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Місце України в 
міжнародній трудовій 

міграції. 
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Скорочення населення України 
в довгостроковій перспективі. 

 
З 20 Березня 2018р. по 1 Грудня 2019р. у пошуках кращої роботи з України виїхало 1 764 765 людей.  
Щохвилини виїздить дві людини * 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*Джерело – http://ukrainianpeopleleaks.com  
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Різниця в народжуваності та 
смертності 

 
 

На 01.01.2016	 -168,4 тис.	 -0,39%	

На 01.01.2017	 -176,0 тис.	 -0,41%	

На 01.01.2018	 -198,1 тис.	 -0,47%	

На 01.01.2019	 -233,2 тис.	 -0,55%	

Прогноз на 31.12.2019	 -189,7 тыс. 	 		
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*Вакансії з категорії «Інші 
країни». За 30 днів 900 
вакансій. 

Ізраїль - 42 вакансій 
 

Литва - 85 вакансій 
 

Німеччина - 101 вакансія 
 

Чехія - 118 вакансій 
 

Польща - 163 вакансії 
* Джерело - портал robota.ua 
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Потреба інших країн в 
працівниках з України. 

 

 
Польща 

 
•  90% дозволів на роботу в Польщі отримали Українці. За Січень-Червень 2019го Польща видала 
майже 850 000 дозволів.  

•  В Польщі наразі працює близько 2 млн Українців (4% від населення країни).  
•  За прогнозами, до 2030го року Польські працедавці матимуть проблеми з закриттям кожної п’ятої 
вакансії. Це означає, що тамтешній ринок  потребуватиме 4 млн додаткових працівників.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*Джерело – http://ukrainianpeopleleaks.com  
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Потреба інших країн в 
працівниках з України. 

 

НІМЕЧЧИНА 
 

Більше 1 млн робочих місць вільні в західній Німеччині, а в східній – більше 300 000. В середньому 
на 100 офіційно працевлаштованих німців припадає 3.5 відкритих вакансій.  

 
Зміни в трудовому законодавстві, що вступають в дію з 1 Січня 2020р: 

 
•  Трудові емігранти отримують тимчасову візу на шість місяців, протягом яких можуть вільно шукати 
роботу в Німеччині. 

•  Локальні працівники (німецькі) більше не мають пріоритету над іноземними при прийомі на роботу.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
*Джерело – http://ukrainianpeopleleaks.com  
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Потреба інших країн в 
працівниках з України. 

 

Чехія 
 

97% Чеських працедавців, які планують набирати персонал з-за кордону, хотіли б залучити 
Українців.  

 
Вдвічі збільшений ліміт дозволів на роботу для Українців. 

 
•  Протягом 2019го 40 тис громадян України  змогли найти роботу в Чехії. Ліміт на 2018й рік – 19,6 
тис. Для порівняння ліміт на громадян Сербії Та Чорногорії –  по 2 тис, Молдови, Філіппін та 
Монголії – по 1 тис., Індії – 600. 

•  З Вересня 2019го трудові мігранти можуть шукати роботу за програмами: 
висококваліфіковані працівники, кваліфіковані робітники, працівники наукової та ключових сфер. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
*Джерело – http://ukrainianpeopleleaks.com  
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А що ж Українські працівники? 
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Українці готуються до трудової 
міграції. 

 
 

Які мови вивчають Українці. 
 

•  На питання «Які дві мови, крім рідної, Вам було б найкорисніше знати для 
самовдосконалення i розвитку?», більшість (66%) віддала перевагу англійській. На друге 
місце українці поставили німецьку (17%). Далі йдуть російська (14%), польська (10%), французька 
(7%) та італійська (4%) мови. 

 
За даними вебсайту ratingpro.prg 
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Чи хочуть поїхати працювати за 
кордон повторно. 

 
 
•  80 % Українців, які вже працювали за кордоном, хочуть знову повернутись. Основною причиною 
все ще лишається низький рівень заробітних плат в Україні. На дохід в $1000-$2000 розраховують 
7 з 10 Українців. 

•  72 % Українців лишились задоволеними ставленням працедавця.  
•  16 % Поїхали б знову, бо не відчувають себе захищеними на Батьківщині.  

•  Неочікувано! 

 Найбільш налаштованими виїхати назавжди є люди з високим та низьким матеріальним 
становищем.  
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Висновки 

 

В ситуації, що склалась, основі цілі FMA 
 
Забезпечити працедавців України об'єктивною експертизою щодо важелів залучення та втримання 
якісних фахівців. 
 

Забезпечити працедавцям України максимально простий та ефективний доступ до ринків кандидатів 
з країн партнерів (більше 30ти). 

 
Допомога кандидатам з-за кордону в адаптації та отриманні дозвільних документів для роботи в 
Україні. 

 


