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ВСТУП
З погляду часу на розвиток економічної науки мож#

на стверджувати, що донедавна науковцями широко не
розглядалася проблема міграційних процесів, пов'яза#
них з особливостями переміщення робочої сили, мож#
ливих наслідків та масштабів. Проте наразі чітко сфор#
мувалася проблема необхідності розв'язання гострих
ситуацій та колективного регулювання цих процесів.
Протягом порівняно незначного проміжку часу створе#
но нормативно#правові та фінансові механізми їх регу#
лювання на регіональному, національному та глобаль#
ному рівнях.
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У статті досліджено чинники, що призводять до інтенсифікації міграційних процесів, а також їх вплив

на конкретні економіко7соціальні умови. Проаналізовано позитивні та негативні сторони процесу міжна7

родної трудової міграції. Крім того, розглянуто вплив міграційних процесів на формування та розвиток

ринку праці. Особливу увагу приділено правовим засадам, що регулюють економічний та соціальний

статус мігрантів.

In the article the factors that lead to the intensification of migration processes and their impact on the specific

economic and social conditions. Analyzed the positive and negative aspects of international migration process.

In addition, the influence of migration on the formation and development of the labor market. Particular attention

is paid to the legal principles that govern economic and social status of migrants.
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Значні внутрішньодержавні та міждержавні пото#
ки трудових ресурсів можна вважати як наслідком
міжнародних зіткнень, стихійних лих та інших неспри#
ятливих умов проживання, так і однією з ознак інтер#
націоналізації та глобалізації суспільства. Дійсно,
міграційні потоки складаються як з біженців, що зали#
шають місце проживання під тиском обставин, так і
добровільні мігранти, що бажаються скористатись
можливостями глобалізованого суспільства. При цьо#
му на склад та розподіл міграційної маси суттєво впли#
ває демографічна ситуація в країні, з якої вона прибу#
ває.
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Актуальність теми пов'язана, перш за все, з важ#
ливістю визначення наукових підходів щодо прове#
дення міграційної політики на макрорівні. Упровад#
ження недосконалої міграційної політики посилює
її негативні наслідки, до яких можна віднести:
збільшення нелегальної міграції, неконструктивну
економічну активність мігрантів, зростання госпо#
дарського хаосу, посилення соціальної напруги,
підвищення ризиків виникнення міжнаціональних,
міжетнічних, міжконфесійних та інших конфліктів,
погіршення криміногенної ситуації; відплив частини
грошових доходів та ін. натепер, у світі, через еска#
лацію багатьох конфліктів, серед населення поши#
рюються думки що з боку держави повинні упровад#
жуватися більш жорсткі заходи щодо припинення
негативного впливу міграційних процесів на ситуа#
цію у державі. Однак, як свідчить досвід, це може
сприяти виникненню ще більш негативних наслідків,
через це, саме на макрорівні перевага повинна відда#
ватися більш опосередкованим заходам регулюван#
ня міграційних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження чинників, що призво#

дять до інтенсифікації міграційних процесів, впливу на
конкретні економіко#соціальні умови та наслідків для
економічної системи країни; вивчення механізмів пра#
вового регулювання проблеми міграції.

МЕТОДОЛОГІЯ
В якості теоретичної основи роботи обрано дослід#

ження вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері тру#
дової міграції. Як методологічні засоби використано
загальнонаукові методології дослідження: метод ана#
лізу та синтезу, закони логічного висновку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За останніх декілька десятиліть одним із проявів

глобалізації стало посилення міжнародної міграції
робочої сили. Розпад СРСР зумовив залучення до
міжнародних міграційних потоків робочої сили низ#
ки незалежних країн, які тривалий час через істо#
ричні обставини не брали участі в процесі міжнарод#
ної міграції робочої сили. Для таких країн, зокрема
й для України, входження в глобальну систему
міжнародних потоків робочої сили є відносно новим
і недостатньо регульованим на державному рівні яви#
щем [1; 7].

Міграція робочої сили є процесом переміщення тру#
дових ресурсів між країнами з метою працевлаштуван#
ня з більш вигідними умовами праці. Окрім економіч#
них, міжнародна трудова міграція відбувається й з етніч#
них, культурних, політичних та сімейних причин. Цей
процес є органічною частиною більш широкого явища
— міжнародної міграції населення. Часто міграційні по#
токи, особливо їх напрямок, можна прослідкувати в
контексті демографічної ситуації в країнах#донорах та
країнах#реципієнтах [2].

Однією з передумов трудової міграції є фундамен#
тальне економічне явище — міжнародний поділ праці
[3]. Міжнародний поділ праці часто називають вищою
ланкою розвитку територіального поділу праці між
країнами. Такий поділ передбачає стійку концентра#
цію виробництва певної продукції в окремих країнах,
відповідно до розміру трудових ресурсів, різного об#
сягу їх кваліфікаційного складу. Наступним етапом
кооперації вважають заснований на міжнародному
поділі праці стійкий поділ та обмін між країнами про#
дуктами, що виробляються ними з найбільшою еко#
номічною ефективністю. Така кооперація відбуваєть#
ся у двох формах: міжнародний обмін товарами, ви#
робленими на основі поділу праці або на основі
міждержавного переміщення самої праці — міжна#
родній трудовій міграції.

Масова міграція населення стала одним із харак#
терних явищ для суспільства другої половини ХХ сто#
ліття. Міжнародна, або зовнішня, міграція існує в ба#
гатьох формах: трудова, сімейна, рекреаційна, турис#
тична [4].

Міжнародний ринок робочої сили існує поряд з
іншими світовими ринками: товарів, послуг, капіталу. В
процесі свого переміщення з однієї країни в іншу робо#
ча сила пропонує себе в якості товару, таким чином
здійснюючи міжнародну трудову міграцію.

Причинами міграції робочої сили можуть бути фак#
тори економічного та неекономічного походження. До
неекономічних належать: політичні, національні,
релігійні, расові, сімейні та ін. Причини економічного
характеру грунтуються на різному економічному рівні
розвитку окремих країн. Робоча сила прагне перемісти#
тися з країн з низьким рівнем життя в країни з більш
високим рівнем. Тому об'єктивною передумовою міг#
рації є національні відмінності в обсязі заробітної пла#
ти.

Однією з причин економічної міграції є колись
особливо актуальна міграція заради освоєння нових
земель, а також більш сучасний її прояв — міграція
заради (чи наслідок) урбанізації [5]. Мається на увазі
еміграція, яку спонукають державні органи чи великі
економічні суб'єкти зазвичай заради екстенсивного
економічного розвитку міста чи країни. До економі#
чних біженців відносимо категорію емігрантів, яких
до еміграції спонукали погані економічні умови на
Батьківщині (інфляція, масове безробіття, непомір#
ковано високий рівень цін, невиплата зарплатні
тощо), що призвели до масового зубожіння. Таку
міграцію А. Адеподжу називає "міграція як страте#
гія виживання сім'ї" [6]. Зазначимо, що на сьогодні
така мотивація притаманна насамперед емігрантам
із слаборозвинених країн Африки, Азії та Півден#
ної Америки. А метою цього виду міграції є звичай#
не фізичне виживання членів сім'ї або у країні
імміграції, або на Батьківщині за рахунок грошових
переказів мігранта [7].

Окремо виділимо причини, які спонукають інте#
лектуальну еміграцію, або "відтік умів". Тут, звичай#
но, першою скрипкою є економічні фактори: неза#
довільний рівень заробітної платні, слабка матері#
ально#технічна база для теоретичних та прикладних
досліджень, недостатній доступ до напрацювань за#
рубіжних колег та контактів з ними, спричинені об#
меженим фінансуванням наукової та технічної діяль#
ності [8].

Політичні причини переважно мають місце, коли
йдеться про вимушену еміграцію, що спричиняє пото#
ки біженців різних видів. Одним з видів політичних
причин еміграції є етнічні внутрішньодержавні конф#
лікти та громадянські війни, замішані на класових, ре#
гіональних, ідеологічних суперечностях чи боротьбі за
владу [7].

До освітніх причин належать бажання вчитися за
кордоном, отримати освіту, яка є недоступною на
батьківщині, підвищувати свій професійно#кваліфіка#
ційний рівень, вивчити іноземну мову, щоб потім ви#
користовувати свою освіту у роботі вдома чи за кор#
доном. Крім того, причиною еміграції може бути та#
кож здійснення туристичної поїздки з метою розши#
рити світогляд або просто відпочити за кордоном,
хоча останні можна певною мірою вважати і причи#
нами імміграції.

До особистих причин можна віднести "прагнення
до оптимального розміщення унікальних інтересів
індивіда" [9], що проявляються у цікавій роботі, спри#
ятливому кліматі, зручному побуті, що імпонують інди#
віду. Це стосується можливостей самореалізації, які
недоступні без еміграції. Тут часто наводять приклад
"відтоку умів", коли люди керуються не в останню чергу
пошуком умов для власного професійного та інтелек#
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туального росту і розвитку, яких немає вдома [10]. Крім
того, варто виділити сімейні причини: пошук партнера
для сімейного життя, пошук можливостей для реалі#
зації дітей, а також втечу від різного роду сімейних
проблем, особливо у випадку еміграції з девіантних
сімей (вербальне та фізичне насильство, несумісність
характерів подружжя тощо), а також після втрати
близьких людей [11].

Звичайно, приймаючи рішення про міграцію люди#
на керується найперше бажанням змінити умови життя
або ж саме життя загалом на краще. У цей час вона зна#
ходиться у пошуку, за словами О. Ахієзера, "повноти
буття" [12], тобто у пошуку того, чого їй не вистачає на
даний момент, аби задовольнити всі свої потреби і ба#
жання, — чи то особисті, чи культурні, чи соціально#
економічні.

Міграція дає наслідки не тільки для приймаючого
суспільства, але і для того, яке постачає мігрантів. Най#
більш відчутними з них є соціальні (у широкому розу#
мінні) наслідки. В економічній площині еміграція, з од#
ного боку, зменшує пропозицію на ринку праці, даючи
шанс на отримання бажаної роботи та заробітної платні
тим, хто залишається, що, звичайно, є позитивним при
високому рівні безробіття та еміграції низькокваліфі#
кованих працівників. Але, з іншого боку, при інтелек#
туальній еміграції послаблюється науково#технічний
потенціал країни, сповільнюється її наукове і, як на#
слідок, соціально#економічне зростання. Крім того, в
останньому випадку держава втрачає можливість ком#
пенсувати свої витрати на навчання та здобуття квалі#
фікації емігрантів [13].

Процеси міжнародної трудової міграції багаторі#
вневі й багатовекторні. Їх зовнішні економічні ефекти
складні й багатогранні та чинять неоднозначний вплив
на економіки країн#донорів і країн#реципієнтів. Як по#
казує досвід деяких країн, на жаль, у тому числі й Ук#
раїни, нехтування міграційними процесами зумовлює
"вимивання" кращої частини працездатного населен#
ня, введення країни в систему нелегальної трудової
міграції, зниження науково#інтелектуального потен#
ціалу нації. Водночас досвід цих країн свідчить, що за
правильно побудованої міграційної політики знижу#
ються негативні ефекти міжнародної міграції робочої
сили та максимізується її позитивний вплив на націо#
нальні економіки. Тому однією з найбільш значимих
теоретичних і практичних проблем розвитку економі#
ки України в ХХІ ст. є забезпечення інтеграції кадро#
вого потенціалу в процеси міжнародної міграції робо#
чої сили з оптимальним використанням її позитивних
ефектів.

Отже, важливо підкреслити переваги та недоліки
міжнародної трудової міграції. Найважливішими пози#
тивними зовнішніми економічними ефектами для краї#
ни#реципієнта є:

— збільшення сегмента робочої сили в економіці,
обсягів виробництва, внутрішнього ринку;

— надходження інтелектуального капіталу в еконо#
міку;

— поліпшення ситуації на ринку праці; зростання
конкурентоспроможності продукції.

Вплив міжнародної міграції робочої сили на еконо#
міки країн#реципієнтів складним чином поєднує пози#
тивні зовнішні економічні ефекти. Основний позитив#
ний ефект — зростання кадрового потенціалу (міжна#
родна міграція забезпечує значну частку приросту ро#
бочої сили в переважній більшості розвинутих країн).
Пряма економія витрат на підготовку висококваліфіко#
ваної робочої сили за рахунок її імміграції з інших країн
є невеликою (здебільшого не перевищує 1 % ВВП), при
цьому підвищується інтелектуальний потенціал країни#
реципієнта. Відплив фінансових ресурсів через грошові
перекази мігрантів можна розглядати як суттєвий не#
гативний ефект лише в деяких розвинутих країнах (зок#
рема, в Люксембурзі — 20 % ВВП, у Швейцарії — 4 %

ВВП). У більшості країн#реципієнтів цей ефект несут#
тєвий (менше 1 % ВВП) [13].

Водночас міжнародна трудова міграція зумовлює
низку негативних зовнішніх економічних ефектів для
країни#реципієнта:

— збільшення бюджетного навантаження за раху#
нок "сильної" та "локальної" пасток безробіття;

— зростання тіньового сектору економіки;
— додаткові витрати на нейтралізацію соціальної

напруги та криміналізації [1, 13].
У економіці країни#донора слід виокремити такі най#

важливіші позитивні зовнішні економічні ефекти міжна#
родної міграції робочої сили:

— послаблення напруги на місцевому ринку праці;
— інвестиції потенційних мігрантів у освіту;
— зниження рівня безробіття;
— зменшення бюджетного навантаження;
— зростання доходів населення за рахунок транс#

фертів мігрантів;
— збільшення попиту на внутрішньому ринку то#

варів і послуг за рахунок трансфертів;
— інвестиції сімей мігрантів;
— можливість повернення кваліфікованих праців#

ників, зниження рівня бідності.
Найбільш негативні зовнішні економічні ефекти такі:
— відплив кваліфікованих кадрів;
— зниження ВВП;
— можливе зростання інфляції у разі великої пере#

ваги зовнішніх трансфертів;
— скорочення кількості робочої сили у довготермі#

новій перспективі [1; 13].
У ХХІ ст. географічна картина стабільної компонен#

ти щодо кількості реципієнтів міжнародної міграції ро#
бочої сили є триполюсною: Європа, Північна Америка
(США і Канада) та Азія. Проте найбільша залежність
від міжнародної трудової міграції як джерела робочої
сили спостерігається в країнах Океанії (16,8 %), Пів#
нічної Америки (14,2 %) та Європи (9,5 %), а також країн
Азії — експортерів природних ресурсів (Катар, ОАЕ,
Кувейт), де частка трудових мігрантів перевищує 50 %
кількості населення. Основними регіонами — донора#
ми робочої сили є країни Європи (для цього регіону ха#
рактерний високий рівень переміщення робочої сили
між країнами), Латинської Америки (насамперед за ра#
хунок Мексики), Азії (за рахунок внутрішньорегіональ#
ного переміщення та міжрегіональної міжнародної
міграції), а також Африки (за рахунок міжрегіональної
"далекої" міграції).

У розрізі країн найбільшим донором робочої сили є
Мексика, що логічно випливає з безпосередньої геогра#
фічної близькості найбільшого реципієнта — США. Се#
ред трьох лідерів країн#донорів називають також Ро#
сію та Індію, трохи відстає від них Китай. Україна як
донор міжнародних трудових мігрантів посідає п'яту
сходинку світового рейтингу [1; 15].

Таким чином, можна зробити висновки, що основ#
ними проблемами міжнародної міграції в Україні є
втрати економіки України від зменшення працездат#
ного населення, нестача вільних кваліфікованих прац#
івників на ринку праці країн, еміграція наукових тру#
дових ресурсів за межі України, внаслідок чого змен#
шується науково#інноваційний потенціал розвитку
економіки України.

Все це вимагає необхідність регулювання міграц#
ійних процесів в Україні, і відповідно формуванню
дієвої державної міграційної політики. Міграційна
політика — це система засобів, за допомогою яких
держава регулює потоки міг рантів для досягнення
цілей, що відповідають інтересам розвитку суспіль#
ства [14].

Розбудовуючи міграційну політику, Україна повин#
на керуватися загальновизнаними міжнародними прин#
ципами: право на вільне пересування і вибір місця про#
живання у своїй країні; право залишати будь#яку краї#
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ну, включаючи власну, і повертатися до своєї країни;
право на захист сім'ї право шукати притулку від пере#
слідувань в інших країнах і користуватися цим притул#
ком; право на громадянство, а також його заміну; пра#
во іноземця, особи без громадянства, яка легально пе#
ребуває в державі, на захист від депортації; право на
забезпечення специфічних потреб осіб, які належать до
національних меншин [14].

Регулювання міграційних процесів — це специф#
ічна сфера соціальної політики, яка реалізується
комплексом правових, адміністративних, економіч#
них методів. Економічні методи регулювання — це
система прийомів і способів прямого впливу на соц#
іально#економічні процеси з дотриманням вимог еко#
номічних законів за певних товарно#грошових відно#
син із використанням економічних інструментів. До
економічних методів регулювання належать: прогно#
зування, планування, матеріальне стимулювання і
санкції, фінансування й кредитування, використан#
ня таких економічних категорій як заробітна плата,
ціна, тощо [15].

Щодо нейтралізації наслідків трудової еміграції
фахівцями створено окремі механізми пом'якшення со#
ціальної напруги та посилення позитивного ефекту від
цього явища. Значну роль у регулюванні цього процесу
відіграє міжнародна спільнота. Безліч міжнародних
угод, прийнятих під егідою ООН, стосуються саме про#
блем міжнародної трудової міграції.

Незважаючи на те, що керівництво кожної держа#
ви має право самостійно визначати напрями власної
міграційної політики, при затвердженні правових норм,
що пов'язані з трудовою міграцією, необхідно дотри#
муватись визначених у документах міжнародних орга#
нізацій правових стандартів. Це зумовлено одним з ос#
новних принципів міжнародного права — принципом
пріоритету міжнародного права над національним і доз#
воляє кожній державі якнайповніше інтегруватися в
світову правову та економічну системи [16].

На сьогоднішній день у рамках ООН працює ціла
група організацій, а також їх регіональних представ#
ництв, що займаються проблемами міграції населення
та трудових ресурсів. Комісія ООН з народонаселення
постійно виділяє зі свого фонду субсидії для національ#
них проблем міграції населення.

Всесвітньою організацією охорони здоров'я вста#
новлено норми, що визначають допустимі норми фізич#
ного стану працевлаштованих мігрантів.

ЮНЕСКО затвердила конвенції, що стосуються
покращення освітнього та кваліфікаційного рівня
мігрантів та членів їх сімей [17].

Міждержавний комітет з питань міграції — основ#
на установа в Західній Європі, діяльність якої спрямо#
вана на захист прав мігрантів, що займаються трудовою
діяльністю на цій території.

Конвенції Міжнародної організації праці ставлять
на меті визнання рівності мігрантів, незалежно від їх
національності, расової, релігійної та статевої належ#
ності. Конвенції регулюють умови, за яких мігранти
матимуть рівні права з громадянами держави, в якій пе#
ребувають. Основні способи захисту мігрантів, визна#
чені у Конвенції [17]:

— Введення в дію заходів для протидії пропаганді
стосовно питань імміграції та еміграції громадян.

— Застосування заходів, що полегшують всі стадії
міграції.

— Організація необхідних медичних служб.
— Дозвіл проведення фінансових операцій (транс#

фер, депозитні вкладення) мігрантами стосовно їх за#
робітку.

— Організація безкоштовних служб допомоги
мігрантам та забезпечення їх необхідною інформацією.

Окремі конвенції передбачають можливість отри#
мання освіти чи підвищення кваліфікації мігрантами під
час перебування в країні.

Необхідною умовою введення в дію всіх міжнарод#
них конвенцій, що регулюють процес трудової міграції,
є їх ратифікація з боку зацікавлених країн.

Поряд з цим необхідно зазначити, що міграційні
процеси суттєво впливають на формування та розви#
ток ринку праці. Як і на будь#якому ринку, на ринку
праці відбувається взаємодія покупця та продавця.
Роль продавця відіграє працівник, що пропонують свою
робочу силу, працівника — окремі підприємці, що ма#
ють потребу в певному об'ємі робочої сили. Тому на
цьому ринку діють традиційні закони попиту та про#
позиції, що перебувають у тісному зв'язку з заробіт#
ною платою [18].

Згідно з міжнародним досвідом, ринок праці прояв#
ляє свою нежиттєздатність поза приватною економікою
та демократичними соціальними інститутами. Оскільки
в тоталітарному суспільстві не визнається юридична та
економічна незалежність людини від держави, такий тип
суспільства виключає існування ринку праці в принципі.

У межах національного ринку праці знаходиться усе
суспільне виробництво, через нього відбувається мігра#
ція кадрів, необхідних кожній конкретній галузі та вста#
новлюються етико#трудові вимоги до кожного індиві#
да.

На цьому ринку є можливість вільного вибору
роду зайнятості, галузі та впливу на рівень оплати
праці; працевлаштування та звільнення при дотри#
манні норм трудового права; міграції трудових ре#
сурсів між регіонами, галузями та кваліфікаційними
групами; вільного переміщення доходів при дотри#
манні встановленого законом гарантованого рівня
зарплати, регулювання верхнього рівня доходів через
податкову систему.

Робоча сила — унікальний товар. Перш за все, саме
від її виробничих якостей та здібностей залежить
ефективність ринкової економіки щодо створення ви#
сокоякісних товарів та послуг, масштаби наукових,
технічних та суспільних перетворень. Це висуває ви#
моги щодо підготовки та пристосування до ринку осв#
іченої та активної робочої сили. По#друге, робоча сила
найчастіше сама зацікавлена в розвитку своїх можли#
востей, що пізніше можуть бути реалізовані в госпо#
дарстві чи виражені в творчих здібностях. При цьому
важливим є збіг інтересів робочої сили та споживачів
на ринку праці.

Загальною метою функціонування ринку праці є за#
безпечення професійних та трудових інтересів зайня#
того населення (а також соціальний захист), забезпе#
чення господарства країни необхідними кадрами, досяг#
нення повної та неперервної зайнятості [19]. Що сто#
сується державної політики щодо становлення ринку
праці в Україні, ми вважаємо, що саме західна модель
повинна слугувати прикладом для означеного процесу,
оскільки базується на активній позиція в трудових
відносинах. Для її успішної реалізації бажання розви#
ватися в професійному напрямі повинно зароджувати#
ся внаслідок внутрішніх переконань та реалізуватися
шляхом самостійних рішень, а не внаслідок тиску з боку
зовнішніх сил [11].

Таким чином, все вищеозначене знаходить своє
відображення на функціональній структурі ринку праці,
яка повинна складатися з наступних елементів: система
підготовки кадрів, рекрутингова система, фонд підтрим#
ки незайнятих, система перекваліфікації, біржа праці,
правові принципи проведення державної політики в
сфері зайнятості.

ВИСНОВКИ
Міжнародна міграція — явище, що існувало на всіх

етапах розвитку суспільства. Проте точну кількісну оцін#
ку міграційних процесів не вдається зробити навіть сьо#
годні, за наявності широких технічних можливостей та
аналітичного апарату. За умов відсутності ведення будь#
якої статистики та прикордонної системи міжнародні
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мігранти узагалі ніяк не фіксувалися державними орга#
нами [20].

За оцінками економістів, на початку тисячоліття
міграційне сальдо в світі складало близько 1 млн осіб.
При цьому об'єми щорічних грошових потоків, що ви#
никали в процесі міграції, складають сотні мільярдів
доларів, що майже збігається з об'ємами прямих інозем#
них інвестицій [15].

Таким чином, проведене дослідження надає змогу
зосередити увагу на пошуку наукових підходів щодо
регулювання міграційних процесів з метою збережен#
ня рівноваги між усіма учасниками зазначеного проце#
су.
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