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Велика кількість молодих людей, особливо тих, хто отримали вищу 

освіту і прагнуть реалізувати себе в своїй галузі та отримувати гідну 

заробітну плату, в більшості випадків надають перевагу роботі за кордоном. 

Отже, значна частина висококваліфікованої молоді, повної енергії, сили 

щороку виїжджає за кордон з метою покращення свого матеріального 

становища. 

Зазвичай виїжджають переважно молоді, освічені, активні люди, адже 

за кордоном існує більше можливостей щоб реалізувати себе та свої ідеї. 

Багато такої молоді не повертаються до України і це негативно впливає на 

її демографічний, освітній та трудовий потенціал. Існує багато факторів, які 

спонукають молодих людей до виїзду за кордон, наприклад, проблеми з 

працевлаштуванням одразу після закінчення університету, низька оплата 

праці, незахищеність працівників, відсутність соціальної програми для 

молоді тощо. 

Виїзд молоді за кордон з метою працевлаштування має певні економічні 

та соціальні наслідки для держави. Серед них можна виокремити як 

позитивні так і негативні. До позитивних можна віднести такі: додаткове 

спрямування в економіку України значних фінансових потоків; зменшення 

зареєстрованого безробіття; зниження напруження на українському ринку 

праці; розширення можливостей зайнятості для економічно активного 

населення України. Але негативні наслідки міграції переважають над 

позитивними. Серед них: відплив здебільшого молодих людей за кордон, 

що призводить до від'ємних демографічних наслідків для України; 

виїжджає більша частина трудового потенціалу, в тому числі досвідчені 

висококваліфіковані працівники; виникають проблеми у створені молодих 

сімей, відбувається руйнація сімей, в яких діти залишаються без одного з 

батьків (обох батьків); мігранти через тяжкі фізичні навантаження і 

некомфортні побутові умови втрачають власне здоров’я, що призводить до 

зниження рівня народжуваності, а це в свою чергу, може обумовлювати 

зниження рівня трудового потенціалу України. 

У даному контексті важливо зауважити, що влада повинна звернути 

свою увагу на особливості працевлаштування молоді, тобто здійснити таку 

економічну політику, за якої б студенти-випускники змогли б без проблем 

влаштуватися на гідно оплачувану роботу, а молоді сім'ї мали б можливість 

матеріально забезпечувати себе та своїх дітей, адже молоде покоління − це 

майбутнє нашої країни.  
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