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значні витрати при незначних економічних та екологічних вигодах. У цьому 

аспекті доцільним є подальше дослідження та обґрунтування еколого-

економічної ефективності енергоефективної будівлі.  
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З кожним роком в Україні загострюється проблема еміграції населення. 

Так, в цілому за 2014-2016 роки з України виїхало більше мільйона людей. Ці 

шалені показники підтверджують той факт, що кількість виїхавших значно 

перевищує кількість в’їхавших громадян до нашої держави.  

Основними факторами, які суттєво впливають на рівень міграції українців 

за кордон є нестабільна політична ситуація в країні, яка загостилася 

починаючи з 2014 року, демографічна ситуація, високий рівень безробіття, 
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низький рівень заробітної плати. Тобто люди виїжджають з країни в пошуках 

кращого життя. 

Проаналізуємо перелік країн, в які виїжджають українці [1]: 

 

 

№ 
Країна 

Кількість населення, яка 

проживає в країні (чол) 

Кількість українців в 

країні 

(чол) 

1 Італія 59 882 205 208 796 

2 Німеччина 82 000 000 159 308 

3 Росія 146 330 004 126 375 

4 Чехія 10 500 000 116 371 

5 Ізраїль 7 800 000 97 617 

6 Іспанія 46 200 000 77 217 

7 США 310 000 000 59 917 

8 Греція 11 300 000 50 081 

9 Португалія 10 700 000 48 022 

10 Канада 34 000 000 43 000 

 

Вищенаведені країни можна охарактеризувати як процвітаючі. Вони 

відносяться до розвинених та високорозвинених країн, для яких характерні 

високі доходи. Вони є головними експортерами на світовий ринок 

наукомісткої промислової продукції: електроніки, робототехніки, новітніх 

матеріалів. Провідну роль в даних країнах відіграє сфера послуг (освіта, 

соціальне забезпечення, охорона здоров’я, фінансові послуги, рекламний 

бізнес тощо), де працює понад 60 % населення. Вони вкладають свій капітал 

в економіку інших держав та мають вирішальний вплив на світову політику. 

Розглянемо у відсотковому співвідношенні статистичні дані, щодо 

проживання українських емігрантів за кордоном [2]: Італія – 21%, Німеччина 

-16%, Росія – 13%, Чехія -12%, Ізраїль -10%, Іспанія – 8%, США-6%, Греція – 

5%, Португалія – 5%, Канада – 4%. 
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Українці вбачають в даних країнах нові можливості. Наявність 

прихованого безробіття в Україні, проблеми працевлаштування молоді після 

отримання освіти, перевищення розміру заробітної плати в 3-5 разів в даних 

країнах та нестабільна політична ситуація – саме ці фактори сприяють 

щорічному збільшенню українських мігрантів за кордоном.  

Більшість населення, що виїжджає за кордон, ладна на будь-яку роботу, 

яка б змогла надати їй необхідні ресурси для того, аби вижити в даній країні, 

та назбирати певну суму заощаджень, які б надали їй впевненості в 

майбутньому. Затребуваними професіями за кордоном є: в Чехії – лікарі, 

Росії – інженери, Турції – працівники курортної сфери, Польщі – 

програмісти, наукові співробітники, лікарі, Канаді – будівельники. 

В більшості випадків, мігранти проходять весь свій професійний шлях з 

самого початку: від некваліфікованої важкої роботи до місця в престижній 

компанії. І лише рішучим, працьовитим, цілеспрямованим та впевненим це 

вдається.  

Таким чином ми відповіли на питання: «Куди емігрують українці?» Однак 

проаналізувавши вищенаведену інформацію має виникнути питання: «Що 

необхідно зробити державі, аби українці не тікали за кордон, а хотіли та 

могли жити в своїй країні?» 

Відповідь на це питання можна відобразити у таких пунктах: 

- стабільність економіки та політичної ситуації; 

- впевненість у завтрашньому дні; 

- подолання корупції; 

- високий рівень заробітної плати; 

- зацікавлений в процвітанні населення уряд. 
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