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Анотація. У статті досліджено гендерну структуру еміграції населення України. Визначено основні передумови її 
трансформації в сучасних соціально-економічних умовах, зокрема явище фемінізації трудової еміграції. На основі ви-
вчення статичних та аналітичних даних описано основні тенденції даного явища. Описано фінансові аспекти гендерної 
диференціації трудової міграції та її соціодемографічні наслідки. Окреслено ключові аспекти, які слід урахувати під час 
формування міграційної політики України.

Ключові слова: міжнародна міграція, еміграція, імміграція, трудова міграція, жіноча міграція, гендерна структура 
міграції, фемінізація міграції.

Постановка проблеми. Питання зовнішньої трудової 
міграції надзвичайно гостро сьогодні постали перед Укра-
їною. Різке зростання числа українських мігрантів за кор-
доном і пов’язана з ним низка соціально-економічних та 
демографічних проблем стоять на порядку денному як на 
регіональному рівні, так і на національному. І очікувана 
всіма лібералізація візового режиму з країнами Європей-
ського Союзу тільки ускладнить ситуацію. Так, за резуль-
татами дослідження з питань міграції та торгівлі людьми 
в Україні, проведеного в 2015 р. агенцією GfK Ukraine 
для Міжнародної організації з міграції (далі – МОМ) [1], 
частка сімей (розширених), члени яких працюють за кор-
доном, становила 5,4% (у 2011 р. вона становила 5,5%, у 
2008 р. – 7,0%, у 2006 р. – 10,0%); разом із тим неофіційна 
еміграція суттєво зросла – з 27,6% у 2011 р. до 40,5% у 
2015 р. [1]. 

Слід додати, що за результатами опитування, про-
веденого Представництвом МОМ в Україні, лише поло-
вина короткострокових трудових мігрантів відповіли, 
що мають урегульований статус у країні призначення 
(серед довгострокових мігрантів така частка вище та 
становить 81%). При цьому переважними країнами, 
щодо яких мігранти визнають власний неурегульований 
статус, є Республіка Білорусь (42%), Російська Федера-
ція (38%), Італія (32%), Португалія (23%), Іспанія (22%)  
[2, с. 43]. Як бачимо, викликає занепокоєння частка тру-
дових мігрантів, що працюють неофіційно, оскільки в 
перспективі вони зіткнуться з відсутністю належного 
соціально-економічного захисту у приймаючій країні 
(наприклад, у зв’язку з виробничими травмами, адже 
українські мігранти, як правило залучені до важких та 
небезпечних робіт), небезпекою потрапляння в сучасне 
рабство.

Проте посилює проблему й трансформація гендерно-
вікової структури української міграції, яка характери-
зується зростанням чисельності жінок-мігрантів (більш 
уразливої категорії мігрантів), зниженням середнього віку 
мігрантів, що провокує проблеми старіння нації, знижен-

ням рівня народжуваності, погіршенням трудового потен-
ціалу населення тощо. У зв’язку із цим актуалізується 
потреба у вивченні гендерної структури українських 
мігрантів для пошуку детермінант їх міграційної мотива-
ції та в перспективі вдосконалення міграційної політики 
України на тлі її євроінтеграційних перетворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свій нау-
ковий пошук вивченню гендерної структури міжнародної 
міграції присвятили такі вітчизняні вчені, як Г.В. Гера-
сименко [3], О.А. Малиновська [4], О.В. Позняк [3; 4],  
Е.М. Лібанова [4], І.П. Майданік [5], М.М. Касьянова [6], 
О.В. Ширма [6]. Соціопсихологічний портрет українських 
емігранток сформувала С. Одинець [7], яка визначила 
соціально-демографічні характеристики українських 
мігрантських осередків в Італії в ретроспективі останніх 
десяти років, а також основні причини жіночої міграції, 
способи виїзду, моделі зайнятості українок в Італії.

Дослідженням питань жіночої міграції, її тенденцій та 
причинно-наслідкових зв’язків серед зарубіжних учених 
займаються Д. Вандегріфт  [8] та  М. де Ріт [9], які зосе-
редили увагу на вивченні сфер працевлаштування мігран-
ток; Я. Худжа та Л. Платт [10], які дослідили економічну 
активність жінок-мігранток за етнічною приналежністю 
в країні призначення (на прикладі Великобританії); М. 
Черутті та М. Гаудіо, які здійснили порівняння мігра-
ційних потоків жінок на базі ідентифікації особливостей 
соціокільтурних особливостей сприйняття жінки в сус-
пільстві (на прикладі мексиканців у США та парагвайців 
в Аргентині) [11]. Разом із тим Р. Сарті [12] та Ф. Скрінци 
[12; 13], наголошуючи на проблемі ототожнення поняття 
«гендерний» з поняттям «жіночий», скеровують свої 
дослідження саме на вивчення працевлаштування чолові-
ків-мігрантів у нетиповій для них сфері роботи на дому.

Метою статті  є вивчення гендерної структури україн-
ських емігрантів, визначення їх міграційної мотивації та її 
трансформації протягом останніх років, пошук соціально-
економічних детермінант посилення гендерної трансфор-
мації еміграційних потоків з України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для кра-
щого розуміння структури міграційних потоків з України 
слід наголосити, що 87,9% мігрантів перебувають за кор-
доном з метою роботи, 5,3% – на навчанні, 3,8% – з метою 
воз’єднання родини [2, с. 32]. 

«За даними Відділу населення ООН, – указують 
Г.В. Герасименко та О.В. Позняк, – у кінці ХХ століття 
потік жінок-мігрантів зростав більш прискореними тем-
пами, ніж чоловіків, у країнах, що є найважливішими 
реципієнтами трудових мігрантів. Окреслюється нова 
тенденція фемінізації міжнародної міграції, що є наслід-
ком сучасних змін у структурі зайнятості та сегментації 
світового ринку праці» [3, с. 46].

Якщо ж глибше характеризувати параметри мігра-
ційних потоків у гендерному зрізі, то тут слід зверну-
тися до узагальнень, зроблених М.М. Касьяновою та  
О.В. Ширмою [6], які за результатами проведених дослі-
джень зазначають, по-перше, зростання частки жінок-
мігранток  порівняно з 2001 р. (з 24% до 32,8% у 2011 р.), 
по-друге, різну географічну спрямованість жіночої та 
чоловічої міграції, по-третє, вищий порівняно з чолові-
ками середній вік жінок-мігранток (37,9 проти 36,2 років), 
а також суттєво вищу частку осіб із вищою освітою серед 
мігрантів саме жіночого населення (20% проти 11%)  
[6, с. 15–16]. Базуючись на описаних указаними авторами 
інформаційного базису проведеного ними дослідження, 
робимо висновок, що вони формували свою думку вихо-
дячи з досліджень, проведених фахівцями Інституту 
демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України [4]. Зауважимо, що в оригінальному дослідженні 
вченими додатково проаналізовано відмінності в серед-
ній тривалості перебування жінок та чоловіків в еміграції  
[4, с. 114], а також структуру трудових мігрантів за шлюб-
ним станом [4, с. 115]. Дане дослідження дає широке уяв-
лення про статевовікову та соціальну структури україн-
ських емігрантів.

На нашу ж думку, значною проблемою досліджень 
фактичного перебігу міграційних процесів, їх кількісного 
та якісного вимірювання є неможливість формування 
реальної оцінки структури еміграційних потоків з Укра-
їни у зв’язку зі значним сектором тіньової та неурегульо-
ваної еміграції. У зв’язку із цим уважаємо більш прийнят-
ним використовувати в ході дослідження дані, сформовані 
міжнародними організаціями та неурядовими організаці-
ями, які враховують латентні міграційні потоки між кра-
їнами та особливості статистичного обліку мігрантів в 
окремих із них. Так, за даними Представництва МОМ в 
Україні, «довгострокові трудові мігранти чоловічої статі 
переважають у віковій групі 30–44 років (50% чоловіків / 
36% жінок), а трудових мігрантів-жінок більше в кате-
горії 45–65 років (47% жінок / 28% чоловіків). У молод-
шій віковій групі 18–29 років кількість чоловіків / жінок 
більш збалансована (17% / 22%)» [2, с. 15]. Окрім того, 
«прогнозується, що частка жінок, які здійснюють довго-
строкову трудову міграцію, збільшиться з 34% до 42%» 
[2, с. 32]. Іншу гендерну пропорцію трудових мігрантів 
(на прикладі вихідців із сільської місцевості) спостерігає 
І.П. Майданік, яка вказує, що серед них «частка чоловіків 
у 3,5 рази вища за частку жінок (77,9% та 22,1% відпо-
відно)» [5, с. 151].

Низку ґрунтовних висновків щодо трансформації ген-
дерної структури міграції роблять Г.В. Герасименко та 
О.В. Позняк, які зазначають: «Тривалий час наукові дослі-
дження міграційних процесів передбачали, що абсолютну 
більшість трудових мігрантів репрезентують чоловіки, 
які виступають основними годувальниками родин, тоді 
як жінки несуть відповідальність за дітей та домашню 

роботу, залишаючись удома. Традиційно жінок не вва-
жали суб’єктами міграції взагалі чи розглядали як «залеж-
них» та «вторинних» мігрантів, які супроводжують свою 
родину або чоловіка» [3, с. 46]. Зокрема, до основних рис 
гендерної трансформації міграційних процесів вони від-
носять наступні тенденції: «1) фемінізацію міжнародної 
міграції – прискорене зростання чисельності та питомої 
ваги жінок у складі міжнародних мігрантів <…>; 2) зміну 
ролі жінок у родині, суспільстві, економіці <…>; 3) про-
фесійну гендерну сегрегацію та сегментацію міжнарод-
ного ринку праці <…>; 4) підвищену вразливість жінок-
мігрантів до дискримінації, експлуатації та порушення 
прав людини, зокрема торгівлі людьми» [3].

М. де Ріт [9] у дослідженні праці іммігрантів у сфері 
домашньої роботи в Ємені говорить про те, що «аналіз 
траєкторій міграції показує різні мотиви жінок до міграції, 
їх вибір щодо конкретних країн, шляхи, якими вони орга-
нізовують міграцію, а також подальші наслідки їх мобіль-
ності для контакту із сім’ями, що лишилися вдома» [9]. 
У цьому і виявляється гендерний аспект процесу міграції: 
стать відіграє роль на етапі підготовки до міграції, під час 
виїзду з країни походження та в’їзду в країну міграції, а 
також під час проживання та роботи в приймаючій країні.

Погоджуючись із таким твердженням, уважаємо за 
доцільне окреслити основні фактори, які спричиняють 
такі структурні зрушення, зокрема зростаючу пропозицію 
оплачуваної домашньої праці в економічно розвинених 
країнах – роботу, яку місцеві жінки вважатимуть низькок-
валіфікованою та низькооплачуваною. До цих факторів 
І.М. Петрова [14] додає намагання боротися з бідністю, 
покращити умови життя та забезпечити дітей, безробіття 
та обмежені соціальні й економічні можливості в країні 
походження, розширені можливості самореалізації висо-
кокваліфікованих жінок-мігрантів у країнах призначення, 
боротьба з особистою дискримінацією, прагнення рівних 
можливостей, наявність осіб для утримання домогосподар-
ства у країні походження, ймовірність заміжжя за кордоном.

Разом із тим слід наголосити на суттєвих загрозах 
(ризикових аспектах) фемінізації міграційних потоків, 
серед яких – більша вразливість жінок під час перебу-
вання за кордоном (небезпека торгівлі людьми).

Якщо проаналізувати показники протидії торгівлі 
людьми в Україні (за 2004–2016 рр.), можемо спостерігати 
такі тенденції: передусім поступово знижується частка 
жінок у кількості постраждалих (рис. 1); однак глибший 
аналіз усереднених показників за статтю та формою екс-
плуатації (за 2007–2016 рр.) указує на те, що майже 100% 
постраждалих від сексуальної експлуатації є жінками, 
43% жінок експлуатувалися в інший спосіб (жебрацтво та 
трудова експлуатація), 89% жінок стали жертвою зміша-
ної експлуатації.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Чоловіки 86 115 176 272 195 177 392 353 531 482 525 361 465
Жінки 540 713 761 849 625 596 693 471 414 447 378 379 312
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Рис. 1. Структура та динаміка кількості постраждалих 
осіб за статтю (2004 – вересень 2016 рр.) [15] 

Окрім того, не можна оминути увагою зростання роз-
риву у винагородах за працю жінок та чоловіків; часте 
обмеження кваліфікаційного рівня виконуваних робіт, що 
також є соціально-економічним наслідком посилення ген-
дерної нерівності. Узагальнивши результати обстежень, 
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здійснених Представництвом МОМ в Україні, сформо-
вано порівняльну таблицю фінансових та інших показ-
ників української трудової еміграції в гендерному аспекті 
(табл. 1).

Для пояснення такої ситуації можна привести думку 
Д. Вандегріфт, яка вказує, що «жінки, які не мають дітей, 
навіть за несприятливих умов у сфері зайнятості отри-
мують більш високі доходи за рахунок підприємницької 
діяльності завдяки більш тривалому часу роботи, разом із 
тим, батьківські обов’язки інших жінок зумовлюють пара-
метри їх роботи» [8]. Якщо ж говорити про диференціацію 
гендерного сприйняття роботи мігрантів у сфері домаш-
нього обслуговування, то цікавою є висновок Р. Сарті та 
Ф. Скрінци [12], які вбачають у подібному працевлашту-
ванні чоловіків-мігрантів потужний спосіб долучити їх 
до, як правило, непомітної та неоплачуваної на батьків-
щині домашньої роботи, виконуваної переважно жінками. 
А от щодо жіночої зайнятості в даній сфері послуг, то тут 
спостереження вказаних учених визначають іншу тенден-
цію: мігрантки, що працюють у сфері домашньої роботи 
за кордоном у такий спосіб, можна сказати, виконують 
свої «традиційні» завдання як жінки та матері, але вже 
в транснаціональному вимірі: жінки, які мігрують і пра-
цюють за кордоном як хатні робітниці змінюють поняття 
«хороша мати», доповнюючи його важкою працею заради 

благополуччя своїх дітей (їх значення в родинах зростає у 
зв’язку з тим, що саме вони тепер виконують роль году-
вальниць).

Останнім часом усе частіше виділяють також низку 
проблем суспільно-родинного характеру: дистанціювання 
сімей, формування прошарку перманентних утриман-
ців, трансформація формату існування родин, складність 
адаптації мігрантів після повернення.

За словами М. Черутті та М. Гаудіо, «ключовим фак-
тором у розумінні статевих відмінностей у характері 
міграції є культурний фактор – гендерно-сімейна система, 
яка переважає в кожній країні, і роль, яку вона визначає 
для жінок у суспільстві» [11]. На нашу думку, важливим 
соціально-психологічним наслідком фемінізації міграції 
є формування більшої самостійності жінок щодо здій-
снення міграцій та працевлаштування, що накладає свій 
відбиток і на трансформацію суспільного значення жінки 
як самостійного та повноцінного суб’єкта економічних 
відносин. У зв’язку із цим уважаємо, що описані вище 
суспільно-родинні проблеми не повинні пояснюватися 
гендерними параметрами міграції та виникають у разі 
міграції будь-кого з батьків.

Під час визначення напрямів удосконалення системи 
регулювання міграції жінок (формування відповідних 
елементів національної міграційної політики) слід скон-

Таблиця 1
Фінансові аспекти гендерного профілю українських емігрантів [2] 

Параметр порівняння Мігранти за статтю
Жінки Чоловіки

Галузі працевлаштування мігрантів у країні 
призначення

Робота на дому – 33% (старші 
жінки), готельно-ресторанний бізнес 

та туризм – 21% (молодші жінки), 
сільське господарство – 10%, виробни-

цтво – 9%

Будівництво – 45% (молодші чоло-
віки), виробництво – 17%, тран-

спорт і комунікація – 9%, сільське 
господарство – 8%

Середня величина оплати праці за рівнем зайнятості:
- некваліфікований робітник 1146 дол. США 1072 дол. США
- кваліфікований робітник 1608 дол. США 1531 дол. США
- висококваліфікований робітник 2704 дол. США 2690 дол. США
- спеціаліст 2133 дол. США 2733 дол. США
- керівник 2298 дол. США 3003 дол. США
- професіонал 2099 дол. США 2045 дол. США
Розрив у величині оплати праці, у т. ч. за 
галузями: У середньому на 5% доходи чоловіків більше, ніж у жінок

- охорона здоров’я У середньому на 53% доходи чоловіків більше, ніж у жінок
- готельно-ресторанний бізнес У середньому на 53% доходи чоловіків більше, ніж у жінок
- сільське господарство У середньому на 28% доходи чоловіків більше, ніж у жінок
Розрив у величині оплати праці, у тому числі за країнами призначення:

- країни СНД Чоловіки заробляють у середньому  
на 22% більше

- країни ЄС Чоловіки заробляють приблизно  
на рівні з жінками

Частка мігрантів із вищою освітою 53% 37%
Середня величина грошових переказів 5 708 дол. США 7 200 дол. США
(у середньому на 20% вище, ніж мігрантки)

Основні напрями витрачання грошових 
переказів Підтримка батьків і родичів

Відкладання заощаджень, купівля 
нерухомості та інвестування в 

бізнес
Частка переказів у натуральній формі 51% 40%
Частка мігрантів, схильних до заощаджень 97% 96%
Частка мігрантів, що зберігають заоща-
дження за кордоном 87% 73%

Цільова сума заощаджень 201 тис. дол. США 194 тис. дол. США
Обсяг заощаджень 27 тис. дол. США 25 тис. дол. США
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центрувати увагу не на створенні умов для посилення 
укріплення наявних гендерних ролей та обмеження ролі 
жінки функціями у домогосподарстві та репродуктивними 
функціями, а на посиленні системи захисту її інтересів, 
дотриманні прав та свобод жінки як людини, формуванні 
економіко-правового базису реалізації її трудових та соці-
альних прав як на території України, так і за її межами.

Висновки. Аналіз гендерної структури міграційних 
процесів (зокрема, явища міжнародної міграції) є акту-
альним напрямом наукових досліджень. Це можна пояс-
нити тим, що соціально-економічні умови життя та трудо-
вої діяльності чоловіків і жінок у нашій державі різні, що 
зумовлено традиційним (хоча і не позбавленим недоліків) 
сприйняттям ролі жінки в нашому суспільстві. Разом із 
тим уважаємо, що саме це обумовлює формування мігра-
ційних мотивів та параметризує в подальшому зовнішні 
міграції жінок (тривалість міграції, спосіб життя та пра-
цевлаштування в країні призначення, фінансові аспекти 
заощаджень та грошових переказів). У статті досліджено 
гендерну структуру еміграції населення України та вияв-
лено, що їй притаманне явище фемінізації, що відповідає 
загальносвітовим тенденціям.

Соціально-економічні та демографічні наслідки транс-
формації гендерної структури міграції досить широкі. З 
одного боку, негативними наслідками є зниження рівня 
народжуваності (мігранти, як правило, відстрочують або 
скорочують народження дітей, народжують їх на терито-
рії іншої країни), дистанціювання сімей, формування про-
шарку перманентних утриманців, трансформація формату 
існування родин, складність адаптації мігрантів після 
повернення. Однак важливим соціально-психологічним 
наслідком фемінізації міграції є формування більшої само-
стійності жінок щодо здійснення міграцій і працевлашту-
вання та перегляду суспільного значення жінки як само-
стійного та повноцінного суб’єкта економічних відносин.

Уважаємо за доцільне під час формування національ-
ної міграційної політики України передбачати окремі 
положення, орієнтовані на забезпечення гендерної рів-
ності щодо здійснення зовнішніх міграцій українських 
жінок та створення умов для посилення системи захисту 
їх інтересів, формування економіко-правового базису 
реалізації їх трудових та соціальних прав, а також дотри-
мання прав та свобод жінки як людини як на території 
України, так і за її межами.
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Аннотация. В статье исследованы гендерную структуру эмиграции населения Украины. Определены основные 
предпосылки ее трансформации в современных социально-экономических условиях, в частности, явление фемини-
зации трудовой эмиграции. На основе изучения статических и аналитических данных описаны основные тенденции 
данного явления. Описаны финансовые аспекты гендерной дифференциации трудовой миграции и ее социо-демогра-
фические последствия. Кроме того, определены ключевые аспекты, которые следует учесть при формировании мигра-
ционной политики Украины.

Ключевые слова: международная миграция, эмиграция, иммиграция, трудовая миграция, женская миграция, ген-
дерная структура миграции, феминизация миграции

Summary. The article studied the gender structure of the Ukrainian population emigration. The basic preconditions of its 
transformation in current socioeconomic circumstances, in particular, the phenomenon of the labor migration feminization have 
been identified. The main trends of this phenomenon have been described basing on statistics studying. The financial aspects 
of migration gender differences and its socio-demographic impact have been described. Key aspects that should be targeted in 
Ukrainian migration policy formation have been formed.

Keywords: international migration, emigration, immigration, labor migration, female migration, migration gender structure, 
the feminization of migration.
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ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ  
УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЇ

FEATURES OF UKRAINE ECONOMIC SANCTIONS ON RUSSIA

Анотація. У статті проведено аналіз експорту товарів та послуг з України, проаналізовано основні країни – парт-
нери України та нинішнє протистояння Росії з Україною та ЄС у газовій сфері. Окреслено основні проблеми для ві-
тчизняної економіки у газовій сфері. Вказано найбільш проблемні санкції та обмежувальні заходи стосовно громадян і 
юридичних осіб РФ в Україні, персональні економічні санкції відносно російських банків.

Ключові слова: Україна, Росія, економічні санкції, експорт товарів, імпорт товарів, експорт послуг, імпорт послуг.

Постановка проблеми. В умовах сучасної глобаль-
ної взаємозалежності країн порушення окремими з них 
наявних правил взаємодії, співпраці та співіснування 
супроводжується застосуванням міжнародних еконо-

мічних санкцій. Економічні санкції на сучасному етапі 
існування міжнародних відносин є чи не єдиним надій-
ним інструментом впливу на державу, що порушує норми 
міжнародного права, вдається до збройних конфліктів та 


