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ПП
о ста но вка проб ле ми. Су час ний етап
роз вит ку сві то вої еко но мі ки ха рак те -
ри зує ть ся по си лен ням гло ба лі за цій -
них про це сів, од нією із форм про яву
яких є тру до ва міг ра ція. Її ак ти ві за ція

спри чи не на зрос тан ням кіль ко сті транс на ціо наль -
них кор по ра цій, які по ши рю ють свою ді яль ність на
но ві рин ки, що по тре бує чи ма лої кіль ко сті ква лі фі -
ко ва ної та вод но час де ше вої ро бо чої си ли. У цьо му
кон тек сті до слі джен ня гло баль них еко но міч них
про це сів, тен ден цій між на род ної тру до вої міг ра ції
має ве ли ке прак тич не зна чен ня. Між на род на міг ра -
ція є ва го мим фак то ром со ці аль но�еко но міч но го
роз вит ку кра їн�до но рів, що зму шує на пра цьо ву ва ти
на бір стра те гій з ме тою за по бі ган ня не га тив ним тен -
ден ці ям. Для здійс нен ня дов го стро ко вої про гра ми
роз вит ку Ук раї ні не об хід но ви зна чи ти го лов ні
прин ци пи цієї стра те гії й за со би її здійс нен ня з ме -
тою ре алі за ції від по від ної зов ніш ньо еко но міч ної
док три ни на шої дер жа ви.

Ана ліз остан ніх до слі джень та пуб лі ка цій. Між -
на род на тру до ва міг ра ція ро бо чої си ли по сі дає чин -
не міс це в сис те мі між на род них еко но міч них від но -
син. До слі джен ня цієї проб ле ми зав жди є ак ту аль -
ним та ко рис ним що до роз гля ду еко но міч них від но -
син між кра їна ми сві ту. Низ ку проб лем між на род ної
тру до вої міг ра ції до слі дже но в пра цях та ких вче -
них�еко но міс тів, як: В. Врум, П. Круг ман, І. Івах -
нюк, М. Фі ліп, І. Ма но ло. Ці проб ле ми роз гля да ли -
ся і в пра цях віт чиз ня них вче них: В. Ко зик, Л. Пан -

ко ва, Н. Да ни лен ко, В. Ткач, Г. Ба ла ба но ва, В. Ге єць,
М. До ліш ній та ін. Про те не ви рі ше ність ба га тьох
пи тань у цій сфе рі ви зна чає не об хід ність по глиб -
лен ня на уко вих до слі джень.

По ста но вка зав дан ня. Ме тою до слі джен ня є ана -
ліз тен ден цій та осо бли вос тей між на род ної тру до вої
міг ра ції ро бо чої си ли в умо вах гло ба лі за ції, ви зна -
чен ня учас ті Ук раї ни в цих про це сах та роз роб ка
при клад них ре ко мен да цій що до по кра щен ня си ту -
ації. До сяг нен ня за зна че ної ме ти обу мо ви ло не об -
хід ність ви рі шен ня та ких зав дань:
Ø оха рак те ри зу ва ти тен ден ції про це сів між на -

род ної тру до вої міг ра ції ро бо чої си ли;
Ø ви зна чи ти ос нов ні при чи ни та на слід ки між на -

род ної тру до вої міг ра ції для кра їн�до но рів та для
при йма ючих кра їн;
Ø з’ясу ва ти ос нов ні проб ле ми та на слід ки тру до -

вої міг ра ції ро бо чої си ли для Ук раї ни;
Ø на да ти ре ко мен да ції та ви зна чи ти пер спек ти ви

що до ре гу лю ван ня та роз вит ку про це сів міг ра ції ро -
бо чої си ли в умо вах гло ба лі за ції.

Ре зуль та ти до слі джень. Віль не або при му со ве
пе ре мі щен ня лю дей від бу ва ло ся зав жди — на стіль -
ки, на скіль ки «ви ста чає» іс то рич ної пам’ яті люд -
ства. Се ред при чин, що впли ва ють на міг ра цію, ви -
різ ня ють не еко но міч ні та еко но міч ні. До пер шої
гру пи вклю чаю ть ся по лі ти ко�пра во ві, ре лі гій ні, ет -
ніч ні, еко ло гіч ні, осві тньо�куль тур ні, пси хо ло гіч ні
чин ни ки. До еко но міч них фак то рів слід від нес ти на -
сам пе ред на яв ність кра їн із різ ним рів нем со ці аль -
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Про ана лі зо ва но стан су час но го ета пу між на род ної міг ра ції ро бо чої си ли та участь Ук раї ни в ній. Зо се ре дже на
ува га на не об хід но сті та мож ли во сті між на род ної міг ра ції ро бо чої си ли в кра їнах сві ту й в Ук раї ні, зок ре ма. На -
да но про по зи ції що до під ви щен ня ефек тив но сті учас ті Ук раї ни в про це сах між на род ної міг ра ції ро бо чої си ли та
по ліп шен ня дер жав ної міг ра цій ної по лі ти ки Ук раї ни.

Про ана ли зи ро ва но со стоя ние со вре мен но го эта па меж ду на род ной миг ра ции ра бо чей си лы и учас тие Ук раи ны
в ней. Со сре до то чен о вни ма ние на не об хо ди мо сти и воз мож но сти меж ду на род ной миг ра ции ра бо чей си лы в стра -
нах ми ра и в Ук раи не, в част но сти. Пре до став ле ны пред ло же ния от но си тель но по вы ше ния эф фек тив но сти
учас тия Ук раи ны в про цес сах меж ду на род ной миг ра ции ра бо чей си лы и улуч ше ния го су дар ствен ной миг ра ци он -
ной по ли ти ки Ук раи ны.

The condition of the current stage of international labour migration and Ukraine’s participation in it are analyzed in it.
The need and possibilities of international labour migration in the world and in Ukraine, particularly, are paid much atten-
tion to. Increasing the efficiency of Ukraine’s participation in the processes of international labor migration and improv-
ing the state migration policy of Ukraine are proposed.
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но�еко но міч но го роз вит ку, що ви кли кає пе ре мі -
щен ня ро бо чої си ли з бід них кра їн до кра їн з ви со -
ким рів нем жит тя; стан на ціо наль но го рин ку пра ці
й тен ден ції йо го роз вит ку; струк тур ну пе ре бу до ву
еко но мі ки, яка су про во джує ть ся зрос тан ням по -
треб у ро біт ни ках ви со кої ква лі фі ка ції, з од но го бо -
ку, та на яв ніс тю струк тур но го без ро біт тя, з ін шо го;
зрос тан ня мас шта бів міг ра ції ка пі та лу, функ ціо ну -
ван ня транс на ціо наль них кор по ра цій, спіль них під -
приємств то що.

Ана ліз чи слен них на уко вих праць, при свя че них
між на род ній міг ра ції ро бо чої си ли, до зво ляє ствер -
джу ва ти, що по си лен ня міг ра цій но го ру ху пе ре важ -
но від бу ває ть ся під впли вом еко но міч них фак то рів.
Фор му лю ючи при чи ни сві то вої міг ра ції, слід роз -
різ ня ти не об хід ні та до стат ні умо ви її здійс нен ня.
Еко но міч ні чин ни ки ство рю ють не об хід ні умо ви,
од нак са мі по со бі во ни не мо жуть вва жа ти ся до -
стат ні ми умо ва ми тру до вої міг ра ції. Це озна чає, що
за на яв но сті еко но міч них чин ни ків міг ра ція мо же й
не від бу ти ся до ти, до ки пев на по дія в осо бис то му
жит ті не при ско рить її і не ста не по штов хом до ру ху.
То му до мі ну юча роль на ле жить еко но міч ним чин -
ни кам, які ді ють у взає мо зв’яз ку й взає мо за леж но сті
з ін ши ми фак то ра ми.

За ча сів не за леж но сті Ук раї ни фор му ван ня рин -
ко вих ме то дів гос по да рю ван ня від бу ва ло ся в умо -
вах гос трих кри зо вих явищ в еко но міч но му, со ці -
аль но му й по лі тич но му жит ті. Рин ко ва транс фор ма -
ція еко но мі ки Ук раї ни здій сню єть ся вкрай не по слі -
дов но і без сис тем но, що при зве ло до зрос тан ня не га -
тив них явищ, по глиб лен ня гос по дар сько го хао су.

Зрос тан ня від кри то сті ук ра їн сько го су спіль ства,
знят тя об ме жень на пе ре тин дер жав но го кор до ну,

за без пе чен ня віль но го пе ре су ван ня гро ма дян не ми -
ну че при зве ло до де да лі біль шо го втяг нен ня Ук раї -
ни в між на род ний об мін ро бо чою си лою. Еко но міч -
ні труд но щі, спри чи не ні кри зою, без ро біт тя та не -
пов на за йня тість, низь кі тру до ві до хо ди, за трим ки з
ви пла тою зар плат ні при му си ли ба га тьох лю дей шу -
ка ти за ро біт ку за кор до ном.

За да ни ми дер жав ної ста тис ти ки, об ся ги офі цій но
за ре єс тро ва ної тру до вої міг ра ції по стій но зрос та ють:
у 2005 р. во ни ста но ви ли 19 тис. осіб, у 2008 р. —
31 тис. осіб, а у 2012 р. — 51 тис. осіб1. Про те вва жа -
ємо, що да ні офі цій ної ста тис ти ки на віть при близ но
не від об ра жа ють дійс ні масш та би тру до вої міг ра ції
за кор дон. Спе ці аль ні до слі джен ня та екс перт ні
оцін ки да ють під ста ву ствер джу ва ти, що ре аль на
кіль кість пра ців ни ків�міг ран тів у де сят ки, а то й у
сот ні ра зів біль ша за офі цій ну. На при клад, за да ни -
ми про ве де но го у 2012 р. Дер жав ним ко мі те том ста -
тис ти ки Ук раї ни об сте жен ня «Жит тє ві шля хи на се -
лен ня Ук раї ни», чи сель ність ук ра їн ських гро ма дян,
які пра цю ють за кор до ном, ста но вить що най мен ше
1 млн. осіб2. Згід но із ре зуль та та ми за галь но на ціо -
наль но го со ціо ло гіч но го мо ні то рин гу, який був
здійс не ний Ін сти ту том со ціо ло гії НАН Ук раї ни, до -
свід тим ча со вої тру до вої міг ра ції за кор дон на бу ли
чле ни 10,2% ук ра їн ських сі мей.

Пев не уяв лен ня про масш та би тру до вої міг ра ції
да ють да ні при кор дон ної ста тис ти ки в ком бі на ції з
ре зуль та та ми со ціо ло гіч них опи ту вань між на род -
них па са жи рів у пунк тах пе ре ти ну кор до ну, які за -
свід чу ють, що з ме тою пра це влаш ту ван ня і тор го во -
го біз не су здій сню ють ся, від по від но, близь ко 4% і
по над 16% ви їз дів на за хід но му кор до ні, 14% і 25% —
на схід но му3. Вра хо ву ючи різ ну ін тен сив ність ру ху

Рис. 1. Чи сель ність укра їн ців в кра їнах Єв ро пи, 2012 р. (осіб)
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на різ них ді лян ках кор до ну, а та кож той факт, що
що річ но укра їн ці по над 15 млн. ра зів пе ре ти на ють
кор дон у на прям ку ви їз ду, мож на під ра ху ва ти, що
гро ма дя ни Ук раї ни при близ но 1,4 млн. ра зів на рік
ви їжд жа ють за кор дон з тру до ви ми і близь ко
3 млн. — з ко мер цій ни ми ці ля ми.

У Ро сії ли ше офі цій но (на ос но ві лі цен зій Фе де -
раль ної міг ра цій ної служ би цієї кра їни) пра цює
близь ко 200 тис. ук ра їн ських гро ма дян, за галь на ж
кіль кість укра їн ців, які пра цю ють у цій кра їні, оці -
нює ть ся в 1 млн.

Ос нов ною сфе рою за йня то сті укра їн ців за кор до -
ном є бу дів ниц тво (по над по ло ви ну міг ран тів). На
дру го му міс ці — ро бо та до маш ньої при слу ги
(16,3%), да лі сіль ське гос по дар ство, тор гів ля, про -
мис ло вість4. Знач на час ти на тру до вих міг ран тів з
Ук раї ни пра цю ють за кор до ном без на леж них до -
зво лів, тоб то не ле галь но. За да ни ми об сте жен ня
Держ ком ста ту 2011 р., 35,1% за ро біт чан ма ли до звіл
на про жи ван ня та ро бо ту, 39,3% — тим ча со ву ре єс -
тра цію, жод но го офі цій но го ста ту су пе ре бу ван ня за
кор до ном не ма ли 25,6% міг ран тів5. Збіль шує ть ся
ймо вір ність по ши рен ня не ле галь них форм тру до вої
міг ра ції (у Ро сіїї, Гре ції, Іс па нії, Іта лії, Пор ту га лії, в
кра їнах Цен траль ної та Схід ної Єв ро пи) за ра ху нок
різ но го за об ся гом ті ньо во го сек то ру еко но мі ки в
при йма ючих кра їнах.

Вна слі док по стій но го від бо ру фа хів ців шля хом їх
ви їз ду до Ро сії та на За хід Ук раї на по сту по во втра -
чає на уков ців, фа хів ців ви со кої ква лі фі ка ції, а це ще
біль ше ус клад нює по до лан ня труд но щів транс фор -
ма цій но го пе ріо ду. Про цес еміг ра ції на се лен ня з Ук -
раї ни по яс нює ть ся та ки ми при чи на ми:
Ø струк тур на пе ре бу до ва еко но мі ки і не ста біль на

си ту ація на внут ріш ньо му рин ку пра ці, як на слі док
еко но міч них пе ре тво рень та змін;
Ø ве ли ка різ ни ця в умо вах жит тя і рів нях за ро біт -

ної пла ти в Ук раї ні та кра їнах За хо ду;
Ø від сут ність пер спек тив про фе сій но го зрос тан -

ня для ба га тьох здіб них лю дей;
Ø не до стат ній рі вень без пе ки гро ма дян (як пра -

во вої, так і еко но міч ної); не за хи ще ність прав влас -
но сті;
Ø еко но міч на не ста біль ність у кра їні й не ви зна че -

ність шля хів ви хо ду з неї.
Ана ліз при чин су час ної еміг ра ції з Ук раї ни по ка -

зує, що во на ха рак те ри зує ть ся дво ма ос нов ни ми
чин ни ка ми. З од но го бо ку, це еле мен тар ний по шук
ро бо ти з ме тою за без пе чен ня се бе й ро ди ни за со ба -
ми для жит тя, а з ін шо го, — по шук га ран то ва ної

мож ли во сті са мо ре алі за ції. За су час них умов спів -
від но шен ня цих фак то рів весь час змі нює ть ся з не -
знач ною пе ре ва гою од нієї над ін шою. Це й не див но
в умо вах роз вит ку ін фор ма цій но�тех но ло гіч ної ре -
во лю ції, знач ної швид ко сті по ши рен ня знань то що.

Ма со ва тру до ва міг ра ція вкрай не га тив но впли -
ває на еко но міч ний та со ці аль ний роз ви ток Ук раї -
ни. Збіль шен ня гро шо вої ма си при зво дить до зрос -
тан ня цін, де ше ві ім порт ні то ва ри, при ве зе ні «чов -
ни ка ми», ство рю ють кон ку рен цію то ва рам віт чиз -
ня но го ви роб ниц тва. Орі єн то ва ні на спо жи ван ня
гро ші міг ран тів ли ше не знач ною мі рою ма ють ін вес -
ти цій не чи кре дит не ви ко рис тан ня.

Зов ніш ня тру до ва міг ра ція руй нує тру до ві ко лек -
ти ви, здат на спри чи ни ти де фі цит ро бо чої си ли у
пев них га лу зях та ре гіо нах. Во на при зво дить до
втра ти ква лі фі ка ції, ос кіль ки осо би з ви со ким рів -
нем про фе сій ної під го тов ки зде біль шо го ви ко ну ють
за кор до ном ма ло ква лі фі ко ва ну ро бо ту. Про те ціл -
ком оче вид но й те, що ма со вий від плив про дук тив -
ної ро бо чої си ли, осо бли во вче них і спе ціа ліс тів,
зав дасть Ук раї ні не тіль ки еко но міч них, але й ін те -
лек ту аль них та мо раль них збит ків. На віть у ра зі по -
вер нен ня міг ран тів в Ук раї ну ці втра ти не бу дуть
на до лу же ні: вна слі док три ва ло го ви ко нан ня за кор -
до ном ма ло ква лі фі ко ва ної ро бо ти міг ран ти втра ча ють
ква лі фі ка цію; по вер таю ть ся пе ре до всім осо би стар -
шо го ві ку, які в Ук раї ні за ли шаю ть ся еко но міч но
не ак тив ни ми. Ви їзд ква лі фі ко ва них кад рів, мо ло -
дих спе ціа ліс тів та кож не га тив но впли не на про фе -
сій ну струк ту ру пра це здат но го на се лен ня, по гір -
шить йо го ста те во�ві ко вий склад то що.

Ни ніш ні тим ча со ві по їзд ки на за ро біт ки у май -
бут ньо му мо жуть пе ре тво ри ти ся у не зво ро тні втра -
ти на се лен ня. У лю то му 2012 р. Від діл еко но міч них
і со ці аль них проб лем ООН опри люд нив прог ноз,
згід но з яким до 2050 р. на се лен ня Ук раї ни ско ро -
тить ся май же вдві чі, з 46 до 26 млн. чол., а тру до ва
міг ра ція ві ді грає про від ну роль у цій проб ле мі6.

В остан ні де ся ти літ тя ХХ ст. між на род на міг ра ція
ро бо чої си ли ста ла од нією зі скла до вих про це су гло -
ба лі за ції сві то вої еко но мі ки. З од но го бо ку, гло баль -
ні змі ни у наш час су про во джую ть ся ін тен си фі ка -
цією між на род них міг ра цій них про це сів, з ін шо го —
під твер дже но, що лю ди ма ють мен шу мо біль ність,
ніж гро ші, то ва ри або ідеї. Лю ди зав жди на ле жать
будь�якій кра їні, за леж ні від пас пор тів, віз, до зво лів
на про жи ван ня й конь юнк ту ри рин ку пра ці. Сьо го -
дні мож на го во ри ти про гло баль ні змі ни сві то во го
міг ра цій но го по ряд ку. Не га тив ні на слід ки сві то вої

4 Пра ця Ук раї ни за 2012 рік: стат. зб. / Держ ком стат Ук раї ни. — К., 2012. — 351 с.
5 Там само. — 352 с.
6 Ткач В. Ю. Єв ро пей ський ри нок пра ці в сис те мі між на род ної міг ра ції тру до вих ре сур сів / В. Ю. Ткач // Еко но мі ка АПК. — 2012,

№2. — С. 138–143.
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фі нан со во�еко но міч ної кри зи при зве ли до по гір -
шен ня си ту ації на внут ріш ньо му рин ку пра ці, ко ли
зрос тає рі вень без ро біт тя, під ви щує ть ся на ван та -
жен ня на держ бюд жет в різ них кра їнах сві ту. За цих
умов уря ди кра їн пе ре гля да ють влас ну міг ра цій ну
по лі ти ку, на ма га ючись лі мі ту ва ти до ступ на внут -
ріш ній ри нок низь ко ква лі фі ко ва ної іно зем ної ро бо -
чої си ли, щоб да ти мож ли вість пра це влаш ту ва ти ся
на ціо наль ній ро бо чій си лі.

Кра їнам з пе ре хід ною еко но мі кою до во дить ся ре -
агу ва ти на ви кли ки гло баль но го міг ра цій но го ре жи -
му. Зрос та юча по ля ри за ція сві ту на бід ні та ба га ті
кра їни, що здійс нює не бу ва лий міг ра цій ний тиск
од них кра їн на ін ші. Та кож стає оче вид ною кри за
управ лін ня міг ра цією з бо ку дер жав, що зна хо дить
про яв у ма со во му по ши рен ні не ле галь ної міг ра ції.
Іс нує та кож су пе реч ність між кон цеп цією прав лю -
ди ни і на ціо наль ни ми ін те ре са ми дер жав.

На те пе ріш ній час лі де ром се ред кра їн Єв ро пи з
при йо му іно зем ців є Ні меч чи на. До слі джен ня свід -
чать, що ос нов на кіль кість іно зем ців (при близ но
75%) меш ка ють ли ше у п’я ти кра їнах Єв ро пи: Ні -
меч чи ні, Іс па нії, Ве ли ко бри та нії, Іта лії та Фран ції7.
При чи ною са ме та ко го роз та шу ван ня міг ран тів є те,
що ці 5 кра їн є най біль ши ми в Єв ро пі.

Ро бо чу си лу з Ук раї ни ви со ко ці ну ють ро бо то -
дав ці на За хо ді. На при клад, не зва жа ючи на склад ні
умо ви іс ну ван ня рин ку пра ці у Ве ли ко бри та нії під
впли вом сві то вої фі нан со во�еко но міч ної кри зи,
звіль ня ти укра їн ців бри тан ці не зби раю ть ся, по яс -
ню ючи це тим, що укра їн ці пра це люб ні, то ле рант ні
у ви пад ках ви ко нан ня тер мі но вої ро бо ти, від по ві -
даль ні й згод ні пра цю ва ти за від нос ну не ве ли ку за -
ро біт ну плат ню (90 фун тів стер лін гів на день).

У про пор цій но му від но шен ні більш усь ого іно -
зем ців у Люк сем бур зі — 44% на се лен ня, у Лат вії —
18%, на Кіп рі та в Ес то нії — по 16%, в Іс па нії — 12%,
в Ір лан дії —11%, в Авст рії — 10%. Мен ше за 1% іно -
зем ців меш кає у Поль щі, Ру му нії, Бол га рії та Сло -
вач чи ні. Це по яс нює ть ся не до стат нім рів нем со ці -
аль но�еко но міч но го роз вит ку цих кра їн. Лі де ра ми
се ред кра їн�«пос та чаль ни ків» іно зем ців до кра їн ЄС
є Ту реч чи на (2,4 млн. лю дей), Ма рок ко (1,8 млн.
лю дей) і Ал ба нія (1 млн. лю дей)8.

Офі цій но на ших спів віт чиз ни ків у ЄС близь ко
600 тис. лю дей. Ні меч чи на лі ди рує за кіль кіс тю іно -
зем ців не ви пад ко во, бо по лі ти ка цієї кра їни ці ле -
спря мо ва на на за лу чен ня ви со ко ква лі фі ко ва ної ро -
бо чої си ли з чис ла іно зем ців. Іс па нія та Іта лія так
са мо спря мо ву ють свою по лі ти ку. За галь на тен ден -
ція та ка: до кра їн Пів ніч но�За хід ної Єв ро пи (Шве -

цію, Ні меч чи ну) їдуть фа хів ці ви со кої ква лі фі ка ції,
а до кра їн Пів ден ної Єв ро пи (Іс па нія, Іта лія, част ко -
во Фран ція) — не ква лі фі ко ва ні ро біт ни ки, при слу -
га, се зон ні пра ців ни ки то що.

В Ук раї ні за 2011 р. одер жа ли вид на меш кан ня
14953 іно зем ця, зок ре ма до звіл на ро бо ту — 8100
лю дей. Це ро ди чі укра їн ців та іно зем ців, що вже ма ють
вид на меш кан ня, ді ячі на уки, куль ту ри, бі жен ці, які
меш ка ють у нас біль ше трьох ро ків. Реш та — це сту -
ден ти, що тим ча со во меш ка ють у кра їні. Уряд Ук -
раї ни під ви щив кво ту що до іно зем ців, які мо жуть
от ри ма ти вид на меш кан ня в 2012 р. Ста тис ти ка ж
від нос но укра їн ців, що меш ка ють в кра їнах ЄС, та
да ні Єв ро ста ту не є до стат ньо точ ни ми, бо не вра хо -
ву ють укра їн ців, які от ри му ють до звіл на се зон ні
ро бо ти, та кож ста тис ти ка не вра хо вує не ле галь них
міг ран тів. От же, ві до мо сті про масш та би між на род -
ної міг ра ції ро бо чої си ли є до стат ньо при близ ни ми.

Сві то ва міг ра ція сут тє во при ско рює ть ся під
впли вом гло ба лі за ції ви щої осві ти. Знач на час ти на
сту ден тів — ви хід ців з кра їн, що роз ви ваю ть ся, здо -
був ши ви щу осві ту за кор до ном, у про мис ло во роз -
ви ну тих кра їнах, на ма гаю ть ся са ме там за ли ши ти ся
пра цю ва ти. Од но час но по ши рюю ть ся про це си за лу -
чен ня фа хів ців на ро бо ту в менш роз ви ну ті кра їни у
тих ви пад ках, ко ли ви пуск ни ки за хід них ву зів не
мо жуть знай ти ро бо ту на бать ків щи ні. Та кі зв’яз ки
при та ман ні За хід ній Єв ро пі та кра їнам Азії. Ук раї на
по ки що не бе ре ак тив ної учас ті в цих про це сах. На
за ва ді пе ре мі щен ня ви пуск ни ків ви щих віт чиз ня -
них за кла дів осві ти на За хід, до роз ви ну тих кра їн,
ста ють склад но щі у під твер джен ні дип ло му, не до -
стат ній рі вень знан ня іно зем них мов, а та кож різ ни -
ця куль тур, мен таль ність то що.

На За хо ді роз пов сю джує ть ся прак ти ка за лу чен ня
спе ціа ліс тів з кра їн, що роз ви ваю ть ся, за тим ча со ви -
ми кон трак та ми на ро бо ту в про мис ло во роз ви ну ті
кра їни. Фак то ром, який сприяє збіль шен ню по пи ту
на пра цю, мож на вва жа ти про цес ста рін ня на се лен -
ня про мис ло во роз ви ну тих кра їн. Осо бли во стрім ко
цей про цес роз ви ває ть ся в кра їнах За хід ної Єв ро пи.
Вже сьо го дні Єв ро па від чу ває зрос тан ня міг ра ції пе -
ре важ но з кра їн Азії та Аф ри ки. На при клад, у Сер -
бії, Фран ції, Ні меч чи ні спос те рі гає ть ся знач ний
при плив міг ран тів са ме з цих ре гіо нів. Як до во дить
прак ти ка, ви хід ці з цих ре гіо нів сут тє во впли ва ють
на під ви щен ня рів ня на ро джу ва но сті, спри яють еко -
но міч но му оздо ров лен ню при йма ючих кра їн то що.

Ві до мо, що пред став ни ки ет ніч них мен шин знач -
но час ті ше за міс це ве на се лен ня ство рю ють влас ний
біз нес, во ни про яв ля ють мен шу роз бір ли вість при

7 Ба ла ба но ва Г. П. Тру до ва міг ра ція в Ук раї ні в умо вах гло ба лі за ції / Г. П. Ба ла ба но ва // Дер жа ва та ре гіо ни. Се рія: Еко но мі ка та під -
при єм ниц тво. — 2008. — №2. — С. 9–13.

8 Ткач В. Ю. Єв ро пей ський ри нок пра ці в сис те мі між на род ної міг ра ції тру до вих ре сур сів / В. Ю. Ткач // Еко но мі ка АПК. — 2012,
№2. — С. 138–143.
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ви бо рі пра ці, мен шу ува гу при ді ля ють пла ну ван ню
сім’ї. За прог но за ми до слід ни ка між на род них міг ра -
цій них про це сів П. Стал ке ра, про тя гом 1995–2025 рр.
чи сель ність ро бо чої си ли у бід них кра їнах збіль -
шить ся з 1,4 млрд. до 2,2 млрд. лю дей9.

За ни ніш ніх тем пів роз вит ку тор гів лі та міг ра ції
ін вес ти цій нав ряд чи вдасть ся за без пе чи ти за йня -
тість та кої кіль ко сті но вих ро біт ни ків на те ри то рії
кра їн, де на ро ди ли ся. Гло ба лі за ція сприяє пе ре мі -
щен ню ви со ко ква лі фі ко ва них ро біт ни ків у про мис -
ло во роз ви ну ті кра їни. Як уже за зна ча лось, спіль -
ною ри сою, при та ман ною аб со лют ній біль шо сті кра їн,
є збіль шен ня у скла ді іміг ран тів ква лі фі ко ва них
спе ціа ліс тів. Го лов ний мо тив пе ре мі щен ня та ких
спе ціа ліс тів — збіль шен ня до хо дів і кар’ єр не зрос -
тан ня, мож ли вість за сто су ван ня сво їх знань та здіб -
нос тей. Ос нов ни ми при чи на ми цьо го є, без умов но,
еко но міч ні: низь кий рі вень за ро біт ної пла ти на уков -
ців сприяє еміг ра ції та ла но ви тих, пер спек тив них
фа хів ців до роз ви ну тих кра їн Єв ро пи (Ні меч чи на,
Ве ли ко бри та нія, Авст рія) та у США.

До слі дже но, що для Ук раї ни най більш спри ят ли -
вий клі мат при ви їз ді до США та ін ших роз ви ну тих
кра їн. Од нак, си ту ація з еміг ра цією на уков ців у
ХХI ст. знач но за галь му ва лась, а, от же, внут ріш ній
со ці аль но�еко но міч ний стан кра їни по сту по во, над -
то по віль но, але ж по кра щує ть ся. Вва жа ємо, що та -
ка по зи тив на ди на мі ка збе ре жеть ся й на да лі. Про -
цес еміг ра ції на уко вих пра ців ни ків ви щої ква лі фі -
ка ції на був від чут них мас шта бів. За для при зу пи -
нен ня цьо го про це су, дер жа ва по вин на по вер ну ти ся
об лич чям до роз вит ку на уки, під ви щи ти її фі нан су -
ван ня, об ра ти ін но ва цій но�ін вес ти цій ний шлях еко -
но міч но го зрос тан ня. При фор му ван ні іміг ра цій ної
по лі ти ки дер жав та по шу ках ме то дів її удо ско на лен -
ня до во дить ся вра хо ву ва ти зрос та ючі по то ки не ле -
галь них іміг ран тів. Це яви ще сьо го дні на бу ло ма со -
во го ха рак те ру. Од не з про ти річ, при та ман них роз -
вит ку міг ра цій них про це сів, в умо вах гло ба лі за ції
про яв ляє ть ся у су пе ре чли вих на слід ках цьо го про -
це су для кра їн�до но рів та кра їн�ре ци пі єн тів. У кра -
їнах, які за лу ча ють іно зем ців, остан нє є фак то ром
під ви щен ня су куп но го по пи ту і, від по від но, зрос -
тан ня ви роб ниц тва то ва рів та по слуг.

За ро бі ток іміг ран тів ді лить ся на дві част ки: пер -
ша ви ко рис то вує ть ся на осо бис ту жит тє ді яль ність,
а дру га — це част ка, що пе ре ка зує ть ся чле нам ро ди -
ни на бать ків щи ну. Зрос тан ня за ро біт ків бу де спри -
яти збіль шен ню обох час тин. Од нак, як що прий ня ти
за ро бі ток й про пор цію йо го по ді лу за ве ли чи ну не -
змін ну, то ді ви хо дить, що в ра зі еміг ра ції не окре мих
чле нів ро ди ни, а ро ди ни ціл ком, їх ні ви тра ти на

жит тє за без пе чен ня за кор до ном зрос та ють, у зв’яз -
ку з чим зрос тає по пит на то ва ри та по слу ги, сти му -
лює ть ся роз ви ток еко но мі ки кра їни, що при ймає
іміг ран тів. Од нак, у та ко му ви пад ку кра їна�пос та -
чаль ник ро бо чої си ли не до от ри мує знач ні су ми у
ви гля ді гро шо вих пе ре ка зів міг ран тів на бать ків щи -
ну. Це свід чить, що кра їни�до но ри за ці кав ле ні в
еміг ра ції окре мих лю дей, а кра їни, що при йма ють
міг ран тів, за ці кав ле ні у про ти леж но му.

Це про ти річ чя мож на роз в’яза ти тіль ки шля хом
до мо вле нос тей на між дер жав но му рів ні про від шко -
ду ван ня та ких втрат. За ко но дав чо та кі пи тан ня мо -
же ви рі ши ти МОП (Між на род на Ор га ні за ція Пра -
ці). Уна слі док більш низь кої за ро біт ної пла ти іміг -
ран тів в кра їнах, що їх при йма ють, змен шую ть ся ви -
тра ти на ви роб ниц тво то ва рів та по слуг, во ни ста ють
де ше ви ми, під ви щує ть ся їх ня кон ку рен то спро мож -
ність на рин ках. На при клад, у США іміг ра ція обу -
мов лює 30–40% за галь но го зни жен ня ре аль ної за ро -
біт ної пла ти не ква лі фі ко ва ної ро бо чої си ли, що не
мо же не по зна чи тись на ці нах го то вих про дук тів.

От же, міг ра ція сут тє во впли ває на об сяг ВВП. У
кра їнах по хо джен ня міг ра ція мо же по лег ши ти на яв -
не без ро біт тя й при нес ти їм пев ні ва лют ні до хо ди у
ви гля ді:
Ø іно зем ної ва лю ти як на слі док гро шо вих пе ре -

ка зів міг ран тів;
Ø по дат ків з при бут ку фірм�по се ред ни ків;
Ø осо бис то го ін вес ту ван ня міг ран тів;
Ø ка пі та ло вкла день від кра їн�ім пор те рів ро бо чої

си ли, що над хо дять в кра їни�екс пор те ри між дер -
жав ни ми ка на ла ми;
Ø суб си дій бла го дій них фон дів і між на род них ор -

га ні за цій.
Кра їни�ім пор те ри ро бо чої си ли ра зом із по то ком

міг ран тів от ри му ють на ступ ні:
по зи тив ні на слід ки:
Ø під ви щен ня кон ку рен то спро мож но сті то ва рів,

до ви роб ниц тва яких за лу чаю ть ся іміг ран ти, за ра -
ху нок ско ро чен ня ви трат (зок ре ма фон ду за ро біт ної
пла ти), що при зво дить до під ви щен ня тем пів зрос -
тан ня еко но мі ки кра їни;
Ø сти му лю ван ня внут ріш ньо го су куп но го по пи ту

з бо ку міг ран тів;
Ø еко но мію кош тів на під го тов ку ква лі фі ко ва них

спе ціа ліс тів, на со ці аль ні про гра ми, ку пів лю па тен -
тів, ноу�хау, лі цен зій в ін ших дер жа вах;
Ø на дан ня до дат ко вої елас тич но сті внут ріш ньо -

му рин ку пра ці шля хом по си лен ня кон ку рен ції у
сфе рі про по зи ції ро бо чої си ли.

Сьо го дні тра ди цій ни ми цен тра ми тя жін ня для
еміг ран тів за ли шаю ть ся США, Ка на да та Авст ра лія.

9 Peter Stalker. Workers Without Frontiers. The Impact of Globalization on Intenrational Migration. — JLO, Lynne Reiner Publishers, USA,
2000. — P. 20–27.
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Управ лін ня міг ра цій ни ми по то ка ми в роз ви ну тих
кра їнах сві ту здій сню єть ся згід но чин них за ко но -
давств, як пра ви ло, дер жав на міг ра цій на по лі ти ка
пе ре слі дує до дер жан ня пев ної ме ти, що не су пе ре -
чить на ціо наль ним ін те ре сам: це мо же бу ти за лу -
чен ня ква лі фі ко ва них фа хів ців пе ре важ но пев них
на пря мів ді яль но сті або прос то та ла но ви тих лю дей,
або пер спек тив них мо ло дих спе ціа ліс тів, або ро ди -
чів тих, хто вже меш кає в пев ній кра їні, або бі жен ців
то що. В Ук раї ні міг ра цій на по лі ти ка дер жа ви має
бу ти більш дос ко на лою і спи ра ти ся на на ші на ціо -
наль ні ін те ре си.

Сьо го дні, вра хо ву ючи тран зит не ста но ви ще кра -
їни у ру ху ро бо чої си ли в на прям ках Схід�За хід (й у
зво ро тно му на прям ку), на галь ною є проб ле ма, по -
в’яза на з екс тра ди цією не ле галь них міг ран тів на
бать ків щи ну. За вдя чу ючи не вре гу льо ва но сті цієї
проб ле ми, Ук раї на на цей мо мент від чут них збит ків
що до фі нан су ван ня цих про це сів не має. На галь ною
є проб ле ма під го тов ки й під пи сан ня дво хсто рон ніх
між на род них до го во рів що до ви рі шен ня цієї проб -
ле ми. Вра хо ву ючи роз ви ток про це сів гло ба лі за ції,
сві то вої еко но мі ки, участь кра їн з пе ре хід ною еко -
но мі кою у цих про цес сах, слід шу ка ти шля хи ефек -
тив ної міг ра цій ної взає мо дії дер жав, яка б за без пе -
чу ва ла до дер жан ня вза єм ної ви го ди для кра їн�до но -
рів та кра їн�ре ци пі єн тів.

Вис нов ки та пер спек ти ви по даль ших роз ві док.
Про це си між на род ної міг ра ції ро бо чої си ли є не від’ єм-
ною скла до вою роз вит ку між на род них еко но міч них
від но син. Сьо го дні ці від но си ни від чу ва ють по міт -
ний вплив про це сів сві то вої гло ба лі за ції. Гло ба лі за -
ція сут тє во при ско рює про це си між на род ної міг ра -
ції ро бо чої си ли. Ук раї на бе ре ак тив ну участь в між -
на род ній міг ра ції ро бо чої си ли. Ця участь має пев ні
про ти річ чя й по тре бує удо ско на лен ня. Про ве де ний
ана ліз ос нов них проб лем зов ніш ньої тру до вої міг ра -
ції на се лен ня Ук раї ни свід чить про на яв ність сут тє -
вої за гро зи втра ти на шою дер жа вою част ки сво го
люд сько го ка пі та лу. Зов ніш ня тру до ва міг ра ція все
ще за ли шає ть ся при род ною ре ак цією на се лен ня в
умо вах не роз ви ну то сті та де фор мо ва но сті внут ріш -
ньо го рин ку пра ці, ма со во го га лу зе во го і ре гіо наль -
но го без ро біт тя.

Ви рі шен ня цієї проб ле ми ви ма гає: зрос тан ня ре -
аль ної за ро біт ної пла ти, як ос нов но го дже ре ла гро -
шо вих над хо джень на се лен ня та важ ли во го сти му лу
до тру до вої ак тив но сті; удо ско на лен ня за ко но дав -
ства та ре фор му ван ня ор га нів ви ко нав чої вла ди у
сфе рі міг ра ції та за без пе чен ня ско ор ди но ва ної ді -
яль но сті різ них ві домств та ор га нів вла ди всіх рів -
нів у сфе рі ре алі за ції міг ра цій ної по лі ти ки; по си -
лен ня со ці аль ної від по ві даль но сті ро бо то дав ців за
ви ко рис тан ня ро бо чої си ли, ро лі со ці аль но го парт -
нер ства у роз в’язан ні проб лем за йня то сті на се лен ня

та по ліп шен ня си ту ації на на ціо наль но му рин ку
пра ці то що.

Роз гля да ючи між на род ну міг ра цію ро бо чої си ли,
слід роз різ ня ти не об хід ність і мож ли вість її здійс -
нен ня. На слід ки міг ра ції за ле жать від то го, чи є пев -
на кра їна краї ною�пос та чаль ни ком або краї ною�ко -
рис ту ва чем іно зем ної ро бо чої си ли. У за галь но сві -
то во му масш та бі між на род на міг ра ція ро бо чої си ли
зу мов лює опти мі за цію роз мі щен ня про дук тив них
сил, ви рів ню ван ня цін на го лов ний фак тор ви роб -
ниц тва. Про цес еміг ра ції фа хів ців по тре бує ре тель -
но го ана лі зу й роз роб ки спе ці аль них за хо дів. На -
сам пе ред, не об хід но ство ри ти в Ук раї ні на леж ні со -
ці аль но�еко но міч ні, ор га ні за цій ні, пра во ві умо ви
для ство рен ня умов жит тя, на вчан ня, роз вит ку еко -
но мі ки та осо бис то сті.

За для при ско рен ня цьо го про це су, дер жа ва по -
вин на по вер ну ти ся об лич чям до роз вит ку на уки,
під ви щи ти її фі нан су ван ня, об ра ти ін но ва цій но�ін -
вес ти цій ний шлях еко но міч но го зрос тан ня. Цей
шлях пе ред ба чає по ши рен ня на уко во�при клад них
і на уко во�тех ніч них знань. Вже сьо го дні со ці аль -
но�еко но міч ний роз ви ток Ук раї ни, хо ча й не є та -
ким же як у кра їнах За хід ної Єв ро пи, од нак, для
на ших спів віт чиз ни ків ви яв ляє ть ся більш спри ят -
ли вим, ніж «зо ло ті го ри» на За хо ді. Про це свід -
чить сут тє ве ско ро чен ня еміг ра ції та зрос тан ня ім -
міг ра ції.

Ук раї на не по вин на весь час на ко гось рів ня ти ся,
хо ча су час ні про це си гло ба лі за ції по тре бу ють пев -
них сві то вих стан дар тів роз вит ку, а йти впе ред, оби -
ра ючи свій шлях роз вит ку. Та кі дії сьо го дні вже
при нос ять по зи тив ні ре зуль та ти, осо бли во у кра -
їнах Пів ден но�Схід ної Азії. Та кий роз ви ток ви ма гає
ви ко рис тан ня усіх здо бут ків сві то вої ци ві лі за ції та
при мно жен ня влас них. Гло ба лі за ція еко но мі ки сут -
тє во впли ну ла на фор му ван ня но во го під хо ду до
міг ра цій ної по лі ти ки. Цей під хід по ля гає в пе ре хо ді
від кон тро лю ючих функ цій дер жа ви до ком плекс -
но го управ лін ня міг ра цій ни ми про це са ми, ос но ву
яко го скла дає ство рен ня умов, що про ти ді ють міг -
ра ції. В умо вах тіс но го взає мо зв’яз ку й взає мо за -
леж но сті на ціо наль них еко но мік стає мож ли вим
сти му лю ван ня еко но міч но го зрос тан ня, ство рен ня
но вих ро бо чих місць, під ви щен ня до хо дів, фор му -
ван ня спри ят ли во го клі ма ту у кра їнах еміг ра ції. Та -
ка мож ли вість ре алі зує ть ся шля хом лі бе ра лі за ції
тор гів лі, за лу чен ня пря мих іно зем них ін вес ти цій,
ак тив но го вклю чен ня на ціо наль них ва лют у сві то ву
ва лют ну сис те му.

От же, за для ефек тив но го управ лін ня міг ра цій ни -
ми про це са ми в Ук раї ні вва жа ємо за не об хід не здій -
сню ва ти озна че ні про по зи ції не по етап но, а ком -
плекс но, інак ше мо же склас ти ся кри тич на си ту ація
на рин ку пра ці в на ціо наль ній еко но мі ці.


