робили. 

Особами з першої групи опитаних студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського 

виявилися ті, що уже вступили до коледжу або університету за кордоном. 

Тобто, це індивіди, які шляхом своєї еміграції обрали освітню. Студенти 

продовжують своє навчання за напрямком, суміжним, що й в Україні. 

Аліна: «Я вступила до коледжу біля Торонто, м. Лондон в Канаді. Там на 

тестувальника. Тобто це пов’язано, але якби вузько спрямовано (авт. з 

прикладною математикою)». 

До другої групи належать особи, що ще чекають результатів вступу до 

закордонного навчального закладу, зарахування на службу. Також, це студенти, 

які, наприклад, грають в лотарею green card. 

Сергій: «Є надія на отримання грінкарт. Ми граємо в лотерею щорічно, 

вже 2 роки граємо. Ну, якщо випаде така можливість, то це буде просто вау». 

До третьої групи належать ті, хто ще не визначилися з тим, чого вони 

хочуть. Тобто, це особи, які ще не мають ніяких конкретних планів. Вони 

приблизно знають, якими шляхами можна вчинити міграцію, та куди саме. Але 

поки що вони не готові мігрувати. Тому загалом невідомо, чи просунуться вони 

далі своїх бажань. 

Олександр: «Я планую поїхати (не знаю, чи вийде) на навчання за кордон. 

Це сусідні країни: Польща, можливо, Чехія. А, якщо брати постійне місце 
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проживання, я, мабуть, хотів би в центральну, західну Європу, скоріш за все, 

так». 

Основними шляхами міграції, які для себе розглядають опитані студенти 

КПІ ім. Ігоря Сікорського є: 

1. Освітня міграція 

Максим 2: «Хочу продовжити своє навчання за кордоном, а, може, й 

залишитися там, якщо вийде». 

Ольга:  «Я тут закінчую бакалавра і далі планую на магістратуру 

вступати до Польщі. Так само інженер далі». 

2. Трудова міграція 

Єлизавета: «На роботу в Штати… це можуть бути різноманітні 

стажування. Це може бути пов’язано з журналістикою». 

Ігор: «Наприклад, компанія, в якій я працюю, Samsung, наприклад, є 

можливість, коли буде досвід роботи, переїхати туди (авт. до Південної 

Кореї)». 

Станіслав: «Там є конкретна організація… Я приїжджав до 

Французького іноземного легіону. Це організація, ну, військова. Тобто я 

найманцем буду». 

3. Міграція через шлюб: 

Максим 1: «Можна й через шлюб, якщо ця дівчина буде згідна зробити 

фіктивний шлюб. Не фіктивний я не знаю.. Хіба що так, якщо реально». 

За результатами проведених інтерв’ю, ті, хто ще тільки планують 

еміграцію, поєднують декілька шляхів її вчинення. Загалом, це плани щодо 

освітньої або трудової міграції. Проте, не зважаючи на те, що це лише плани, 

більшість опитаних конкретно знають порядок своїх дій у тому чи іншому 

випадку, різні законодавчі нюанси тощо.  

У ході дослідження виявилося, що більшість студентів абсолютно не 

розглядають можливості нелегальної міграції. Оскільки метою їх еміграції є не 

просто фінансове збагачення, а й саморозвиток, відчуття безпеки та 
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стабільності. Респонденти розуміють, що, будучи у нелегальному статусі, вони 

не матимуть усіх цих умов. Тому намагатимуться будь-яким чином 

легалізуватися. Проте даний пункт здебільшого стосується лише тих, хто іще 

остаточно не вступив до закордонних вишів, оскільки останні уже 

знаходитимуться там легально. 

Олександр: «Нелегальну я не бачу сенсу, через те, що, якщо в тебе буде 

нелегальна міграція, то в тебе буде 100% чорнова робота зі страхом, що в 

будь-який момент тебе можуть повернути, і ти нічого не отримаєш. По суті, 

це занадто ризиковано, немає ніякої впевненості». 

Завдання 5. Порівняння бачення студентами свого майбутнього в 

Україні та за кордоном. 

За кордоном опитані студенти здебільшого очікують для себе наявність 

нового досвіду в роботі, спілкуванні, навчанні. Їх уявлення зосереджені 

навколо поняття саморозвитку та принципу «держава для людей». Усі 

розуміють, що буде важко, проте вони виражають готовність до роботи. 

Респонденти переконані, що в їх країнах призначення існує чіткий механізм, за 

яким ти знаєш, що тобі потрібно зробити, аби чогось досягнути. У нас же 

багато чого залежить від зовнішнього середовища, на їх думку. Також вони 

очікують кращого рівня життя, ніж в Україні, фінансової забезпеченості. 

Олександр: «Я очікую трошки інше ставлення до людей. Не так, як в 

Україні. Хочу отримати, перш за все, це кошти, але також досвід роботи за 

кордоном, можливо, в міжнародній компанії, який надалі, якщо я повернуся в 

Україну, мені буде великим плюсом». 

Станіслав: «Ризик є, дуже великий ризик. Але тут потім дуже хороші 

перспективи, коли приїдеш уже. Я думаю більше про майбутнє, ніж про 

теперішнє, як сказати. Не знаю, правильно це чи ні». 

Сергій: «Ну, а якщо в Штатах… Я думаю, що рівень життя у мене буде 

кращий. Я буду працювати по спеціальності. Згодом я відкрию власну справу і 

буду йти в тому ж напрямку, розвиватися, не зупинятися». 
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Єлизавета: «Поки що досвід та можливості – це головне. Де є 

можливості й хороше життя, я відчуватиму себе там більш-менш добре, де у 

мене є платформа для розвитку». 

В Україні опитані студенти бачать для себе менше перспектив. Вони 

розуміють, що в нашій державі також можна багато чого досягнути, якщо 

докладати максимум зусиль. Але переконані, що за кордоном це буде вчинити 

все ж легше. Усі розглядають для себе можливість залишитися в Україні або ж 

повернутися сюди. Але в їх уявленнях тут спостерігається значно нижчий 

рівень очікуваних можливостей та перспектив. 

Владислав: «Я представляю собі життя типічного українця: раз в рік на 

море, якщо вийде; дітей  збираємо всією сім’єю в школу. Ну, таке…». 

Ігор: «Якщо я тут залишуся, то буду намагатися найбільш все, що 

можливо, вижати з того, що маю тут». 

Станіслав: «В будь-якому випадку можна влаштуватися на якусь роботу, 

на 2 роботи. Навіть прибиральником можна заробляти по 10 штук в місяць, 

тобто ну.. прибиральником, це взагалі, це що? То прибиральник заробляє, а то 

буває, люди, які «пахають» на заводах і заробляють по 3 штуки, ну... Це як 

уже.. удача тут  важлива, я думаю». 

Сергій: «Я вважаю, що якщо я залишусь жити в Україні, я буду жити 

нормально, в нормальних умовах. Але, я думаю, що я не буду працювати по 

спеціальності. Можливо, це і не погано, але я б хотів… Найбільша можливість 

того, що я буду працювати найманим працівником. Але я розумію, що… що я не 

зможу дозволити собі те, що я хотів».  

Є опитані, які розглядають для себе в майбутньому заробіток шляхом 

фрілансу, який не прив’язаний до конкретної країни та місця проживання, тому 

їм важко порівняти свої перспективи тут і там. 

Максим 1: «Те, чим я буду займатися, воно не залежить від місця 

проживання, я цим можу займатися будь-де. Ну щось типу фріланс, 

пов’язаний з продажем і перепродажем». 
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Завдання 6. Виявлення можливих причин повернення на 

Батьківщину. 

Для опитаної студентської молоді основні фактори, що можуть вплинути 

на їх повернення до України, можна поділити на декілька груп: 

1. Соціальні – такі, що пов’язані із родинними зв’язками чи 

патріотичним потягом.  

Ольга: «Можливо, заскучаю. Можливо, буде внутрішній якийсь порив». 

Олександр: «Якщо потрібно буде доглядати за батьками чи кохана 

людина не зможе виїхати разом зі мною, то це буде дуже важливим аспектом. 

Якщо порівнювати гроші та сімейні стосунки, то, мабуть, я скоріш, виберу 

сімейні стосунки, ніж гроші». 

2. Фактори, пов’язані з саморозвитком – наявність в Україні тих 

можливостей для розвитку, які є за кордоном. 

Ігор: «Якби тут були такі речі, якби тут справді були компанії, які 

виробляють  всесвітньо визнані, скажімо, речі в галузі ІТ, то, так, я би 

повернувся». 

Аліна: «Я думаю, що якби я знайшла в Україні роботу, яка буде високо 

оплачуваною і мені подобатиметься, то, може, я б і повернулася в Україну в 

перспективі». 

Отже, згідно з усіма отриманими даними, перша гіпотеза підтвердилася 

частково. Лише декілька інформантів зазначили, що на них, можливо, частково 

впливають наявні військові конфлікти в Україні (і ними виявилися виключно 

представники чоловічої статі). Здебільшого респонденти не вважають даний 

фактор як такий, що впливає на їх рішення. Але, з іншого боку, економічна 

ситуація та політика уряду додає незадоволеність станом життя в Україні. Про 

це зазначили практично усі опитані. Може виявитися спірним питання з 

приводу вимушеності еміграційної налаштованості молоді, оскільки 

респонденти керуються також інтенціями особистісного розвитку. Проте, на 

нашу думку, причиною цьому є те, що держава не надає можливостей для 
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цього. В Україні існує практична відсутність сприятливих умов для 

становлення молодик випускників вишів, що включає в себе умови для 

достатнього заробітку, саморозвитку, якісного відпочинку. Опитані студенти 

технічних спеціальностей висловили незадоволення станом різних 

технологічних, виробничих об’єктів в Україні, які мали би бути потенційними 

місцями роботи для молодих спеціалістів. 

Відбулося підтвердження гіпотези, за якої на вибір країни призначення 

впливає не відстань до неї, а кількість перспектив, що там відкриваються. Було 

виявлене бажання опитаних переїхати в далеке зарубіжжя: США, Канаду, 

Китай, Південну Корею, Францію. Там, на думку респондентів, перед ними 

відкриваються кращі перспективи, ніж в Україні. Вони стосуються 

різноманітних сфер життя: роботи, відпочинку, забезпечення майбутнього 

своїм дітям, розвитку тощо. Частина опитаних також планує виїхати до Польщі, 

але через відносну дешевизну навчання, або наявність там родичів.  

Загалом третя гіпотеза підтвердилася частково. Опитані студенти 

виявилися обізнаними з приводу майбутніх закордонних перспектив. Усі 

цікавилися станом життя емігрантів у тій чи іншій приймаючій країні, 

тамтешніми можливостями для розвитку та працевлаштування. Значно 

вплинули на рішення опитаних студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського покинути 

Україну особи з міграційним досвідом (як їх родичі чи знайомі, так і абсолютно 

незнайомі люди через інформаційні потоки в мережі Інтернет, наприклад). Але 

також на дане рішення частково вплинув і університет. Було виявлено 

готовність опитаних до роботи не за отриманою в Україні спеціальністю. Проте 

до нелегальної міграції вони не готові. А, якщо йде мова про низько 

кваліфіковану працю, студенти готові до такої лише на період не більше року. 

За умови не знаходження кращого місця роботи протягом року респонденти 

здебільшого готові повернутися до України. 

Четверта гіпотеза також підтвердилася частково. Дійсно, основною 

метою еміграції для опитаних студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського є отримання 
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кращих прибутків, самореалізація та відчуття безпеки і стабільності. Але 

виявилося, що не завжди респонденти розглядають можливість повернення до 

України за умови покращення економічної ситуації та припинення військових 

конфліктів. Як уже зазначалося вище, військові конфлікти взагалі виявилися не 

значимими для опитаних представників студентської молоді, особливо жіночої 

статі. На повернення інформантів може вплинути:  

1. Покращення ситуації в Україні, яка їх не влаштовувала на момент 

еміграції (здебільшого, це пов’язано з економічною та політичною складовою);  

2. Почуття суму за батьками та Батьківщиною;  

3. Поява в Україні кращих можливостей для розвитку потенціалу молоді. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Відповідно до проведених зі студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського 

інтерв’ю великий вплив на формування позитивної еміграційної установки 

опитаних має економічна криза в Україні, що виражається у відносно 

невеликих заробітних платах та відносно великих цінах на життєво необхідні 

блага. Значною проблемою виявилася та, що пов’язана із забезпеченістю 

житлом студентів із провінції: у великих містах з можливими перспективами у 

працевлаштуванні дуже дороге житло, тоді як до маленьких містечок опитані 

не хочуть повертатися через відсутність роботи чи можливостей для 

саморозвитку. 

Частина респондентів розчарована діяльністю політиків, значним рівнем 

корупції в державі, неузгодженістю роботи різноманітних структур, 

бюрократією. Цікавим є те, що військовий конфлікт на території нашої 

держави, згідно з отриманою інформацією, виявився невпливовим на бажання 

інтерв’юйованих студентів її покинути. Серед трьох опитаних дівчат жодна не 

зазначила, що дана проблема її хвилює, а серед 8 хлопців лише один висловив 
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побоювання з приводу АТО та один заявив, що це є однією з причин його 

рішення емігрувати. 

Респонденти-інженери здебільшого занепокоєні станом українських 

державних заводів та підприємств. Вони не задоволені станом практичної та 

теоретичної підготовки спеціалістів у КПІ ім. Ігоря Сікорського, що 

характеризується здебільшого радянським стилем викладання на багатьох 

технічних факультетах, з неактуальним технологічним оснащенням та 

застарілою викладацькою базою. Через це опитані представники ініціативної 

молоді, які хочуть працювати за спеціальністю, обирають варіант навчання та 

роботи за кордоном – на передовій, не бачачи тут ніяких перспектив. 

Основними країнами призначення обирають загалом провідні країни 

Сходу та Заходу: США, Канаду, Китай, Південну Корею. Серед дещо ближчих 

– Польщу. Там їх приваблює кращий рівень освіти, можливості для розвитку, 

отримання нового досвіду, також кращі умови проживання, заробітку, 

забезпечення власних потреб, відчуття стабільності. Дане дослідження частково 

підтвердило теорію С. Стауфера (Stouffer S.) щодо переважаючої сили впливу 

перспектив, а не відстані до країни призначення. На погляд опитаних студентів, 

там кращі умови для навчання, отримання досвіду, ведення бізнесу чи власного 

виробництва. Частково підтвердилася й теорія найменших зусиль Дж. Зіпфа 

(Zipf G.), за якої найбільшу роль у направленості міграційних потоків грає 

відстань. Оскільки певна частина студентів розглядає для себе варіант еміграції 

до Польщі, де дешевше навчання, легша для вивчення мова та багато українців. 

У вище названих країнах студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського також 

приваблюють можливості працевлаштування після закінчення там їхнього 

вишу, сприятлива міграційна політика держав (наприклад, Канади, Польщі), що 

теж підтверджує наукові доробки К. Бреттел і Дж. Холліфілда (Caroline Brettell, 

James Hollifield). Країни, які, можна припустити, що молодь обирає найчастіше 

(Канаду, США, Польщу), об’єднує те, що в них наявна значна українська 

діаспора. Тобто теоретичні напрацювання Д. Массей та Ф. Еспанья (D. Massey, 
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F. España), що стосуються впливу міграційної мережі на потенційних 

емігрантів, також підтвердилися. 

Опитані студенти виявилися обізнаними з питань якості життя емігрантів 

в тих країнах, кар’єрних та інших перспектив, шляхів вчинення еміграції, 

різних законодавчих моментів, пов’язаних із легалізацією. На вибір країни 

призначення та бажання покинути Україну загалом впливають особи з 

мігрантським досвідом (родичі, друзі).  

Цікавим є той факт, що проінтерв’юйована молодь виявилася зневіреною 

у будь-яких покращеннях в Україні, вважаючи їх малоймовірними. Проте, якби 

такі зміни відбулися, і рівень життя в нашій державі став таким же, як у країнах 

призначення (з’явилися такі ж можливості для становлення і розвитку), ці 

особи повернулися б. Тому що, як виявилося, більшість із них відчуває 

прив’язаність до своєї родини, близьких, які тут залишаються, до України, 

нашої культури, клімату, навіть їжі. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

 

Еміграція ініціативної студентської молоді – проблема, яка гостро постає 

в українському суспільстві та може мати критичні наслідки. КПІ ім. Ігоря 

Сікорського – один з найбільших та найпрестижніших вишів України, який 

випускає перспективних молодих спеціалістів, що дуже цінуються на ринку 

праці. Проте останніми роками значно зростає кількість студентів, які не просто 

покидають Україну (наприклад, заради отримання додаткової освіти за 

кордоном), але й не мають бажання повертатися назад на Батьківщину. Згідно з 

результатами проведеного авторського дослідження, студенти КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, які хочуть емігрувати, виявили абсолютну незадоволеність станом 

життя в Україні та практичною відсутністю будь-яких перспектив для молодих 

ініціативних спеціалістів у нашій державі. Здебільшого опитані не вірять у те, 

що стан речей тут незабаром покращиться. 

У такому разі за наявності зростання еміграційних процесів серед 

студентської молоді, в Україні може виникнути передумова виникнення 

надзвичайної ситуації. Так, відтік найбільш потенційно ініціативної частини 

суспільства здатний викликати загальне погіршення інтелектуального та 

культурного стану населення.  

 

 

4.1. Вплив еміграції українського студентства на виникнення 

надзвичайних ситуацій соціального характеру 

 

 

Згідно з Кодексом цивільного захисту України надзвичайною ситуацією 

(НС) загалом називають «обстановку на окремій території чи суб’єкті 
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господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, 

аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 

застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 

(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, 

великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 

збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 

об’єкті, провадження на ній господарської діяльності» [1]. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 року 

надзвичайні ситуації поділяються на: техногенного, природного, соціально-

політичного та воєнного характеру [2]. Виходячи із вище наданого тлумачення 

загального терміну, надзвичайною ситуацією соціального характеру є 

«обстановка на певній території, що склалася в результаті виникнення 

небезпечних протиріч і конфліктів у сфері соціальних відносин, які можуть 

спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров’ю людей 

або навколишньому середовищу, значні матеріальні втрати або порушення 

умов життєдіяльності людей» [18, С. 19]. 

Надзвичайні ситуації містять загрозу життю як людини, так і соціуму в 

цілому. Вони є результатом існуючих у суспільстві невідповідностей та 

протиріч. В основі їх виникнення лежить порушення рівноваги соціальних 

інститутів (економічних, політичних тощо). А такі чинники як безробіття, 

економічна криза, корупція, інфляція і т.д. (тобто такі, що погіршують загальну 

задоволеність життям серед населення) пришвидшують розвиток соціальних 

надзвичайних ситуацій. 

Таким чином, ми бачимо ситуацію замкненого кола. Адже, згідно з 

результатами проведеного дослідження серед студентів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського зі сформованою позитивною установкою на еміграцію, саме вище 

зазначені фактори впливають на їх бажання покинути Україну. Опитані 

виявляють загальну незадоволеність шляхом, яким рухається сьогодні наша 



84 

 

 

держава. Вони спостерігають глобальну стагнацію, що й примушує їх до виїзду 

за кордон. 

Здебільшого, опитані студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, які прагнуть 

переїхати з України, є ініціативними та перспективними представниками 

сучасної молоді. Це особи, які прагнуть працювати за отриманою 

спеціальністю, розвиватися, отримувати знання щодо передових технологій та 

практик з їх галузі. Частина із них висловила бажання відкрити своє власне 

виробництво. Вони згідні ділитися своїм прибутком з країною, лише, якщо 

країна надаватиме сприятливі умови для старту. І зазначили, що у нас 

здебільшого «держава не дає нічого, а лише витягує з тебе все». Такі студенти 

бояться зупинятися у розвитку, тому не хочуть залишатися в Україні. 

Бачачи, що студентська молодь, яка покидає Україну, має значну 

кількість амбіцій, ідей та бажання їх реалізовувати, можна зробити висновки, 

що наша держава втрачає велику когорту потенційних ініціаторів якісних змін 

у нашому суспільстві.  

Таким чином, дана тенденція  може викликати за собою безліч 

негативних наслідків, починаючи від погіршення існуючого стану життя в 

Україні, закінчуючи зростанням різноманітних соціальних відхилень. Сьогодні 

часто можна почути про проблему старіння науково-викладацьких кадрів. І тут 

постає питання: а кому їх поновлювати, якщо держава практично не фінансує 

різноманітні студентські дослідницькі проекти? Згідно з проведеними інтерв’ю 

було виявлено незадоволеність технологічною базою в КПІ ім. Сікорського та 

відсутністю практичних навичок під час навчання. У пошуках кращих 

можливостей молодь і емігрує. 

Покидаючи Україну через відсутність сприятливих умов для 

саморозвитку, ми можемо спостерігати ситуацію, коли в країні не залишиться 

тих, хто почне ці сприятливі умови створювати. Таким чином Україні буде 

важко покращити загальний рівень життя та загалом своє становище у багатьох 

сферах. 
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4.2. Студенти України як потенційні ініціатори перетворень 

 

 

Під час роботи чи навчання за кордоном випускники КПІ ім. Сікорського 

можуть отримати безцінний досвід, який пов’язаний не лише зі спілкуванням із 

новими людьми, а й з освоєнням нових технологій, яких в Україні на сьогодні 

ще може не бути. 

Згідно з результатами проведених інтерв’ю частина респондентів була не 

проти повернутися назад до України з новим досвідом, новими ідеями та 

можливими варіантами їх реалізації. Дехто навіть зазначив, що, не дивлячись 

на те, що в Україні значно важче розпочати свій бізнес/проект/стартап тощо, у 

нашій державі менша конкуренція. І таким чином можна працюючу за 

кордоном нову для нас технологію впровадити в Україні, і вона матиме шанс на 

успіх, будучи тут іновацією. 

Тобто, з одного боку, еміграційні процеси серед студентської молоді у 

перспективі можуть спричинити певну втрату інтелектуального потенціалу 

України. Проте, з іншого, вони насправді можуть певним чином його 

покращити [31, C. 137]. Адже, не дивлячись на вагому кількість виштовхуючих 

з України факторів, у нас може бути легшим проведення новаторської 

діяльності за рахунок певної відсталості держави від передових країн світу.  

Окрім того, наявність позитивних еміграційних установок ще не означає, 

що особа здійснить еміграцію, чи навіть здійснивши її, залишиться в тій чи 

іншій країні. На Заході існує перенасиченість професійними трудовими 

кадрами. І навіть за можливості пройти у приймаючій країні стажування за 

спеціальністю, ще немає ніякої певності, що після його закінчення іноземного 

студента візьмуть на постійне місце роботи. За результатами проведених 

глибинних інтерв’ю опитана молодь готова працювати на низько 

кваліфікованих роботах недовго. Загалом вона бажає працювати за 

спеціальністю. А за відсутності подальших перспектив за кордоном вимушена 
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буде повернутися до України. У такому випадку, отримавши міжнародний 

досвід роботи чи диплом про освіту, такі представники молоді стають більш 

конкурентоспроможними та затребуваними на українському ринку праці, та 

мають кращі умови працевлаштування і кар’єрні перспективи порівняно з 

більшістю випускників українських вищих навчальних закладів. Їх перевагами 

є знання іноземних мов, іноземний досвід – кращий культурний та символічний 

капітали. 

Таким чином позитивна налаштованість студентів на еміграцію ще не 

означає їх безповоротне покидання України, що погіршить її інтелектуальний 

та культурний стан. Проблема ймовірності виникнення в Україні надзвичайних 

ситуацій соціального характеру внаслідок еміграції українського студентства є 

непевною. Для того, аби їй зарадити, державі необхідно перенаправити вектор 

своєї політики у напрямку «держава для людей», а не «люди для держави». 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

У магістерській дисертації було досліджено особливості позитивних 

еміграційних установок українського студентства на прикладі КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. Для того, аби ідентифікувати причини, через які студентська 

молодь потенційно може емігрувати з України, необхідно виявити особливості 

її позитивних установок на еміграцію, формування яких є ключовим етапом 

усього міграційного процесу. 

У результаті проробленої роботи було проаналізовано поняття 

еміграційної установки та визначено, що впливає на її формування. Для цього у 

першому розділі було окреслено різноманітні теоретичні підходи до 

тлумачення категорії міжнародної міграції та її різновидів. Оскільки міграція є 

дуже складним та суперечливим явищем, яке торкається багатьох сфер 

громадського життя, у науковій літературі пропагується використання 

міждисциплінарного погляду для її вивчення. Так, серед найбільш відомих 

напрямків було виявлено: економічний (розглядає міграцію як інструмент 

перерозподілу у світі робочої сили), соціологічний (студіює дане явище під 

призмою соціальних відносин) та політологічний (зосереджується на 

регулюванні міграційних потоків).  

Нами було розглянуто основні підходи та теорії міграції, які належать до 

даних напрямків і пояснюють, чим детермінується міграційний процес. 

Залежно від використання тієї чи іншої теорії міграції дослідник оперує 

конкретними міграційними фактори. Згідно з теоріями економічного 

спрямування, на бажання студентів емігрувати можуть вплинути: відстань до 

країни призначення, кількість перспектив, які там перед ними відкриваються, 

push&pull фактори. Серед соціологічних, впливовою на вибір країни 

призначення є наявність емігрантської спільноти, політологічних – лояльність 
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міграційного законодавства. Дані напрацювання були використані нами у 

якості теоретичного підґрунтя для проведення глибинних інтерв’ю. 

У другому розділі проаналізовано стан еміграції українського населення. 

Відбулося певне збільшення міграційного потоку з України, починаючи з кінця 

2013-2014 рр. Основними факторами міграції, за результатами різноманітних 

досліджень, українські емігранти назвали економічну кризу, нестабільну 

політичну ситуацію, корупцію, військові конфлікти на Сході. Здебільшого 

тими, хто покинув країну, є трудові мігранти, але також підвищилася кількість 

біженців та прохачів притулку.  

На такому фоні відбувається зростання виїзду за кордон й української 

молоді, у тому числі студентства. Щороку збільшується кількість тих, хто 

отримує освіту за межами України. За результатами опитування серед 

українських студентів деяких вишів у Польщі, менше 20% із них мають наміри 

повертатися на Батьківщину. Таким чином найбільш перспективна та освічена 

молодь може залишитися в Європі. Тоді як, згідно з дослідженням серед 

студентів українських вишів (у тому числі НАУ та НУ «Львівська 

Політехніка»), більше половини з них мають позитивні еміграційні установки. 

Причинами таких намірів студентська молодь зазначає такі ж, що й доросле 

населення, додаючи до них складнощі самореалізації у нас в країні. 

Важливою частиною другого розділу став аналіз кар’єрних перспектив 

студентів та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського в Україні та за кордоном. 

Тут була висвітлена ситуація на ринку праці, у якій сьогодні знаходяться 

молоді спеціалісти. В Україні на працевлаштування за спеціальністю у них 

здебільшого хороші шанси, проте невеликий заробіток, який часто примушує 

інженерів працювати одночасно на декількох місцях роботи. У багатьох країнах 

існує попит на кваліфікованих інженерів, проте є велика ймовірність праці на 

низько кваліфікованих роботах. За кордоном українці найчастіше працюють за 

напрямками: будівництво, виробництво, побутові послуги, туризм, транспорт і 

комунікація. Найкращі кар’єрні перспективи як в Україні, та і за її межами 
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виявилися в українських спеціалістів з ІТ – компанії їх часто переводять до 

закордонних офісів за програмами мобільності. 

У третьому розділі були представлені авторська програма соціологічного 

дослідження позитивних еміграційних установок студентів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, а також проаналізовано проведені глибинні інтерв’ю. У ході 

дослідження вдалося виявити підтвердження теоретичних напрацювань С. 

Стауфера (Stouffer S.), Дж. Зіпфа (Zipf G.), К. Бреттел і Дж. Холліфілда (C. 

Brettell, J. Hollifield), Д. Массей та Ф. Еспанья (D. Massey, F. España) щодо 

вибору країни призначення. Основними з яких виявилися: США, Канада, 

Польща. 

Виявилося, що найбільше на опитану студентську молодь впливають 

виштовхуючі фактори, пов’язані з економічною кризою в Україні, проблемою 

безробіття, низьким рівнем заробітних плат та високими цінами на необхідні 

речі та послуги. У зв’язку з цим актуальною для іногородніх студентів 

виявилася житлова проблема. Хоча респонденти виявили незадоволення 

діяльністю українських політиків та багатьох відомств і структур, їх 

неузгодженістю, яка впливає на загальну відсутність відчуття стабільності та 

безпеки, цікавим є те, що наявні військові конфлікти, за результатами 

проведеного дослідження, не є визначальним фактором, який впливає на їх 

бажання покинути нашу державу. 

Частина проінтерв’юйованих студентів виявилася незадоволеною 

практичною відсутністю середнього класу в Україні та значною 

розшарованістю населення. Проте подібні зауваження зазначали респонденти з 

технічних спеціальностей, що виявилося досить цікавим. Знаючи, як живуть 

інженери, робітники заводів провідних країн світу, вони зазначили, що не 

бачать в Україні ніяких перспектив для подальшого життя. 

Важливим є той факт, що відповідно до проведених інтерв’ю, були 

виявлені й студенти, котрі бажають покинути Україну заради отримання 
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закордонного досвіду та використання його в Україні. Такі особи під час 

еміграції керуються факторами саморозвитку.  

Більшість опитаних готова до низько кваліфікованої роботи за кордоном, 

проте на незначний період тривалістю до одного року. Прослідковується 

тенденція, за якою студенти-інженери очікують від еміграції отримання кращих 

можливостей працевлаштування за отриманою спеціальністю в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського після підтвердження диплому за кордоном або додаткового 

навчання. Вони зацікавлені у роботі за даними напрямками, проте десь «на 

передовій», висловлюючи повне розчарування у занепаді провідних 

українських державних підприємств та відсутності перспектив подальшої на 

них роботи. Частина опитаних прагне відкрити власну справу (бізнес, 

виробництво тощо), але знову ж таки не бачить для цього можливостей в нашій 

державі. 

Особливу увагу слід приділити тому, що, згідно з висловлюваннями 

студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, за відсутності вище зазначених 

виштовхуючих з України факторів, вони б залишилися проживати в Україні. 

Подібні зміни не вплинули б лише на тих, хто їде виключно через 

самореалізацію: отримання міжнародного досвіду та вивчення інноваційних 

технологій з метою подальшого їх впровадження в Україні. 

Важливим є те, що дане дослідження показало думки, глибинні мотиви та 

потреби студентів різних факультетів та спеціальностей, які незабаром 

закінчать навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

У четвертому розділі нами було розглянуто процес еміграції українського 

студентства у якості передумови можливих небезпек соціального характеру. 

Виявилося, що еміграція студентів в перспективі може мати й позитивні 

наслідки – покращення вітчизняного інтелектуального капіталу за рахунок 

отриманого за кордоном досвіду та кращої конкурентноспроможності на 

українському ринку праці порівняно з рештою випускників вишів. 
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Отже, можна припустити, що на бажання студентської молоді емігрувати 

впливає здебільшого незадоволеність станом життя в нашій державі та 

прагнення кращих можливостей для самореалізації. Зменшення цієї тенденції 

можливе лише за створення сприятливих умов для особистісного розвитку та 

життєдіяльності на загальноукраїнському рівні. 
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