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Масове підсилення сучасних світових глобалізаційних процесів призводить 
до значного зростання міграцій населення, які відповідно формують невід’ємну 
складову сучасного ринку праці. Згідно показників міжнародного рівня щодо 
суттєвого зростання масштабів міжнародної міграції вбачаємо проблему у гострій 
потребі обліку й статистки вищевказаних процесів. На національному та 
регіональному рівнях виникає потреба в інституційному супроводі змін, причому 
в контексті трансформації ринкової економіки.  

Вищезазначене формує наступний висновок: вплив міграційних процесів на 
формування економічних показників являється прямопропорційним, а отже 
процес вдосконалення механізму регулювання міграції населення в умовах 
трансформації регіональних ринків праці без шкоди економічній галузі є дуже 
актуальним. 

Різні аспекти економічних проблем регулювання міграції між Україною та 
сусідньою Польщею досліджували вчені В.П. Антонюк, В.Я. Бідак, Н.С. 
Власенко, В.М. Гєєць, В.Д. Лагутін, Е.М. Лібанова, І.І. Лукінов, В.О. Мандибура, 
О.Ф. Новікова, В.М. Новіков, В.В. Онікієнко, С.І. Пирожков, І.Я. Сахань, В.К. 

Черняк, А.А. Чухно, Ю.О. Шклярський та інші. Міграційну складову виділяли 
при цьому такі українські вчені: Н.П. Бортник, О.П. Волошин, Е.М. Лібанова, 
О.А. Малиновська, О.Р. Овчинникова, В.В. Онікієнко, О.Р. П’ятковська, С.І. 
Пирожков, О.В. Позняк, І.М. Прибиткова, М.Д. Романюк, У.Я. Садова, С.Г. 
Стеценко, В.С. Стешенко, О.У. Хомра, М.О. Шульга, Б.М. Юськів та інші. 

Незважаючи на численні публікації, які з’являються із року в рік, ми нажаль 
не виокремили дієвих механізмів регулювання трудової міграції, а особливо в 
період трансформації ринків праці між Україною та Польщею. Обмежену увагу 
приділено дослідженню політико-економічному апарату оцінки та аналізу 
міграції, її регіональної специфіки та міграційних установок, відсутнє комплексне 
вивчення підходів до механізму регулювання міграційних процесів та його впливу 
на економічні показники країни тощо. 

Сформуємо визначення дефініції «міграція». Отже, міграція у широкому 
значенні слова – це територіальний рух населення між населеними пунктами. 
Відповідно, особи, які здійснюють ці територіальні переміщення, називаються 
мігрантами. 

Оскільки міграція є складним і багатогранним процесом, необхідно розуміти 
її види і форми. Класифікація відбувається за різноманітними ознаками. 
Виділяють такі види міграції: переселення (безповоротна, стаціонарна міграція), 
маятникова, сезонна, епізодична [1]. 

Залежно від характеру меж, які перетинають мігранти, виділяють два типи 
міграції: внутрішня і зовнішня. По відношенню до конкретної країни зовнішню 
міграцію поділяють на: еміграцію (виїзд із однієї країни в іншу на постійне місце 
проживання), імміграцію (в’їзд в країну іноземних громадян з метою постійного в 
ній проживання чи тривалого перебування) та рееміграцію (добровільне 
самостійне повернення емігрантів на батьківщину) [1]. 

Залежно від причин, вчені виокремлюють наступні види міграції [2]: 
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релігійна, екологічна, культурно-оздоровча, освітня, політична, економічна. 
Економічна міграція – переміщення населення між населеними пунктами в 

межах країни чи через міжнародні кордони з метою ведення економічної, 
інвестиційної, торговельної діяльності та спрямована на підвищення їхнього 
життєвого рівня. Основу економічної складає трудова міграція – територіальне 
переміщення економічно активного населення, пов’язане із зайнятістю чи 
пошуком роботи. Тих мігрантів, котрі перетинають кордони у пошуках роботи, 
або з метою купівлі/продажу товарів чи надання послуг, відносять до трудових 
мігрантів. Природно, що саме на останньому виді міграції сфокусовано науковий 
інтерес економістів – дослідників міграційної проблематики [2]. 

Стратегічний характер політики стимулювання міграційної активності 
українців до Польщі забезпечив  щорічне  зростання  кількості  заяв,  поданих  
українськими  громадянами  для  отримання дозволу на перебування у Польщі. 
Так, у 2018 р. було  подано  140,3  тис.  заяв  на  право  тимчасового перебування, 
що на 27,4 тис. заяв (на 24,3%) більше, ніж у 2017 р. [1]. За 2013–2018 рр. 
чисельність заяв збільшилась на 129,8 од. (у 13,4 рази). Зауважимо, що у 2018 р. 
українськими громадянами додатково було подано ще 9,1 та 1,4 тис. заяв на право 
постійного проживання та право перебування довгострокового резидента ЄС 
відповідно [3]. 

Внаслідок цих тенденцій та завдяки активній міграційній політиці Польщі 
кількість українців, які  сьогодні  перебувають  на  території  Польщі, становить  
близько  1,3  млн.  осіб  (що  складає близько  3,5%  населення  Польщі  та  є  
суттєвим значенням. 

 Більшість українців працює в Польщі за так званою спрощеною процедурою 
(за деклараціями або заявками  роботодавців,  тобто  oświadczenia),  яка дає змогу 
працювати без дозволу на роботу упродовж шести місяців протягом наступних 12 
місяців за умови фіксування такої декларації у повітовому відділі  праці.  При  
цьому  найбільша  зайнятість українців (рис. 1) на початку 2021 р. припадала на 
найпростіші професії (29,8%), операторів та монтажників машин і пристроїв 
(22,8%), промислових працівників та фермерів (34,5%). 

 
 

Рис. 1 Структура зайнятості українських працівників у Польщі, що мають 
дозволи на працю (за групами великих класифікацій професій  і спеціальностей) 

на початок 2021 р. 
Джерело: складено за джерелами [3;4] 
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Українці працюють у Польщі також на основі дозволу  на  сезонну  роботу  
(zezwolenie  na  pracę sezonową, тип ―S‖), введеного на початку 2018 р. Цей дозвіл 
дає можливість їм виконувати роботу протягом періоду не більше дев’яти місяців 
у сфері сільського господарства, садівництва, туризму та інших видах діяльності, 
зазначених у Положенні Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі 
від 8 грудня 2017 р. відповідно до Польської  класифікації  видів  діяльності.  
Зазначене  є свідченням того, що значна частина українських трудових  мігрантів  
здійснює  трудову  діяльність  (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Розподіл дозволів на довготермінову роботу в Польщі, виданих 

іноземцям (зокрема, українцям) у 2016–2020 рр 

Джерело: складено за джерелами [3;4] 

 

Таблиця 1 Особливості та проблемні аспекти міграції з України в Польщу 

Окремі характеристики 
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трудових мігрантів переважно 
передбачає проживання, допомогу в 
оформленні формальностей, 
харчування, дорогу до місця праці; 
-вікова структура сезонних трудових 
мігрантів достатньо збалансована 

 

Значна частка трансакційних та 
трансформаційних витрат під час 
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На даному етапі ключові проблеми соціально-економічних інтересів України 
та Польщі в системі україно-польської територіальної міграційної системи  
залишаються відкритими, оскільки Польща вже на початку 2021 року почала 
недоотримувати кваліфікованої робочої сили в обсязі, достатньому для заміщення 
робочих місць власних емігрантів, а також для формування трудоресурсних 
передумов сталого економічного розвитку 

Натомість вбачаємо й іншу не менш актуальну проблему: Україна щороку 
почала втрачати значні обсяги інтелектуально-кадрового потенціалу, а міграційні 
тенденції залишаються практично не керованими, що дестабілізує внутрішнє 
середовище розвитку. За даними національного сайту статистики до Польщі та 
других країн ЄС щодня мігрує (не тільки на заробітки сезонно, але й вже на 
ПМЖ!) до 15 тис. українців. З огляду на виявлені обставини актуалізується 
завдання напрацювання спільних практик і нормативно-методичних положень 
міграційної політики обох держав. 

З польської сторони високим потенціалом практичної апробації та 
ефективності характеризується впровадження інноваційних інструментів, що 
мають зосереджуватися на: 

– покращення доступності більш престижних і фахових професій (а разом з 
тим надавати й відповідну фахову освіту українцям за більш доступними 
умовами);  

– розроблення та реалізацію спеціальних програм підтримки  започаткування  
українцями  власного бізнесу; 

– придбання чи будівництва житла в Польщі; 
– стимулювання диверсифікованої сімейної/колективної зайнятості з 

подальшою груповою адаптацією  українських  трудових  мігрантів до 
проживання та утвердження в Польщі. 
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