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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтенсифікація міграційних процесів є і одним із

визначальних чинників і наслідком глобалізації світо'
вого господарства. Як засвідчує світовий досвід, трудо'
ва міграція забезпечує беззаперечні переваги як краї'
нам'донорам робочої сили, так і країнам'реципієнтам.
Проте, вона створює та загострює соціально'економічні
проблеми у суспільствах. Нейтралізація (або пом'якшен'
ня) негативних наслідків та посилення позитивного
ефекту від участі країни в процесах міжнародної тру'
дової міграції і є основним завданням державної мігра'
ційної політики. Наслідками обрання хибних орієнтирів
у міграційній політиці, зокрема, можуть бути зростан'
ня нелегальної міграції або наступна соціальна ак'
тивність повернення мігрантів. Досвід багатьох країн з
розвинутою економікою переконливо доводить неефек'
тивність жорстких директивних заходів у сфері регу'
лювання міграційних процесів, натомість засвідчує не'
обхідність застосування непрямих координуючих дій з
боку держав та урядів.

Таким чином, державна міграційна політика є собою
цілеспрямованою діяльністю держави з регулювання
процесів експорту та імпорту робочої сили в країну та з
неї. У відповідності з цим, кожною державою здійс'
нюється два види міграційної політики: імміграційна та
еміграційна, суть яких полягає як у захисті інтересів на'
ціональних робітників та робітників'мігрантів, так і в за'
безпеченні взаємного захисту інтересів самих держав,
що експортують й імпортують робочу силу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток наукових поглядів на трудову міграцію, в

залежності від завдань, які намагаються вирішити до'
слідники, відбувається в межах економічного, геогра'
фічного, соціологічного, демографічного та політичних
аспектів. При вивченні трудової міграції основним
підходом, що традиційно застосовується, є економічний
підхід, починаючи від теоретиків меркантилізму (Т. Ман,
А. Монкретьєн, Ж.Б. Кольбер та інші), які розглядали прі'
оритет залучення іноземної робочої сили та заборону
еміграції громадян'співвітчизників як важливий фактор
процвітання та зростання потужності держави'нації [12]
і завершуючи сучасними концепціями, наприклад, теорією
процвітання або технологічного розвитку (Дж. Саймон),
якою зростання населення розглядається як чинник
розвитку не лише окремої країни а й людства в цілому,
відповідно імміграція є важливим позитивним компо'
нентом економічного та демографічного розвитку [7].

Варто зазначити, що актуальність дослідження різних
аспектів трудової міграціїу наукових працях зарубіжних
вчених, зокрема, її регулювання та варіативності держав'
ної міграційної політики залежно від попиту на ринку
праці різних країн [1]; роль державних служб зайнятості
та зацікавлених приватних сторін у пошуку нових підходів
у вирішенні проблем безробіття [4]; дослідження міграц'
ійних процесів на макро' та мікрорівнях [3, 5]; вивчення
економічного ефекту для країн'експортерів та країн'
імпортерів робочої сили [2], передусім, зумовлена відсут'
ністю спільної міграційної політики держав'членів ЄС.
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Стосовно публікацій вітчизняних науковців, то вони,
переважно, спрямовані на вивчення мотиваційних фак'
торів міграції [14] та проблем регулювання міграційних
процесів в межах формування державної політики [13].
Значна увага також приділяється дослідженням про'
цесів відпливу інтелектуального капіталу [6]. Така спря'
мованість досліджень, перш за все, пов'язана з концеп'
туальною невизначеністю стратегічних завдань та прин'
ципів національної міграційної політики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз міграційної політики України

в контексті перспектив інтеграції в європейський еко'
номічний простір.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У всі історичні періоди, починаючи від часів Київсь'

кої Русі, Україна відзначалася значним переміщенням
людей як по своїй території, так і за її межі. Цьому знач'
ною мірою сприяє територіальне розташування нашої
держави на шляху світових міграційних потоків, а та'
кож внутрішні соціально'економічні чинники, що зумов'
люють інтенсивні внутрішні та зовнішні міграційні про'
цеси, які суттєво активізувалися з моменту проголошен'
ня Україною незалежності. Варто зазначити, що почи'
наючи з 2006 року, наша країна має стабільно значний
щорічний міграційний приріст (рис. 1).

Водночас, і аналізуючи динаміку балансу трудової
міграції, варто відмітити той факт, що Україна є знач'
ним нетто'експортером трудових ресурсів (рис. 2). Та'
кож не може не привернути увагу той факт, що при
щорічному зростанні числа іноземних громадян, що
прибувають в Україну, згідно з офіційними статистич'
ними даними Державної служби зайнятості, кількість

іноземців, які мали офіційний дозвіл на пра'
цевлаштування у 2014 році становила 9,1 тис.
осіб. Це, в свою чергу, є підгрунтям для при'
пущення або про розгляд України іноземни'
ми громадянами як транзитної країни на
шляху руху до держав ЄС або про значні мас'
штаби нелегального працевлаштування
іммігрантів.

Основними країнами призначення для
українських трудових емігрантів у 2015 році
є: Кіпр, Сполучене Королівство, Німеччина,
Греція, Польща. Водночас переважна
більшість офіційно працевлаштованих у
нашій державі трудових іммігрантів є грома'
дянами Російської Федерації, Туреччини,
Польщі, Білорусі, Німеччини, Франції та
Азербайджану (табл. 1).

За професійними групами дві третини
іноземних громадян займали місця законо'

давців, вищих державних службовців, керівників, менед'
жерів (управителів), а також посади фахівців та профес'
іоналів, відповідно, 11% та 17%. У розрізі окремих про'
фесій та посад кожен третій іноземний працівник був
керівником фінансових, бухгалтерських, економічних,
юридичних, маркетингових та адміністративних
підрозділів та окремих підприємств, крім того, найбіль'
ша кількість іноземців працювала на посадах головних
фахівців'керівників виробничих підрозділів на вироб'
ництві, менеджерів, інженерів, економістів, фізіотера'
певтів та масажистів, кухарів, викладачів середніх на'
вчальних закладів.

Щодо трудових мігрантів з України, то майже 40%
офіційно працевлаштовані за кордоном за найпростіши'
ми професіями, разом з тим, більше ніж половина з них
має повну вищу освіту і більше третини — професійно'
технічну освіту (табл. 2).

Подібна невідповідність освітнього рівня трудових
мігрантів і кваліфікаційних вимог до роботи, яку вони
виконують, може до певної міри, сприйматися як
відплив інтелекту та часткова декваліфікація націо'
нальних трудових ресурсів. Разом з тим, слід зазначи'
ти, що значна частина трудових емігрантів полишає
країну внаслідок неспроможності національного рин'
ку праці забезпечити їм належне працевлаштування.
Зокрема протягом останнього десятирічного періоду
рівень безробіття серед економічно активного населен'
ня України перебував в межах від 7 до майже 10 від'
сотків.

Крім трудових мігрантів, ще близько 25,5 тис. гро'
мадян України, з яких три чверті перебувають у віці 18—
29 років, решта — у віці від 30 до 40 років, здобувають
освіту за кордоном, переважно за магістерськими та ас'
пірантськими програмами.

Що стосується вірогідності повернення —
вона є прямо пропорційною віку мігрантів, тоб'
то чим старшим є мігрант, тим вірогіднішим є
його повернення до України. Це викликає сут'
тєве занепокоєння, оскільки довгострокова
(або взагалі без повернення) міграція кваліфі'
кованих (або тих, хто здобуває кваліфікацію
за кордоном) громадян найбільш працездатно'
го віку не лише погіршує і без того складну де'
мографічну ситуацію в Україні, а й позбавляє
національну економіку можливості розвивати'
ся на інноваційних засадах.

Беззаперечно позитивним фактором інтен'
сифікації процесів трудової міграції є фінан'
сові надходження, що пересилаються в Украї'
ну працюючими за кордоном громадянами.
Приватні грошові перекази з'за кордону є не
лише однією з важливих статей надходження
валютних коштів в країну, а й достатньо ста'
більним джерелом надходження капіталу. Їхні
обсяги приблизно дорівнюють обсягам прямих
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Рис. 1. Динаміка міграційних процесів в Україні

Джерело: Державна служба статистики України [10; 11].
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Рис. 2. Динаміка трудової міграції в Україні

Джерело: Державна служба зайнятості [8; 9].
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іноземних інвестицій в національну економ'
іку. Частка таких грошових переказів у ВВП
України протягом 2010—2012 років склада'
ла близько 4,1%. Починаючи з 2013 року з'я'
вилася тенденція до зростання цього показ'
ника до 4,5%, а в 2014 році він становив 4,9
відсотків. За даними НБУ [15], сукупний
розмір приватних грошових переказів над'
ісланих в Україну протягом 2008—2014 років
становив близько 46,9 млрд дол. США (рис.
3), з яких дві третини надійшли з країн дале'
кого зарубіжжя і третина з країн СНД.

Проте варто зазначити, що починаючи з
2014 року з'явилась тенденція до скорочен'
ня фізичних обсягів приватних грошових пе'
реказів. Зокрема в 2015 році у порівнянні з
попереднім 2014 роком, вони зменшились на
20,6%, однак, в першу чергу, внаслідок кур'
сового чинника співвідношення
обсягів грошових переказів і ВВП
збільшилося до 5,7% відсотків.

Структура розподілу приватних
грошових переказів, які надійшли в
Україну із'за кордону засвідчує, що
переважна їх частина спрямовуєть'
ся на споживання (включаючи прид'
бання товарів тривалого споживан'
ня) та накопичення. В якості джере'
ла інвестування, грошові трансфер'
ти зазвичай орієнтовані на купівлю
або ремонт об'єктів нерухомості —
94% від інвестованих коштів. І лише
6% від загального обсягу інвестова'
них коштів (а це становить приблиз'
но 1% від сукупного обсягу грошо'
вих переказів) спрямовуються на
інвестиції продуктивного характе'
ру, зокрема в бізнес, фермерську
діяльність тощо.

Виходячи з вищевикладеного,
можна зазначити, що виграш Ук'
раїни як країни'донора робочої
сили є незначним, оскільки основний обсяг фінансових
потоків, які надходять від мігрантів переважно спрямо'
вується у сферу споживання, а не продуктивного інвес'
тування в національну економіку. Крім цього, значна ча'
стина трудових мігрантів, які перебувають у найбільш
продуктивному віці, найближчим часом не планують по'
вернення на батьківщину.

Водночас для країн'реципієнтів, економічний ефект
від використання трудових мігрантів певною мірою ніве'
люється загостренням соціальних проблем, формуван'
ням національних діаспор та квазідіаспор.

Включення нашої держави у систему світогоспо'
дарських зв'язків та прагнення до інтеграції у європейсь'
кий політичний, економічний, соціальний та культурний
простір, вимагають, серед усього іншого, і гар'
монізації національної міграційної політики
України та країн ЄС.

Незважаючи на те, що на відміну від валют'
ної політики, офіційно міграційна політика є
прерогативою національних урядів, Європейсь'
кий Союз використовує систему трудової
міграції засновану на Шенгенській угоді, яка
дозволила скасувати візовий режим для грома'
дян країн'членів ЄС, гармонізувати умови в'їзду
та візовий режим для громадян третіх країн,
запровадити загальні вимоги до мігрантів, ко'
ординувати діяльність органів управління та
контрою на кордонах, поглибити правове
співробітництво при наданні притулку, екстра'
диції тощо, а також використовувати єдину
Шенгенську інформаційну систему. Протягом
останнього десятиліття здійснюється активна

робота щодо формування комплексної міграційної полі'
тики Європейського Союзу в межах визначених політич'
них рамок:

— зростання масштабів міжнародної міграції, її по'
зитивний та негативний вплив на країн'учасниць Євро'
пейського Союзу;

— загальний європейський соціально'економічний
контекст, який включає нестачу кваліфікованих кадрів,
конкуренцію в умовах глобалізованої економіки;

— прискорення процесів демографічного старіння
нації;

— необхідність активізації об'єднаних зусиль для
забезпечення мирного та стабільного суспільства, кон'
троль за потоками нелегальної міграції.
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Таблиця 1. Структура кількості трудових мігрантів
(за окремими країнами) у 2015 році

Джерело: Державна служба зайнятості [8; 9].
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Таблиця 2. Структура громадян України, які офіційно працевлаштовані
за кордоном у 2015 році за професійними групами та освітнім рівнем

Джерело: Державна служба зайнятості [8; 9].
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Стосовно України, то важливими структурними еле'
ментами формування ефективної національної мігра'
ційної політики є: вимір реальних масштабів міграції та
її планування у відповідності до попиту та пропозиції
на ринку праці, партнерство з третіми країнами, вста'
новлення правил в'їзду для різних категорій мігрантів
шляхом застосування інструментів візового режиму,
діяльність відповідних державних структур щодо інтег'
рації мігрантів.

ВИСНОВКИ
Зовнішня трудова міграція є складним та багатоас'

пектним явищем, яке потребує від органів державної
влади формування та здійснення ефективної міграцій'
ної політики шляхом застосування комплексу заходів
законодавчого, організаційного та економічного харак'
теру. Прагнення України до інтеграції у європейських
простір, серед усього іншого, вимагатиме гармонізації
національної міграційної політики з політикою Євро'
пейського Союзу, моніторингу кількісних та якісних
складових міграційних процесів та прогнозування їхньо'
го потенційного впливу на темпи соціально'економіч'
ного розвитку країни.
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