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ФІНАНСОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Глобалізація процесів в багатьох сферах життя нерозривно пов’язана з 

поглибленням взаємозв’язків в фінансовій та економічній сферах, заснованих на 

мобільності капіталу, робочій силі, інформації та ідеях у світовому масштабі. 

Перспективи розвитку кожної країни визначають ресурси, які в них є, особливо, 

фінансовий та трудовий потенціал. Глобалізація спонукає розвиток будь-якої 

сфери життєдіяльності в конкретному напрямку, що нерідко призводить до 

негативних наслідків. Таким чином, стимул об’єднуватися та розвиватися з 

іншими країнами може бути досить важким і тривалим процесом. 

Сучасний розвиток України в умовах Євроінтеграції характеризується тим, 

що стан фінансово-економічної сфери не є досконалим. За рахунок тенденцій 

розвитку, Україна намагається йти поряд із провідними державами ЄС та 

відповідати міжнародним вимогам розвитку фінансово-економічної системи, що 

часто несе за собою негативні моменти, які лише накопичуються. 

Для України глобалізація має два значення. З одного боку, вона дає поштовх 

до введення нових змін та реформування ринкової економіки та інтеграції у 

міжнародні організації. З іншого боку, нестабільна політична ситуація, 

розбіжність стандартів та поглядів, слабо розвинута економіка викликають 

залежність України від більш сильних та розвинених держав [1]. 

Сучасному державному уряду треба вміло визначати переваги глобалізації і 

використовувати їх на користь державі. Провести синтез стандартів глобалізації та 

власних методів розвитку фінансової системи. 

Потреба в цьому проявляється на кожному етапі життя, особливо 

актуальним є виїзд робітників та висококваліфікованих спеціалістів за кордон у 

пошуках високооплачуваної роботи (рис. 1). На сьогодні кількість трудових 

мігрантів родом з України налічує близько 5,8 млн. осіб [4].  

Як свідчать дані найбільша кількість трудових мігрантів їдуть до Польщі, 

яка має територіальну близькість до України та схожу мову, але вищий рівень 

оплати праці. На другому місці знаходиться Росія в якій відсутній мовний бар’єр 

для трудових мігрантів. Існує дещо вищий рівень оплати праці в окремих регіонах 

великих міст та дальніх регіонах сурового клімату. Європейські держави з 
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високим рівнем розвитку такі як Німеччина, Чехія, Італія - займають 3-5% в 

загальній кількості трудових мігрантів з України. Отже, головним фактором 

вибору країни для трудової міграції з України виступає в першу чергу мовний 

бар’єр. 

 
Рис. 1. Частка кількості трудових мігрантів (2014-2018) 

Разом з тим, визначальним фактором самої трудової міграції з України є 

перш за все проблема з оплатою праці, яка в Україні є критично низькою для 

нормального існування людини. На сьогодні  мінімальна зарплата встановлена в 

Україні складає – 3723 грн. або  відповідно 111 євро на місяць, що в декілька разів 

нижче, ніж в країнах  ЄС. Аналіз мінімальної заробітної плати в Україні та в 

країнах-членах ЄС за 2018 рік [5] наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Мінімальні заробітні плати в Україні та країнах ЄС* 
Країна-член 

ЄС 

Мінімальна заробітна 

плата (в євро) 

Країна-член 

ЄС 

Мінімальна заробітна 

плата (в євро) 

Україна 111 

Болгарія 261 Греція 684 

Литва 400 Мальта 748 

Румунія 408 Словенія 843 

Латвія 430 Іспанія 859 

Угорщина 445 Італія 1 578 

Хорватія 462 Німеччина 1 498 

Чехія 478 Франція 1 498 

Словаччина 480 Бельгія 1 563 

Естонія 500 Нідерланди 1 578 

Польща 503 Ірландія 1 614 

Португалія 677 Люксембург 1 999 

Станом на 3 січня 2018 року курс євро складав 33,53 грн. 
*станом на 1 січня 2018 року 

 

Польща, 36%

Росія, 25%

Німеччина, 5%

Чехія, 5%

Італія, 3%

Інші, 26%
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Як свідчать дані таблиці, найбільша кількість трудових мігрантів їдуть до 

Польщі, яка має вищий рівень оплати праці – рівень мінімальної зарплати в 

Польщі вище в 4,5 рази, ніж в Україні. Разом з цим, рівень мінімальної зарплати в 

Німеччині вищий в 13,5 рази, в Чехії в 4,3 рази, в Італії в 14,2 рази, ніж в Україні. 

Отже, трудова міграція українців фінансово заснована на бажанні заробляти за 

кордоном більше, ніж можливо заробити на батьківщині. Таким чином, рівень 

мінімальної зарплати в країні виступає фінансовою складовою розвитку трудового 

потенціалу в умовах глобалізаційних процесів з точки зору пропозиції дешевої 

робочої сили. 

 Проте для трудових міграційних процесів однієї пропозиції дешевої робочої 

сили не достатньо, важливий вплив на такі процеси має попит на певні види робіт 

або професії. Визначальним фактором самої трудової міграції з України є також 

проблема відсутності або недостатньої кількості фахівців певної кваліфікації. На 

сьогодні  вартість навчання на рік в Україні складає 700 євро на місяць, що в 

декілька разів нижче, ніж в країнах  ЄС. Аналіз вартості навчання на рік в Україні 

та в країнах-членах ЄС [3] наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Мінімальна вартість навчання на рік в Україні та країнах ЄС 
Країна-член 

ЄС 

Вартість навчання на 

рік (в євро) 
Країна-член ЄС 

Вартість навчання 

на рік (в євро) 

Україна 700 

Болгарія 3 500 Греція 1 500 

Литва 4 000 Мальта 9 000 

Румунія 6 000 Словенія 3 000 

Латвія 1 800 Іспанія 11 000 

Угорщина 4 000 Італія 12 000 

Хорватія 4 000 Німеччина 15 000 

Чехія 10 000 Франція 18 000 

Словаччина 8 000 Бельгія 15 000 

Естонія 4 000 Нідерланди 12 000 

Польща 5 000 Ірландія 10 000 

Португалія 8 000 Люксембург 17 500 

Станом на 3 січня 2018 року курс євро складав 33,53 грн. 

 

Як свідчать дані таблиці, в Україні найнижча вартість навчання в порівнянні 

з усіма країнами-членами ЄС. До того ж, вартість навчання відносно мінімальної 

зарплати в Україні складає в 6,3 рази ( 700Є/ 111Є), в Польщі в 9,9 разів ( 5000Є / 

503Є), в Німеччині в 10 разів ( 15 000Є / 1 498Є), в Чехії в 20,9 разів ( 10 000Є / 

478Є), в Італії в 7,6 разів (12 000Є / 1 578Є). Таким чином, вартість освіти в 

країнах ЄС не лише вища, ніж в Україні номінально, а і відносно в перерахунку на 

кількість мінімальних зарплат. 
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Таким чином, розмір вартості навчання в країні виступає фінансовою 

складовою розвитку трудового потенціалу в умовах глобалізаційних процесів з 

точки зору попиту кваліфікованої робочої сили. 

В Україні потрібно реформувати фінансову складову розвитку трудового 

потенціалу і спрямувати її функціонування на становлення ринкових відносин і 

міжнародних стандартів з метою розвитку інвестиційної та інноваційної сфер в 

освіті [2], розширення системи навчання іноземних студентів в Україні, а також 

системного покращення умов праці для запобігання виїзду висококваліфікованих 

спеціалістів за кордон. 
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ОСНОВНІ УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ  

В даний час практично всі країни використовують переваги міжнародного 

поділу праці, спеціалізації і кооперації. Зростаюча глобалізація виробничих 

процесів змушує підприємства, банки, уряди й фізичних осіб виходити на світовий 

ринок. Сьогодні в більшості держав світу вільна купівля і продаж валют 

здійснюється різними за величиною фінансовими корпораціями, інвестиційними і 

пенсійними фондами, експортно-імпортними компаніями, банками тощо, які в 

сукупності утворюють єдину міжнародну систему FОRЕХ (Foreign Currency 

Exchange Market) – міжнародний ринок обміну іноземних валют. Потреби купівлі 

та продажу валют визначаються рівнем взаємозалежності різних держав у сфері 

торгівлі й бізнесу [1].  

За даними Банку міжнародних розрахунків, у 2016 році щоденний обсяг 

операцій на ринку FORЕХ становив 5,1 трлн дол. США, збільшившись майже у 

8,5 рази за останні 25 років [6]. Цей обсяг значно перевищує обороти інших 
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Наукове видання 
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