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Міжнародна трудові міграції стали основною глобальною проблемою, яка зачіпає 

більшість націй у світі та займає високі позиції у міжнародних та національних політичних 

програмах. Україна є країною-донором трудових мігрантів, і угорська меншина інтенсивно 

бере участь у цьому процесі. У статті наведено результати досліджень, здійснених у 2017 р., 

які намагаються точно зобразити кількість та демографічні особливості закарпатських 

угорських робітників за кордоном.  

Ключові слова: трудові міграції, угорці, Закарпаття, демографія. 
 

International labour migration has emerged as a major global issue that affects most nations in 

the world and ranks high on the international and national policy agendas. Ukraine is a donor 

country of labour migrants, and the Hungarian minority intensively involved in this process too. 

The article includes the results of research made in 2017, which tries accurate the picture about the 

number and demographical features of Transcarpathian Hungarian workers abroad. 

Key words: Labour migration, Hungarians, Transcarpathia, demography. 

 

Постановка проблеми. Проблематика трудової міграції на початку ХХІ 

століття вийшла на передній план на загальноєвропейському рівні, що 

зумовлено поглибленням нерівномірності економічного розвитку різних країн 

та частин світу. Її гострота в Україні пов‘язана передусім з втратою 

працересурсного потенціалу внаслідок відтоку робочої сили в умовах глибокої 

демографічної кризи та негативними демографічними наслідками для 

суспільства загалом. Особливо критичною є ситуація в західних областях 

України, які суттєво відстають в промисловому розвитку від 

середньоукраїнських значень, але мають значний працересурсний потенціал. 

Саме проблеми зайнятості є головною причиною трудової еміграції. Її 

інтенсивність підсилюється географічною близькістю більш розвинутих країн 

та історичними зв‘язками з ними. У випадку етнічних угорців Закарпаття до 

цього ще додаються відсутність мовно-культурних бар‘єрів з сусідньою 

Угорщиною, а також можливість спрощеного працевлаштування. 

Злободенність проблематики трудової міграції в Україні зумовила вихід у 

світ значною кількості публікацій на цю тему. В них, зокрема, розкриті 

історичні етапи еміграції українського населення [1], а також її різнобічні  

демографічні [2], економічні [3] і соціальні [4] аспекти. 

В аналітичній літературі виділяють і особливе місце Закарпатської області,  
_________________________________________________ 
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яка через близьке прикордонне розміщення до країн зі стабільною економікою, 

високий рівень безробіття стала однією з перших з-поміж інших регіонів за 

кількістю трудових мігрантів [3]. Водночас  досліджень етнічних аспектів цієї 

проблеми є обмаль, засвідчуючи відсутність інформації про місце угорської 

меншини в трудовій міграції. Виходячи з цього, першочерговою метою 

дослідження була оцінка кількості закарпатських угорців, які працюють за 

кордоном, та визначення їхньої частки серед всього угорського населення 

області. Важливо також було виявити основні якісні та кількісні 

характеристики закарпатських угорців – трудових емігрантів, зокрема, їхню 

статево-вікову структуру та  сімейний стан. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети на початку 2017 

року було проведено масштабне анкетування, яким було охоплено більшість 

населених пунктів Закарпатської області, де за результатами Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року угорці проживали в значній кількості, загалом 82 

поселення, в яких мешкало 88,0% угорської етнічної групи. 

Анкети складалися з питань щодо міграційної поведінки цілком чи 

частково угорських сімей, які були включені у вибірку. При складанні анкети 

прагнули обмежитися невеликою кількістю простих питань, щоб мати змогу 

охопити якнайбільше респондентів. Опитувач фіксував вік, стать, етнічне 

походження, рід заняття та можливу участь в трудовій міграції (з метою 

працевлаштування чи навчання) членів сімей, які попали до вибірки. 

У відповідності з характером розселення угорського населення в різних 

поселеннях вибірка формувалася двома методами: 

1) в поселеннях, де угорці становлять більшість, вибірка формувалася на 

територіальній основі, до неї включалися 20 сімей (домогосподарств), які 

розміщалися суміжно. 

2) в поселеннях з невеликою часткою переважно розсіяно розселеного 

угорського населення на основі попереднього методу вибірку потрібної 

величини складно було б отримати, тому така вибірка визначалася з 

використанням соціальних мереж. 

Опитування було проведено в січні–березні 2017 року. 

Результати. Результати опитування показали, що 36,3% всіх працездатних 

закарпатських угорців на початку 2017 року працювало за кордоном. Це 

складало 12,5% угорців, охоплених анкетуванням. Виходячи з цього, в 2016 

році за кордоном працювало близько 16–17 тисяч представників угорської 

етнічної групи. З них майже половина працювала в Угорщині (рис. 1), що 

зумовлено мовно-культурною спорідненістю та наявністю традиційної мережі 

зв‘язків. Також виділяється Чехія (як і стосовно етнічних українців), де за 

нашими оцінками працювала приблизно третина трудових мігрантів угорської 

етнічної групи. Популярність цієї країни пов‘язана передусім із вищими 

зарплатами, але певну роль відіграють також історичні зв‘язки та географічна 

близькість. Серед високо розвинутих країн Західної Європи найбільше угорців 

Закарпаття працевлаштувалось в Німеччині, однак їхня частка не досягає і 10% 

тих, що задіяні в трудовій міграції. Очевидно, що більш високі заробітні плати 
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як фактор поступилися чиннику мовної бар‘єрності та географічної 

віддаленості. 

Згідно з одержаними результатами 70,4% угорців, що працювали за 

кордоном, становили чоловіки. Водночас серед чоловіків працездатного віку 

43,6% працювали в 2016 році за кордоном. При цьому серед угорського 

жіночого населення Закарпатської області частка зайнятих за межами України 

становила лише 25,4%. 

Середній вік чоловіків та жінок, які працювали за кордоном, становив 

відповідно 34,6 та 34,8 років. Це було нижче показників середнього віку 

угорського населення, зафіксованих останнім переписом населення, які склали 

35,2 та 39,0 років [5]. Пік працевлаштування за межами України для обох 

статей на відміну від загальнодержавних показників (30–44 років, [2]) припадав 

на двадцятирічних: 36,6% чоловіків та 36,9% жінок належали до цієї когорти 

(рис. 2). Вторинний пік створюється працівниками 40-річної вікової групи. 

Мобільність 30-річної когорти була дещо нижча, ймовірно з огляду на 

наявність маленьких дітей у сім‘ях. 

Одержані результати дали змогу оцінити й сімейний стан угорських 

трудових мігрантів. Серед чоловіків віком до 60 років, які працюють за 

кордоном, одружені в 2016 році становили 58,1%. Водночас відповідні 

показники зайнятих в межах України досягали 75,3%. Значна різниця 

пояснюється передусім різницею у віковій структурі тих, хто працює за 

кордоном та вдома: серед перших частка молоді була значно вищою. 

Серед жіночого населення ситуація помітно відрізняється: заміжні жінки 

становили лише 32,9% тих, хто працює за кордоном, що більше, ніж у два рази 

менше показників тих, хто зайняті за місцем проживання (67,1%). Значні 

відмінності характерні майже для всіх вікових груп, крім молодших 25 років. 

Середній розмір сімей трудових мігрантів згідно з анкетуванням 

дорівнював 4,0 осіб. Показник перевищував середній розмір закарпатської 

угорської сім‘ї, який на основі нашого анкетування досягав лише 3,4 особи. 

Самотні, відповідно, були представлені серед тих, хто працює за кордоном, у 

кілька разів нижче, ніж серед інших верств (2,3% проти 14,9% всіх сімей). 

Найбільш поширеною серед трудових мігрантів виявилася родина з 4 членів: до 

такої належали 32,0% сімей. 

Висновки. Використання соціологічних методів засвідчило, що трудова 

зовнішня міграція охоплює більше третини працездатного населення угорської 

етнічної групи в Закарпатській області. Визначено демографічний «портрет» 

трудових мігрантів, ядро яких становить чоловіче населення, а основними 

країнами працевлаштування є Угорщина та Чехія, що у першому випадку 

пояснюється культурно-ментальною спорідненістю, а у другому – 

географічною близькістю та вищим рівнем оплати праці. Сприяючи вирішенню 

проблем зайнятості та соціального забезпечення сімей, трудова міграція несе 

загрози зниження демографічного потенціалу угорської етнічної групи як 

безпосередньо внаслідок відтоку населення, так і через негативні впливи на 

процеси його відтворення. З огляду на це зусилля державних структур та 

громадських об‘єднань етнічних угорців мають бути спрямовані на створення 
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робочих місць насамперед в Закарпатті в процесі активізації економічного 

життя в цьому регіоні та Україні загалом. 
 

 
 

Рис. 1. Розподіл закарпатських угорців, які працюють за кордоном, за 

країнами працевлаштування (2016 рік) 

 

 
 

Рис. 2. Статево-вікова піраміда закарпатських угорців, які працюють 

за кордоном (2016 рік).  

Статеві асиметрії у вікових групах показані іншим відтінком 
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Розкрита сутність регіональної соціально-економічної нерівності. Показано вплив 

урбанізації на формування середнього класу. Охарактеризовано середній клас як важливий 

стабілізуючий компонент. Виявлена неоднорідність формування середнього класу в 

Столичному макрорайоні.  

Ключові слова: Столичний макрорайон, середній клас, соціально-економічна 

нерівність, урбанізація. 

 

The essence of regional socio-economic inequality is revealed. The influence of urbanization 

on the formation of the middle class is shown. The middle class is described as an important 

stabilizing component. The heterogeneity of the formation of the middle class in the Metropolitan 

area was revealed. 

Key words: metropolitan macro district, middle class, socio-economic inequality, 

urbanization. 

 

Проблема формування середнього класу є актуальною та набула 

специфічної значущості в державі. Суспільно-географічне її дослідження слід 
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