
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201396

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Становлення ринкової системи господарювання і

розвитку міжнародних процесів глобалізації поширює
міжнародний рух людських ресурсів майже у кожній
країні тією чи іншою мірою, який включає в себе мігра+
цію висококваліфікованої робочої сили та туризм. Це,
як правило, негативно впливає на економіку країн, з
яких масово емігрують потенційні працівники, але по+
зитивно впливає на економіку тих країн, до яких пос+
тійно приїздять туристи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Спроби зробити і звернути увагу громадськості на

міграційну проблематику здійснювалися неодноразово.
Проте комплексного дослідження моделей міграційної
політики не проводилося. Слід виокремити праці Ю. Ар+
хіпова, Г. Вітковської, Г. Гольдіна, М. Денисенко, О. По+
тьомкіної, Л. Рибаковського, В. Шрейбута, польських
юристів П. Качмарчика i M. Окольського.

 Вивченню питання державного регулювання тури+
стичною діяльністю приділяло уваги багато дослідників,
зокрема: Ю. Алексєєва, В. Биркович, М. Борущак,
О.Д. Воробйова, В. Герасименко, А.Захарова, І. Крав+
чук, О. Музиченко+Козловська, С. Цьохла.
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У статті досліджено особливості міжнародного руху людських ресурсів у контексті державного регу0

лювання. При дослідженні було визначено доцільний напрям комплексного вивчення проблематики
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тичних основ міжнародного руху людських ресурсів у контексті державного регулювання; аналіз сучас0

ного стану розгортання міграційної та туристичної політики.

The article examines the features of the international movement of human resources in the context of state

regulation. During the study it was determined expedient direction of comprehensive study of the perspective of

the international movement of human resources that ensured the pressing tasks: review of the theoretical
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МЕТА РОБОТИ
Метою даної статті є визначення особливостей

міжнародного руху людських ресурсів у контексті дер+
жавного регулювання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних ринкових умовах господарювання для

кожної країни важливим є не тільки забезпечення на+
явності людських ресурсів та ефективність їх діяльності
в даний період, а й стратегічний розвиток на перспекти+
ву, без якого неможливо ефективно функціонувати в
ринковому конкурентному середовищі без дієвих ва+
желів державного регулювання. Тому країна має пос+
тійно ставити перед собою нові завдання та цілі, за до+
помогою яких можливе забезпечення сталого динаміч+
ного розвитку даної держави.

Державне регулювання — це сукупність інстру+
ментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги
до підприємств і громадян. Воно включає закони, фор+
мальні і неформальні розпорядження і допоміжні пра+
вила, що встановлюються державою, а також недержав+
ними організаціями або організаціями саморегулюван+
ня, яким держава делегувала регуляторні повноважен+
ня — це набір здійснюваних державними структурами
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заходів, направленими на контроль за поведінкою
індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих
структур. Воно включає закони і допоміжні інструмен+
ти, що створюються державою, а також правила, що
встановлюються державними і недержавними агент+
ствами в рамках делегованих повноважень [1].

Україна все далі стає транзитною і приймаючою дер+
жавою міжнародних міграційних потоків. Така ситуа+
ція складається головним чином завдяки географічно+
му положенню привабливому для мігрантів, які вико+
ристовують так званий Центрально+Європейський
міграційний маршрут до Європейського Союзу. Тому
наша країна бере активну участь у напрацюванні мігра+
ційної політики, що відбивала б тенденції й реалії мігра+
ційних потоків.

Так, на думку російської дослідниці О.Д. Воробйо+
вої [2, с. 6], вся світова практика й історія цивілізації
показують, що будь+яка держава може й повинна виро+
бити й впроваджувати таку міграційну політику, що
найбільш вигідна для розвитку цієї держави, політику,
що забезпечує раціональне розміщення населення на
своїй території, економічне зростання, національну без+
пеку та територіальну цілісність.

Тому міграційна політика є частиною внутрішньої й
зовнішньої політики держави, при цьому немаловажною
її частиною. Від проведеної державою політики зале+
жить, чи стане міграція позитивним і стабілізуючим фак+
тором, чи навпаки, буде чинником загострення соціаль+
но+економічних проблем у суспільстві. У зв'язку із цим
повинна бути вироблена така державна політика, за якої
міграція відігравала б важливу роль у соціально+еконо+
мічному розвитку країни й відображала основні прин+
ципи, пов'язані із захистом прав людини.

За визначенням відомого соціодемографа Л. Риба+
ковського, міграційна політика — це система загально+
прийнятих на рівні владних структур ідей і концепту+
ально об'єднаних коштів, за допомогою яких насампе+
ред держава, а також інші суспільні інститути, дотри+
муючи певних принципів, припускають досягнення по+
ставлених цілей [3, с. 36]. Суть підходу за Л. Рибаковсь+
ким до визначення міграційної політики не змінюєть+
ся від того, чи є міграційна політика частиною соціаль+
ної політики самостійно чи в складі демографічної пол+
ітики. Разом з тим, у більш широкому контексті мігра+
ційна політика може розглядатися і як частина еконо+
мічної політики держави, спрямованої зокрема на фор+
мування й розвиток ринку праці та ринкових відносин
у цілому. Таким чином, можна вважати, що політика в
будь+якій сфері людської діяльності є, з одного боку,
самостійним способом знаходження й реалізації опти+
мальних рішень, а з іншого боку — є частиною держав+
ної політики в області економічного, соціального, де+
мографічного, екологічного, технічного й іншого
розвитку. Отже, міграційна політика розробляється й
здійснюється не як певна система заходів, застосова+
на в суворій відповідності з конкретними історичними
умовами а, насамперед, згідно з тими політичними зав+

даннями і вимогами глобалізації, що спричиняють
ці умови.

На думку Дж. Салта, міграційна політика в су+
часних умовах повинна бути переорієнтована з при+
ватних (індивідуальних) причин мігрантів, що спо+
нукають їх до міграції, на корпоративні інтереси,"
що смикають за нитки" і керують міграційними по+
токами [4, с. 327].

На думку Е.М. Лібанової, в міграційній політиці
є два протилежні підходи: або країна повністю аб+
сорбує прибулих і адаптує їх до своєї культури і
релігії (так званий французький підхід), або нама+
гатиметься допомогти прибулим зберегти само+
бутність — сучасний європейський підхід [5].

Міграційна політика розглядається на різних
рівнях: міжнародному, наднаціональному, націо+
нальному та локальному, залишаючись більшою

мірою у компетенції урядів країн. Міжнародний рівень
— система заходів з регулювання міжнародною мігра+
цією робочої сили в рамках світового господарства.
Наднаціональний рівень — система заходів по здійснен+
ню міграційної політики в міжнародних організаціях
таких, як ЄС, СНД, ООН і т.д. Національний рівень —
заходи окремої держави із здійснення міграційної пол+
ітики у своїй країні. Локальний — система заходів із
регулювання міграції на місцевому рівні. Всі ці рівні тісно
пов'язані між собою і не можуть існувати один без од+
ного.

Зміни в підході до доктрини і практики міграційної
політики спричиняють принципову складність у засто+
суванні традиційних моделей міграційної політики, яки+
ми керуються окремі держави в реалізації свого підхо+
ду до імміграції. Типи моделей віддзеркалюють від+
мінності в підході до іммігрантів, а також інструменти
їх інтеграції в суспільстві приймаючої держави (табл.
1).

На жаль, жодна з моделей даної типології не ви+
дається прийнятною в контексті актуальної міграцій+
ної ситуації України і тому також існує необхідність
пропонування нової типології, виходячи з потреб ос+
танніх років. Цей процес відбувається в рамках за+
гальноєвропейського процесу спільної міграційної
політики [7].

Не менш важливим видом міжнародного руху
людських ресурсів є туризм, який розвивається за інши+
ми напрямами та групами факторів, і регулюється іншим
державним механізмом. Поняття "туристична політика"
виникло в той момент, коли туризм перетворився на
масове соціально+економічне явище і став відігравати
важливу роль у розвитку багатьох країн.

Єдиного визначення поняття "туристична політика"
у наукових джерелах не існує. Найбільш чітке тлума+
чення цього терміну подано в праці В.Г. Герасименка,
де воно трактується як система методів, впливів і заходів
соціально+економічного, правового, зовнішньополітич+
ного, культурного й іншого характеру, які здійснюють+
ся парламентами, урядами, державними і приватними
організаціями, асоціаціями і закладами, що відповіда+
ють за туристичну діяльність, з метою регулювання і
координації туристичної галузі, створення умов для
розвитку туризму [8, с. 39].

Туристична політика являє собою своєрідний спектр
загальної політики держави, але існують і деякі спе+
цифічні фактори, під впливом яких вона формується. До
них належать природні умови країни; транспортна ме+
режа і транспортна доступність; соціальні фактори:
умови життя людей, система відпусток; економічні фак+
тори, пов'язані зі створенням економічної основи для
розвитку туризму (стабільні валютно+фінансові, зовні+
шньоекономічні відносини); правові фактори, пов'язані
зі створенням і функціонуванням туристичного законо+
давства тощо. Туристична політика розглядається як
діяльність держави з розвитку туристичної індустрії і
суб'єктів туристичного ринку, вдосконалення процесу

Таблиця 1. Моделі міграційної політики
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* складено автором за даними [6].
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туристичного обслуговування громадян і закріп+
лення на їх основі свого політичного, економіч+
ного й соціального потенціалу. Вона являє собою
сукупність форм, методів і засобів впливу держа+
ви на функціонування сфери туризму для досяг+
нення конкретних цілей збереження та розвитку
галузей економіки країни.

Заходи державного регулювання туристичної
політики охоплюють норми міжнародного та на+
ціонального права. Постійне розширення міжна+
родного туристичного обміну зумовило не+
обхідність його міжнародно+правової регламен+
тації: вироблення різних правових інститутів і
створення спеціалізованих міжнародних ту+
ристичних організацій.

 Туристичні обміни пов'язані з перетином дер+
жавних кордонів, перебуванням туристів на тери+
торії іноземної держави і переміщенням по ній —
є метою єдиного підходу регулювання міжнарод+
ним правом.

Міжнародні акти, що регулюють туристичну
діяльність:

— 1963 р. — "Загальна резолюція з розвитку
туризму". Прийнята на конференції ООН по міжнарод+
ному туризму і подорожам (Рим).

— 1980 р. — "Манільська декларація по світовому
туризму". Прийнята Всесвітньою конференцією по ту+
ризму (Філіппіни).

— 1982 р. — "Документи Акапулько". Прийняті на
Всесвітній нараді по туризму при ВТО (Мексика).

— 1985 р. — "Хартія туризму" і її складова частина
"Кодекс туриста", Прийняті на сесії Генеральної асам+
блеї ВТО (Софія).

— 1989 р. — "Гаазька декларація з туризму". Прий+
нята на міжнародній конференції по туризму, що про+
водилася ВТО і Міжпарламентським союзом, є розвит+
ком "Хартії туризму".

— 1991 p. — "Резолюція міжнародної конференції
по статистиці подорожей і туризму". Проведена ВТО й
Урядом Канади.

Держава, визнаючи туристичну діяльність як одну з
пріоритетних галузей національної економіки, здійснює
її регулювання відповідно до таких принципів:

— сприяти туристичній діяльності і створювати
сприятливі умови для її розвитку;

— визначати і підтримувати пріоритетні напрями ту+
ристичної діяльності;

— формувати уявлення про Україну як про країну,
сприятливу для туризму;

— здійснювати підтримку і захист українських ту+
ристів, туроператорів, турагентів і їх об'єднань.

Одна з основних цілей державного регулювання ту+
ристичної діяльності — забезпечити права громадян на
відпочинок, свободу пересування та інші права при
здійсненні подорожей. В Україні вже розроблена дос+
татня нормативно+правова база з регулювання сфери
туризму, зокрема — це кодифікаційне регулювання, га+
лузеві закони Закон України "Про туризм" та Закон
України "Про курорти", другорядні акти — Укази Пре+
зидента, Постанови Кабінету Міністрів України тощо.

Механізм реалізації туристичної політики держави
включає [9, c. 65]:

— вироблення концепцій розвитку туризму;
— складання цільових таблиць з розвитку туризму

на рівні держави і регіонів;
— розробку конкретних заходів, спрямованих на до+

сягнення поставленої стратегічної мети;
— державне регулювання розвитку туристичної га+

лузі.
Сьогодні в більшості країн світу з метою формуван+

ня та реалізації туристичної політики на державній ос+
нові створені національні туристичні організації, основ+
ним завданням яких є загальне управління розвитком
туризму, збільшення фінансових надходжень від інозем+

ного туризму, розширення туристичного сезону і на+
прямів туристичних потоків у нові туристичні регіони
країни тощо. У межах своїх повноважень державні ту+
ристичні організації проводять рекламну, організацій+
ну та дослідну роботу.

Отже, найбільш сприятливим у напрямі фінансуван+
ня сфери туризму в Україні був 2008 р. (рис. 1.), оскіль+
ки державним бюджетом було передбачено виділення
коштів для фінансування галузі туризму. В наступні
роки (2009—2011 рр.) сума коштів знизилася майже в
10 разів на фінансову підтримку створення умов безпе+
ки туристів та розбудови туристичної інфраструктури
з 4800 тис. грн. в 2008 р. до 432 тис. грн. в 2011 р., на
фінансову підтримку розвитку туризму з 20,29 млн грн.
до 1,83 млн грн. в 2011 р. відповідно. В 2012 р. відбулося
часткове збільшення (майже на 180 тис. грн.) суми ви+
ділених коштів за даними статтями, враховуючи їх об'єд+
нання в одну. Відповідно дана сума склала майже 2,44
млн грн.

 З рисунка 2 слідує, що сума коштів на прикладні роз+
робки у сфері розвитку туризму залишалася майже не+
змінною в перід 2008—2010 р.р. (у середньому на рівні
7,5 млн грн.). В 2011 році ця цифра впала у 10 разів до
показника 861,1 тис. грн. із загального фонду. В 2012 р.
також відбулося зменшення коштів до показника 445,8
тис. грн., що засвідчує постійне скорочення фінансуван+
ня цієї сфери за рахунок коштів держави. Негативним в
данному разі є також те, що в 2012 р. дана сума перед+
бачена на здійснення розробок у цілому в сфері розвит+
ку національної транспортної мережі та туризму, а не
лише туризму. Також в 2012 році бюджетом не було
передбачено створення жодних спеціальних фондів для
фінансування сфери туризму, які мали місце в попередні
роки.

 Тому не зважаючи на наявність певних позитив+
них зрушень у напрямі  здійснення фінансової
підтримки сфери туризму в Україні з боку держави,
недостатньо ефективною залишається процедура роз+
поділу та використання коштів. Саме тому повинні
бути розроблені чіткі і прозорі механізми формуван+
ня фондів, розподілу коштів, встановлення відносин
паритетності між регіонами, містами і навіть окреми+
ми суб'єктами сфери туризму. Пріоритетність і надан+
ня певних пільг мають бути забезпечені ті проекти і
програми, що передбачають витрачання цільових
коштів на пропозицію послуг в напрямах в'їзного
туризму та перспективних видів туризму, відновлен+
ня і розбудову туристичної інфраструктури на пери+
ферійних територіях.

За даними Всесвітньої туристичної організації, одер+
жаними на основі вивчення діяльності майже 100 націо+
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Рис. 1. Видатки державного бюджету на фінансування сфери
туризму України в 2008—2011 рр.

Узагальнено і складено автором за даними [10, 11].
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нальних туристичних організацій світу, встановлено,
що вони займаються представництвом на національних
та міжнародних нарадах та конференціях, беруть
участь у міждержавних переговорах, здійснюють збір
та обробку статистичних даних на основі анкет, опи+
тувань та вивчення поведінки туристів як власними си+
лами, так і за допомогою спеціалізованих фірм (табл.
2) [12, с. 72].

Специфіка політичних та соціально+економічних
умов розвитку країн світу пояснюють різноманітні
підходи до державного регулювання розвитку туристич+
ної діяльності, зокрема економічна та політична
стабільність країн, роль туризму у формуванні держав+
ного бюджету країни, рівень туристичної привабливості
для туристів (табл. 3).

Як бачимо, за масштабами міжнародного туризму
та формою організації туристичної галузі для України
найбільш універсальною є третя модель розвитку. Го+
ловним напрямом подальшого розвитку туризму Украї+
ни повинна стати розробка цілісної стратегії його роз+
витку на державному й регіональному рівнях, яка буде
враховувати досвід зарубіжних країн та національні
історичні, культурні та правові особливості. В Україні
удосконалення діючої системи розвитку туристичної
сфери має відбуватися шляхом створення національної
туристичної адміністрації, виділення в її структурі ад+
міністративного та маркетингового відділів, а також
шляхом створення регіональної мережі туристичних
представництв.

ВИСНОВОК
Світовий досвід міжнародного руху людських ре+

сурсів свідчить про те, що в сучасному світі не існує
домінуючих моделей. Стратегічним напрямом політи+
ки державного регулювання міжнародного руху
людських ресурсів повинні стати внутрішні економічні
заходи обмеження міграції через підвищення якості
робочих місць та оплати праці. Для стримування ла+

виноподібного міграційного потоку заборонних мір
на кордонах вже недостатньо. Потрібно створюва+
ти умови для розвитку бідних країн і регіонів — ос+
новних постачальників мігрантів і туристів: вклада+
ти кошти в освіту, планування родини, нові медичні
й інформаційні технології.

В Україні необхідно "вшир та вглибину" розви+
вати міграційну та туристичну політики з урахуван+
ням соціального та гуманітарного аспектів для за+
безпечення ефективного державного управління
міграційними процесами, сталого демографічного
та соціально+економічного розвитку країни,
зміцнення національної безпеки, інтеграції до за+
гальноєвропейського міграційного законодавства,
запобігання виникненню неконтрольованих мігра+
ційних процесів та ліквідації їх наслідків, соціаль+
ний і правовий захист громадян України, які пере+
бувають за кордоном, створення умов для безпе+

решкодної реалізації прав, свобод, законних інте+
ресів, і виконання обов'язків мігрантами. Щодо тури+
стичної політики України, то потрібно відкривати нові
напрями туризму та розвивати вже існуючі , а задля
цього державі потрібно виділяти більше коштів на їх
фінансування. Стратегічною метою подальшого роз+
витку туристичної індустрії в Україні можна визна+
чити створення конкурентоспроможного на світово+
му ринку туристичного продукту, здатного макси+
мально задовольнити туристичні потреби населення
країни, забезпечити на цій основі комплексний роз+
виток територій та їх соціально+економічних інтересів
при збереженні екологічної рівноваги та історико+
культурного довкілля.
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