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Працевлаштування іноземних громадян та здійснення практики видачі дозволів на працю в 

країнах ЄС 

 

Після масового пересування біженців у країни Європейського Союзу у 2015-2016 рр., рівень міграційних 

потоків пішов на спад. Обмежувальні заходи під час пандемії COVID-19 значно скоротили пресування іноземців 

теренами Європейського Союзу. У 2021 р.  кількість мігрантів знову почала зростати. Число зареєстрованих у 

2021 році прохачів притулку становило 535 000 осіб (на 28,3% більше порівняно з попереднім роком, 

наблизившись до докризового рівня 2015-2016 років)1. Серед поданих заяв найбільше представників сирійців, 

афганців та іракців, які склали 40%. Основними країнами кінцевого призначення біженців були Німеччина, 

Франція та Іспанія. На початку 2022 року кількість переміщених осіб зросла після вторгнення Росії до України. 

За оцінками УВКБ ООН2, в період з 24 лютого по червень 2022 р., Україну покинуло 6,8 млн осіб. Більшість із 

громадян пересувались до сусідніх країн (Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Молдова). 

Агентство ЄС з питань притулку (European Union Agency for Asylum, EUAA)3 повідомляє, що кількість заяв щодо 

надання притулку, поданих українцями у березні 2022 року, досягла рекордного рівня – 14 000. Паралельно 

збільшилася кількість заяв про надання притулку від вихідців із країн колишнього Радянського Союзу: Росії, 

Білорусі, Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану. До кінця травня 2,1 млн. українських 

громадян повернулися додому4. 

4 березня 2022 Європейський Союз вперше застосував Директиву про тимчасовий захист (Temporary 

Protection Directive (2001/55/EC))5. Вона дозволяє державам-членам ЄС швидко реагувати шляхом надання 

основних прав і свобод людям, які потребують негайного захисту. Директива була складена так, щоб не 

перенавантажувати кожну окрему національну систему надання притулку. Серед прав, наданих біженцям, слід 

виокремити: перебування в ЄС від 1 року (станом на зараз – це 3 роки для українців6), отримання посвідки на 

проживання, доступ до освіти та ринку праці. До кінця травня 2022 р. близько 3 мільйонів українців 

зареєструвалися для отримання тимчасового захисту в ЄС (країни-члени ЄС, а також Норвегія та Швейцарія). 

Близько 21 400 осіб подали заяви на отримання міжнародного захисту. 

Стаття 12 Директиви про тимчасовий захист дозволяє людині, яка потребує притулку, працювати за 

наймом або бути самозайнятою. Для біженців також передбачається право отримати освіту у вищих навчальних 

закладах, професійна підготовка і отримання практичних професійних навичок. Проте, держави-члени ЄС, у 

процесі найму, можуть віддавати перевагу громадянам ЄС та громадянам держав-підписантів Угоди про 

Європейський економічний простір, а також легально проживаючим громадянам третіх країн, які отримують 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Annual_asylum_statistics#Number_of_asylum_applicants:_increase_in_2021 
2 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted 
3 https://euaa.europa.eu/news-events/russian-invasion-results-record-asylum-applications-ex-soviet-bloc-nationals 
4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733530/EPRS_ATA(2022)733530_EN.pdf 
5 https://euaa.europa.eu/publications/analysis-asylum-and-temporary-protection-eu-context-ukraine-crisis-7 
6 https://www.thejournal.ie/ukraine-eu-temporary-protection-5700487-Mar2022/ 



 

допомогу по безробіттю. Оплата праці відбувається відповідно до загального законодавства держав-членів7. 

Найбільші українські діаспори нині перебувають у п'яти державах-членах, які приймають 80% українців у ЄС: 

Польщі, Італії, Чехії, Німеччині та Іспанії8. В усіх розглянутих в цій довідці країнах отримання дозволу на роботу 

для іноземців не є необхідною процедурою для працевлаштування. 

1. Польща9 

Усі громадяни України можуть працювати в Польщі за умови виконання однієї з умов: 

 легально перетнули кордон з Польщею з 24 лютого 2022 року; 

 перебувають в Польщі на підставі візи, посвідки на проживання, єдиного дозволу. 

Особисту відповідальність за формальні вимоги, пов’язані з працевлаштуванням, несе роботодавець. Протягом 

14 днів з дня початку роботи роботодавець зобов’язаний повідомити повітовий центр зайнятості – відповідно до 

місцезнаходження головного офісу або за місцем проживання роботодавця щодо нового працівника і надати 

інформацію про працівника в електронному вигляді на порталі www.praca.gov.pl. 

2. Чехія10 

Усі, хто має дозвіл на тимчасовий захист в Чехії, отримує вільний доступ до чеського ринку праці. Проте, якщо 

особа отримала візу з метою перебування в Чеській Республіці відповідно до Закону про проживання та не 

відповідає умовам отримання тимчасового захисту, вона повинна подати заяву на отримання дозволу на роботу 

до відповідного регіонального відділення зайнятості (Úřadu práce). 

3. Німеччина11 

У Німеччині особа з українським громадянством може починати працювати з моменту видачі відомством 

у справах іноземців дозволу на тимчасове перебування. Навіть якщо в особи ще немає конкретного потенційного 

місця роботи, у підставі на перебування на території країни буде вказано, що трудова діяльність дозволена. Це 

означає, що додатковий дозвіл на роботу від будь-якої іншої установи не потрібен. Відомства у справах іноземців 

вже під час подання заявки видають так звані тимчасові посвідчення на легальне перебування в країні 

(Fiktionsbescheinigung). Ці посвідчення тимчасово надають право на перебування (Aufenthaltstitel). У 

«тимчасовому посвідченні на легальне перебування в країні» відомство у справах іноземців фіксує позначку 

«Дозволено діяльність, яка приносить дохід». Таким чином, з тимчасовим посвідченням на легальне перебування 

можна проводити самостійну комерційну діяльність у Німеччині або бути найманим працівником.  

Особливі умови допуску до роботи за спеціальністю (наприклад, апробація для лікарів або дозвіл на 

ліцензовану діяльність) особам, що знаходяться під тимчасовим захистом, потрібні на загальних підставах, 

нарівні з іншими працівниками. Такі особи не звільняються від загальноприйнятого порядку визнання іноземних 

                                                           
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055&qid=1648223587338 
8 https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography/stories/AoD/2/S3.1 
9 https://www.gov.pl/web/ua/Lehalna-robota-v-Polshchi 
10 https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx 
11 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-ukr.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

http://www.praca.gov.pl/


 

професійних кваліфікацій. Крім того, особи, які мають дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) у Німеччині 

з метою тимчасового захисту, можуть отримати в агентствах зайнятості консультаційні послуги та допомогу у 

працевлаштуванні відповідно до Кодексу соціального забезпечення (Sozialgesetzbuch, SGB III). 

4. Словаччина12 

Жителі України, котрі отримали тимчасовий притулок, мають такий самий доступ до ринку праці, як і 

громадяни Словаччини (крім державної служби). Вони можуть бути працевлаштовані за трудовим договором або 

у формі угоди. Пропозиція вільних вакансій українською мовою доступна безпосередньо на сайті словацької 

служби зайнятості13. 

5. Як корелюється зростання економіки країни та залучення іноземних громадян до праці?  

Виходячи з досвіду працевлаштування біженців у найбільших країнах-реципієнтах, важко зробити 

висновки щодо залежності зростання економіки та кількістю залучених іноземних громадян до праці. До 

специфіки цьогорічного потоку біженців слід додати, що втікачами переважно були жінки, діти та літні люди. 

Нещодавнє дослідження Світового банку, в якому основна увага приділялася навичкам, а не формальному рівню 

освіти працівників, вказало на те, що рівень кваліфікації працівників в Україні є вищим, ніж середні показники 

більшості країн із середнім рівнем доходу14. 

Дослідження RAND 201815 показало, що працевлаштування біженців може призвести до взаємовигідних 

рішень на ринках праці, якщо біженці відповідатимуть потребам ринку. Сьогодні в деяких країнах Європи 

спостерігається дефіцит робочої сили в таких секторах, як інформаційні технології, охорона здоров'я, готельний 

бізнес, транспортна сфера. Основні причини: старіння робочої сили, скорочення населення та обмежувальні 

заходи, пов’язані з COVID-1916. Наприклад, за інформацією Reuters, Іспанія потребує півмільйона будівельних 

робітників17. Німеччина заявляла, що їй доведеться імпортувати 400 000 робітників на рік18, аби заповнити 

прогалини на ринку праці, а Польща та Угорщина зазнавали хронічного браку робочої сили в 2021 р.19 

Існує ризик того, що українські біженці географічно опиняться місцях з малою кількістю робочих місць 

за фахом20. Як показують останні десятиліття, подібна ситуація трапляється серед вимушених переселенців. 

Наприклад, сирійські біженці в Туреччині зупинилися у прикордонних районах поряд із Сирією або переїхали до 

великих міст, тоді як робочі місця у невеликих містах залишилися незайнятими15. У ЄС біженці та прохачі 

притулку з країн Близького Сходу та Африки накопичуються в містах з недорогим житлом, де часто є слабкий 

                                                           
12 https://ua.gov.sk/ 
13 https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/?lang=ua 
14 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25741/9781464808906.pdf 
15 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2653.html 
16 https://www.politico.eu/article/good-news-labor-shortages-coronavirus-economic-recovery/ 
17 https://www.reuters.com/world/europe/worker-shortage-jeopardises-spains-eu-funded-recovery-plan-2022-02-17/ 
18 https://www.reuters.com/world/europe/germany-wants-attract-400000-skilled-workers-abroad-each-year-2022-01-21/ 
с 
20 https://www.rand.org/blog/2022/03/for-ukrainian-refugees-in-poland-livelihood-needs-will.html 



 

ринок праці, або ж їх зобов'язують жити у певному регіоні21 без права переїзду у місця з більшими можливостями 

працевлаштуватися22. 

В українському випадку, проблема може вирішуватись шляхом координації роботи з підбору 

українських працівників у місцях із високим попитом на ринку праці. Швеція з її політикою розсередження 

біженців у 1990-х роках може слугувати прикладом розумної політики розсередження біженців. Приватний 

сектор також може відігравати в цій ситуацію помічну роль. Бізнес-асоціації та великі корпорації можуть 

координувати процес підбору та найму українських біженців. 

Досвід Швеції в економічному вимірі також виявився позитивним. Шведська інтеграційна ввідна 

програма сприяла тому, що показники працевлаштування біженців значно зросли, хоча сам процес інтеграції 

біженців є тривалим. Програма доступна для всіх осіб-біженців віком від 20-64 років (а також для тих, кому 18-

19 років та осіб, які перебувають без батьків у Швеції), незалежно від походження чи шляхів в'їзду. Програма 

включає вступну співбесіду в Державній службі зайнятості для оцінки досвіду, освіти, амбіцій та розробку 

«плану початкової інтеграції» в шведське життя. План включає: мовну підготовку; підготовку до 

працевлаштування (верифікація документів з освіти та підтвердження професійного досвіду); соціальна 

орієнтація для отримання базових знань про шведське суспільство. Участь у програмі є добровільною, але 

передбачає фінансові пільги, які продовжуються протягом шести місяців після того, як учасники знайшли роботу. 

Розмір пільг з зменшується пропорційно до часу, що людина є зайнятою. 

Важливою перевагою від перебування біженців на території європейських країн є збільшення популяції 

країн. Зокрема, про це заявила Естонія на початку російсько-української війни23. Розумне проведення політики з 

питань біженців, враховуючи специфіку кожного окремого кейсу, може призводити до позитивних наслідків та 

збільшення економічних показників. 

6. Скільки робочої сили потребували країни для післявоєнної відбудови? 

Якщо розглядати приклад Другої світової війни, кількість населення Угорщини, Румунії, та Югославії 

стрімко спадала між 1939 та 1950 роками. У Чехословаччині, Польщі та Радянському Союзі за той самий період, 

населення скоротилося на 10-20%. Чехословаччина та Польща оговталися від демографічного шоку лише в 1960-

х роках. Нестача робочої сили, особливо кваліфікованої, була ще довго відчутною. Східні провінції Пруссії, що 

відійшли до Польщі та СРСР у 1945 році, і Судетська земля тимчасово обезлюдніли, а їх промислові райони 

втратили більшу частину довоєнної робочої сили2424. По всій Центральній та Східній Європі війна залишила по 

собі спотворену демографічну структуру з катастрофічним браком працездатного населення24. 

У 1953 році Північна та Південна Корея були понівечені руйнівною трирічною Корейською війною, 

внаслідок якої загинуло близько двох мільйонів людей, а міста та селища були зруйновані. Почалася програма 

відбудови, проте економічні перетворення у Південній Кореї стали можливими завдяки соціальним 

                                                           
21 https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf 
22 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf 
23 https://zn.ua/ukr/WORLD/ukrajinski-bizhentsi-mozhut-zupiniti-skorochennja-naselennja-estoniji.html 
24 https://voxeu.org/article/recovery-and-reconstruction-europe-after-wwii 



 

перетворенням та вдалій політиці відновлення. Під час та після Корейської війни спостерігався масовий відтік 

населення із сіл до міст. Земельна реформа виявилася найважливішим елементом економічної та соціальної 

модернізації Південної Кореї. В 1944 році в Пд. Кореї 3% землевласників володіли 64 % сільськогосподарських 

угідь, а у 1956 році – 6 % землевласників володіли 18%25. Селяни перетворилися на дрібних фермерів-

підприємців. Консервативні поміщики не зникли, а направили свої капітали в перспективні напрямки26. Земельна 

реформа сприяла створенню засад процвітаючого суспільства, принесла стабільність у сільську місцевість і 

перенаправила більшу частину капіталу та підприємницької енергії старого класу поміщиків на торгівлю, 

промисловість, та освіту27. 

Аналіз процесу реконструкції країн за сучаснішого періоду показує різні результати. Наприклад, 

об'єднання Східної та Західної Німеччини коштувало 2 трлн євро (300 млрд євро витрат на модернізацію 

інфраструктури Східної Німеччини). У перші роки після об'єднання, доходи в Східній частині швидко зростали 

і наблизилися до 70% доходів на Заході. Однак, згодом наближення доходів припинилося, й після 30 р. 

економічний розрив все ще наявний. Населення Східної Німеччини у 1989 налічувало 40% від теперішнього 

населення України. Щодо реконструкції в Афганістані, то незважаючи на значне фінансування (лише Уряд 

Сполучених Штатів Америки надав фінансування в близько 145 млрд. дол.), відбудові бракувало системності, 

вона мала нереалістичні графіки роботи, містила в собі елементи корупції, слабкі механізми контролю й нагляду, 

планування, були проблеми з персоналом, невключеність місцевих жителів до цього процесу, й 

супроводжувалася загальним рівнем небезпеки в самій країні. Населення Афганістану у 2003 складало близько 

50% теперішнього населення України28.  

На реконструкцію Іраку Міжнародна коаліція витратила близько 220 млрд. доларів. Міністерство 

оборони Сполучений Штатів Америки провадило програми відновлення на 75% наданих коштів Сполученими 

Штатами Америки. Інші 15% адмініструвало Агентство США з Міжнародного розвитку. Три організації 

послідовно несли відповідальність за програмою реконструкції США, здійснювали стратегічний нагляд. 

Населення Іраку в 2003р. налічувало 50% сьогоднішнього населення України28. 
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