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За останнє десятиліття на демографічну ситуацію в Україні
негативно став впливати не тільки природній рух населення
(депопуляцію, «старіння нації»), а й механічний (від’ємне сальдо
міграції). Швидкий ріст міграційного потоку з України обумовлений
соціально-економічними та політичними причинами: низька реальна
заробітна плата, корупція, девальвація національної валюти,
збільшення рівня безробіття, зменшення ІЛР, введення безвізового
режиму з ЄС, ситуація на  сході України.

За даними Держстату,  в Україні рівень безробіття у 2017  р.
збільшився на 0,2 в.п. і становив 9,9%, а бідними є 20-25% українських
домогосподарств. Тому щоб не опинитися за межею бідності,
громадяни їдуть за кордон у пошуках високооплачуваної роботи.
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Європейські країни, щоб покрити нестачу трудових ресурсів,
проводять активну міграційну політику. Найбільше українців емігрує
до Польщі. Сфери зайнятості українських працівників за кордоном –
це, в основному, будівництво (чоловіки) і праця в домашніх
господарствах (жінки), а також сфера послуг та сільське господарство.
Безвізовий режим значно спростив процес працевлаштування. Так, на
власників біометричних паспортів, що в’їхали по безвізу,
поширюється право тимчасово працювати без оформлення дозволу, а
лише згідно з заявою працедавця, зареєстрованою місцевою владою.

За оцінками Асоціації польських підприємців та працедавців,
щоб не втратити темпи економічного зростання, в найближчі 20 років
країна потребуватиме додатково 5 млн. працівників. Однак уже зараз,
як свідчать результати дослідження компанії з працевлаштування та
консультування Work Service, третина польських фірм стикається з
проблемами при підборі персоналу, передусім представників робочих
професій. 39% фірм планують наймати українців [1].

Офіційно в Польщі працює 1,5 мільйона українців. Видання
Bloomberg зазначає, що в середньому українці отримують 7100
гривень ($ 267) на місяць, а в Польщі їм пропонують 3500 злотих
($1046) [2]. Також уряд Чехії збільшив кількість квот для українських
робітників з 9600 до 19600 місць. З 2015 року Україна втратила 7%
працездатного населення.

Виїжджаючи працювати закордон, українці зменшують
ємність трудових ресурсів на внутрішньому ринку праці, заповнюють
попит на робочу силу в іноземних державах, стимулюючи
економічний розвиток і ріст ВВП цих країн. Мігранти зазвичай не
сплачують ЄСВ, що в майбутньому створить проблему їх пенсійного
забезпечення. Збільшення кількості трудових емігрантів призводить до
зменшення податкових надходжень до відповідних бюджетів,
спричиняючи зростання демографічного навантаження на платників
податків. Також на нерівномірне співвідношення між працівниками та
пенсіонерами впливає «старіння нації». На 100 застрахованих осіб
припадає 91 пенсіонер. На 100 найманих працівників припадає 115,3
пенсіонера. Крім того, є невідповідність: сплачених з мінімальної
зарплати податків не вистачає на виплату мінімальної пенсії [3].

Ще однією категорією емігрантів, чисельність яких з кожним
роком збільшується,  є студенти.  За даними центру CEDOS,  кількість
українців в іноземних університетах станом на 2015/2016 навчальний
рік становила 66 668 осіб. Серед найбільш бажаних для навчання країн
залишаються Польща,  Німеччина,  Росія,  Канада,  Італія,  Чехія,  США,
Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина. Динаміка зростання з 2009 по
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2016 роки склала 176%. Якщо порівнювати два останні роки, то
приріст складає майже 20%. 2/3 цього приросту склали саме українці  в
польських університетах [4]. Як свідчать соціологічні дані, понад
третини українських студентів прагнуть після завершення навчання
працевлаштуватися в Польщі (36,6 %), ще 22 % планують емігрувати
до іншої країни, тоді як повернутися в Україну – лише 2,4 % [1].

За даними НБУ,  грошові перекази трудових мігрантів в
Україну становлять 7,3 млрд. доларів, що вдвічі перевищує прямі
іноземні інвестиції (табл. 1). Україна входить у першу тридцятку країн,
найбільш залежних від експорту трудових ресурсів. Фактично
надходження від трудової міграції вже давно стали важливою
складовою нашої економіки [5].

Таблиця 1
Грошові перекази від українських трудових мігрантів

Рік Грошові перекази від трудових
мігрантів, млрд. дол.

2015 5,2
2016 5,4
2017 7,3

Джерело: сформовано автором на основі даних НБУ.

Ці надходження підтримують курс гривні, збільшують
платоспроможність українських домогосподарств, стали незамінним
джерелом валютних надходжень у країну, покривають дефіцит
торгівельного балансу. Якщо грошові перекази відкладаються на
заощадження (наприклад, у вигляді депозитів в комерційних банках,
на накопичувальних пенсійних рахунках), вони є джерелом інвестицій
в економіку країни [6]. Але майже половина грошових переказів іде на
споживчі витрати.

В умовах демографічної кризи високий рівень трудової
міграції веде до зменшення людського капіталу та його якості.
Зупинити таку тенденцію можуть заходи з боку держави: поліпшення
умов праці та життя, створення комфортного інвестиційного клімату,
нові урядові програми та міграційна політика, яка буде стимулювати
повернення трудових та освітніх мігрантів, з боку роботодавців:
відкриття корпоративних університетів, забезпечення безпеки на
робочих місцях.
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Процеси формування та подальшого розвитку інноваційної
економіки у більшості економічно розвинутих країнах прямо пов’язані
з активним розвитком, в першу чергу, науки і освіти. Місцем, де наука
і освіта взаємодіють і розвиваються є університети. Саме стан
розвитку університетів в державі є показником її стратегічних цілей
щодо історичного майбутнього суспільства в цілому. Важливо також
звернути увагу на розвиток саме управлінської науки (менеджменту) в
сучасних університетах. Особливо тих університетів, які мають на меті
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