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ЗМІНИ НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В ПРОМИСЛОВОСТІ 

МІСТА СУМИ 

 

Божкова В.В., проф., Носонова Л.В. методист 

Сумський державний університет (Україна) 
 
При обмежених можливостях працевлаштування і низькій заробітній 

платі в Україні чимало економічно-активних громадян стають трудовими 
мігрантами. Міграція призводить до відтоку висококваліфікованих кадрів з 
країни, національна економіка втрачає кращу частину трудових ресурсів. 

Наслідки економічної та політичної кризи, окупації АР Крим та 
проведення АТО на Сході України значно активізували процеси, пов’язані з 
міжрегіональними та міждержавними міграціями працездатного населення. 

Серед країн, в які традиційно направлені потоки трудової міграції з України – 
Росія, Польща, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, а в останній час – Германія, Іспанія, 
Португалія, США, Канада та країни Близького сходу. 

За даними Державної служби статистики України [1], у 2012-2015 рр. в 
Сумській області (рис. 1) спостерігалось активне міграційне переміщення 
населення. 

 
Рисунок 1 - Міграційний рух населення Сумської області (2012-2015 рр.) 

 
Враховуючи той факт, що дані Державної служби статистики України 

формуються на основі інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації осіб за 
місцем проживання, і значна кількість громадян не звертається з запитами 
щодо зміни місця проживання, ці показники могли бути значно вищими. 

Проблемою ринку праці України є низький середній рівень заробітної 
плати, нестача робочих місць та висока частка робочих місць з небезпечними 
умовами праці. 
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Наразі основними містоутворюючими промисловими підприємствами 

м. Суми виступають: 
 - ПАТ «Сумське НВО» [2]; 
 - ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» [3]; 
 - ПАТ «Сумихімпром» [4]. 
Переважна більшість працездатного населення міста була задіяна на 

цих підприємствах, але за останні роки прослідковується чітка тенденція до 

зменшення кількості працівників (табл. 1). 
 
Таблиця 1 - Динаміка змін середньооблікової кількості штатних 

працівників промислових підприємств м. Суми 
Роки Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 

ПАТ «Сумське 
НВО» 

ПАТ «Сумський 
завод 

«Насосенергомаш» 

ПАТ 
«Сумихімпром» 

2013 12348 2802 4787 

2014 11055 2794 4497 

2015 8932 2733 4397 
Примітки: дані середньооблікової кількості штатних працівників взяті з річних звітів 

підприємств. 

 

Можна стверджувати, що ці показники доводять збільшення 
міграційних переміщень робочої сили промислових підприємств м. Суми. 

Країни міграції мають суттєві переваги від підготовки фахівців іншими 

країнами. За сучасними оцінками, чиста вигода для приймаючої країни від 
залучення одного інженера – 253 тис. доларів [5]. 

Вважаємо, що зменшенню міграції робочої сили з промислових регіонів 
України сприятимуть заходи макроекономічної стабілізації економіки 
(створення робочих місць, розширення іноземного інвестування в 
промисловість тощо). 
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