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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах, рівень освіти та ква�

ліфікація робітників стає одним з основних факторів фор�
мування конкурентного потенціалу національної еконо�
міки. Таким чином, виїзд кваліфікованих спеціалістів,
який також називають "відтік мізків", створює низку про�
блем для будь�якої країни світу. Крім того, важливо пра�
вильно, оцінити економічний ефект від трудової еміграції
та імміграції в цілому. Їхнє регулювання стає першочер�
говим для урядів країн. На даному етапі рішення щодо
трудової міграції, в основному, зумовлюється нерівномі�
рністю оплати праці в різних країнах. Отже, нівелювання
даного розриву за рахунок покращення умов праці, соц�
іальних виплат або комплексу інших заходів може бути
підгрунтям для подальшого зростання конкурентоспро�
можності національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Міжнародна міграція робочої сили та "відтік мізків"

як окремий, специфічний її різновид ще мало описані у
працях вітчизняних фахівців та дослідників. Це можна по�
яснити тим, що міграційні процеси є доволі новим яви�
щем для України. Їхній вплив на економіку лише осмис�
люється та зацікавленість до них з боку наукового това�
риства тільки починає формуватися. Проте у світі вже
існують відомі та змістовні моделі державного регулю�
вання міжнародної міграції робочої сили. Насамперед, це
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праці І. Авада [1], С. Дастмана [2], М. Каханця [3], А. Кіма
[4], К. Циммермана [5] та інших.

Вагомий внесок у процес дослідження теорії і прак�
тики трудової міграції, удосконалення організаційних,
економічних та правових важелів її регулювання зро�
били провідні вітчизняні вчені: А.П. Гайдуцький [6], Е.М.
Лібанова [7], О.А. Малиновська [8]. С.І. Пирожков [9],
О.В. Позняк [10; 11] та інші. Досить детальний аналіз
міграції в Україні щорічно робить Представництво
Міжнародної організації з міграції в Україні [12]. В ро�
ботах автора [13—15] розроблено комплекс рекомендацій
з вдосконалення регулювання міжнародної міграції в
Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є узагальнення теоретичних підходів

та розробка практичних рекомендацій, щодо регулюван�
ня відтоку за кордон висококваліфікованих робітників для
забезпечення подальшого зростання міжнародної конку�
рентоспроможності національної економіки країни та
оцінка економічного ефекту від міграції для країни по�
ходження та приймаючої мігрантів країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку продуктивних сил, еко�

номічна глобалізація створила нові умови та правила на
всіх світових ринках. Крім цього, глобалізаційні процеси
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стали причиною появи нових, до того не суттєвих, фак�
торів впливу на економіку держава. Поміж інших слід
особливо виділити міжнародну трудову міграцію.

Міжнародна трудова міграція — це переміщення пра�
цездатного населення між державами строком більше ніж
на рік під впливом суто економічних причин, тобто в пошу�
ках заробітку [16]. При даній формі міграції, мігрант здатен
зберегти постійний зв'язок із країною походження.

Міжнародна трудова міграція справляє як позитив�
ний, так і негативний вплив на економіку будь�якої дер�
жави. Міграційні потоки в першу чергу завдають стресу
ринку праці та міжнародній конкурентоспроможності на�
ціональної економіки в цілому.

Основними її формами є трудова еміграція, іммігра�
ція, рееміграція та відтік мізків як особлива форма руху
робочої сили.

Під трудовою еміграцією розуміють виїзд праце�
здатного населення з країни для подальшого працевлаш�
тування за кордоном на строк більше одного року.

Трудова імміграція — це, відповідно, в'їзд іноземних
працівників на територію країни з метою працевлашту�
вання на місцевих підприємствах на строк більше одного
року. Таку країни прийнято називати приймаючою.

Повернення міжнародного трудового емігранта на�
зад до країни походження, його працевлаштування та
проживання в ній, називається рееміграцією.

Виїзд висококваліфікованих працівників за кордон
називається "відтік мізків". Він є першочерговою причи�
ною гальмування розвитку науково�технічного прогресу.
Утримати таких працівників від еміграції складно, через
її економічну привабливість.

Наприклад, припустимо, що індивід i із навичками
ix вирішує між тим, що залишитися у своїй країні h та от�

римувати платню )( ih x , або переїхати до приймаючої r та
заробляти )( ir x . Переїзд включає збитки, що є індивіду�
ально�специфічними такі, як моральні збитки від розста�
вання з родиною та друзями ( iz ), та збитки, що є под�
ібними для всіх індивідів, такі як придбання квитків та
плата за візу (c). Ймовірність переїзду індивіда до краї�
ни r бути залежати від чистого прибутку від міграції:

01 ii VPMP (1),
де czxxV iihiri )()( .
Припустимо, що заробітна плата та збитки мають нор�

мальний розподіл із математичними сподіваннями (серед�
німи значення) zrh mmm ,,  та підсумовуючи усіх індивідів із
однаковими професійними навичками, показник еміграції
з країни походження до приймаючої країни (1) може бути
оцінений як:

V

zhr cmmmMP 11 (2),

де 2
V  — дисперсія величини V , а )(x  — функція стан�

дартного нормального розподілу [17; 18].
Рівняння (2) показує, що для визначеного рівня про�

фесійних навичок, рівень еміграції бути вищим, якщо: се�
редній рівень заробітної плати у приймаючій країні ви�
щий, ніж відповідний показник у країні походження, або
нижчі середні індивідуально�специфічні витрати чи фіксо�
вані міграційні витрати.

Розрахуємо середній показник еміграції (ймовірність
еміграції), наприклад, для лікарів з Україні. Станом на
01.02.2015 року середня заробітна плата лікаря в Україні
складає 2457 грн. або 136,6 дол. США, мінімальна заробі�
тна плата — 1218 грн. або 67,7 дол. США [19]. Офіційний
курс НБУ гривні щодо долара США складав: 1 дол. США
= 17,99 грн. Курс євро щодо долара США складав: 1
євро=1,142 дол. США [20].

Середнє квадратичне відхилення (стандартна похиб�

ка) h оцінимо як 96,22
3

7,676,136
. Тут ми скористалися

наступними результатами.
Якщо відомі середнє Y  і мінімальне minY  значення дос�

ліджуваної ознаки в генеральній сукупності і гіпотеза про
нормальний характер розподілу ознаки прийнятна, зна�
чення середнього квадратичного відхилення (стандартної

похибки) вираховується таким чином: 
3

minYY
. Зміст

наведеної формули пояснюється так. Якщо гіпотеза про

нормальний розподіл прийнятна, то дистанція між се�
реднім і мінімально можливими значеннями випадкової
змінної не перевищує 3 ( правило 3 ) з ймовірність 0,9973
[21].

Для Польщі середня заробітна плата лікаря складає
2500 дол. США, мінімальна заробітна плата — 1500 дол.
США [22].

33,333
3

15002500
r .

Середня ціна одного квитка на автобусний рейс Київ
— Варшава складає 650 грн.=36,1 дол. США [23], вартість
робочої візи 35 євро=40 дол. США. Наразі припустимо,
що моральні збитки від розставання з родиною та друзя�
ми в середньому оцінюється у 1000 дол. США на місяць,
тобто 33,333,200 zzm .

Отже, 222
zrhV 471,9 .

Маємо

99674,0)72,2(1
9,471

1,7610006,136250011MP (3).

Як бачимо, ймовірність еміграції дуже висока при та�
ких розбіжностях у заробітних платах.

Проведемо аналогічні розрахунки для Німеччини: се�
редня заробітна плата лікаря складає 8000 дол. США,
мінімальна заробітна плата — 5500 дол. США [22].

33,833
3

55008000
r .

Середня ціна одного квитка на автобусний рейс Київ
— Берлін складає 3600 грн.=200,11 дол. США [23], вартість
робочої візи 35 євро=40 дол. США. Наразі припустимо,
що моральні збитки від розставання з родиною та друзя�
ми в середньому оцінюється у 1000 дол. США на місяць,
тобто 33,333,200 zzm . Таким чином,

 222
zrhV 897,8 .

Показник еміграції до Німеччини дорівнює

9999994,0)37,7(1
8,897

11,24010006,136800011MP (4).

Як бачимо, цей показник для Німеччини становить
майже одиницю. Це зумовлюється суттєвою різницею у
рівні заробітних плат в Україні та Німеччині.

Для більшості країн актуальним є попит на високок�
валіфікованих міжнародних трудових мігрантів. Приро�
да такого попиту є цілком зрозумілою, адже разова інве�
стиція у вже готового спеціаліста є дешевшою і швидшою
за процес підготовки власного.

Країна�експортер трудових ресурсів виграє за раху�
нок наступних факторів:

— підвищення купівельної спроможності та рівня
життя сімей трудових мігрантів за рахунок грошових пе�
реказів, які вони отримують з�за кордону;

— зниження напруги на ринку праці;
— новий кваліфікаційний рівень мігрантів, що повер�

таються назад. [10, c. 32].
Низку вигод мають і країни�імпортери робочої сили.

Залучення іноземних працівників сприяє збільшенню ВВП
та національного доходу. Праця міжнародних трудових
мігрантів, які знаходилися у деяких країнах Західної
Європи, зумовила зростання економік даних країн про�
тягом кількох десятків років, починаючи з 50�их років ХХ
століття. Скажімо, свого часу в Німеччині на офіційному
рівні визнавалося, що "іноземні робітники і службовці,
поряд з громадянами Німеччини, були творцями німець�
кого економічного дива" [24, с. 30].

Використання іноземних трудових ресурсів дає змо�
гу розширити сферу прикладання праці завдяки запов�
ненню вільних робочих місць, таким чином, ліквідуючи
присутній на місцевому ринку дефіцит робочої сили.

Приплив робочої сили з�за кордону робить можли�
вим, з одного боку, прискорений розвиток економічно
депресивних галузей народного господарства, зайнятість
в яких не користується популярністю серед місцевого на�
селення, а з іншого — сприяє переходу останнього до
більш престижної, високооплачуваної праці з урахуван�
ням власних порівняльних переваг [25, с. 12].

Надходження дешевої іноземної робочої сили може
стати фактором зниження витрат виробництва, а відтак,
підвищення конкурентоспроможності вироблених краї�
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ною товарів та послуг. Завдяки трудовій імміграції в на�
родному господарстві країни відчувається позитивний
мультиплікативний ефект, оскільки іноземні робітники,
пред'являючи додатковий попит на товари і послуги на
внутрішньому ринку, стимулюють зростання виробницт�
ва і вищу зайнятість, в першу чергу, серед місцевого насе�
лення.

Трудові мігранти сплачують чималі податки до бюд�
жету держави, хоча самі в той же час позбавлені більшості
соціальних виплат з її боку. З огляду на це відбувається
суттєве збільшення доходів бюджету та інших соціальних
фондів країни�реципієнта людських ресурсів. Залучення
фахівців з�за кордону сприяє підвищенню кваліфікацій�
ного рівня місцевої робочої сили. Зростаюча конкурен�
ція на ринку робочої сили країни, яка приймає трудових
мігрантів, змушує її громадян підвищувати свої про�
фесійні навички [26, с. 206].

Завдяки популяризації національної продукції серед
іноземців, держава згодом нарощує її експорт до країн
походження трудових мігрантів, оскільки останні, повер�
нувшись через деякий час додому, будуть відчувати по�
требу у користуванні тими благами, до яких вони призви�
чаїлися за кордоном.

Загалом, здійснений аналіз дає підстави стверджува�
ти, що вигоди, які отримують промислово розвинуті краї�
ни (держави�реципієнти) від "викачування робочих рук"
з менш розвинутих країн перевищують їх втрати. У цьо�
му контексті слушною є точка зору тих дослідників, які
вважають, що "не розвинуті країни допомагають країнам,
що розвиваються, а, навпаки, ці останні надають квалі�
фіковану допомогу й без того не бідним країнам�імпор�
терам робочої сили" [27, c. 903].

Крім економічних, доцільно узагальнити соціальні та
демографічні наслідки зовнішньої міграції. Для країни�
постачальника робочої сили це:

1. Депопуляція країни — систематичне зменшення аб�
солютної чисельності населення.

2. Соціальне сирітство або проблема ще одного втра�
ченого покоління.

3. Політичній аспект; трудові мігранти, насамперед
нелегальні, стають зручним об'єктом політичних маніпу�
ляцій.

Для країн�імпортерів:
1. Приплив іноземних робітників з�за кордону дає

змогу країні дещо пом'якшити прояви демографічної кри�
зи, оскільки зазвичай мігрують молоді люди репродуктив�
ного віку. Дякуючи цьому, відбувається зниження серед�
нього віку населення держави, а значить, гальмується про�
цес "старіння" нації [28, c. 134].

2. В державі прийому робочої сили можуть виникати
проблеми, пов'язані з перебуванням на її території гро�
мадян інших країн. Мова може йти про соціально�куль�
турні, міжетнічні, політичні, правові та деякі інші пробле�
ми [29, с. 42—43].

Таким чином, слід розглядати наслідки міжнародної
трудової міграції як для країн�постачальників робочої
сили, так і для країн, що її отримують. Враховуючи все
зазначене вище, варто сказати, що країни повинні послаб�
лювати чи посилювати згадувані нами прояви міжнарод�
ного руху робочої сили. Дії мають спиратися на місце
країни у міжнародних економічних відносинах, а також
на власні національні інтереси. Тільки таким чином вони
будуть здатні звести до мінімуму негативний ефект від
міжнародної трудової міграції, а також зробити підгрун�
тя для подальшого прискорення розвитку національної
економіки.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Ігнорування міжнародної еміграції може мати нега�
тивний ефект на конкурентоспроможність національної
економіки. Особливо актуальним є питання відтоку ви�
соко кваліфікованих фахівців х країни.

Ключовим фактором, який спричиняє міжнародну
еміграцію працівників, є наявність чистого прибутку від
міграції. При прийнятті рішення про еміграцію потен�
ційний мігрант зважує потенційні вигоди та супутні ви�
трати даного процесу. Для деяких категорій українських
працівників, таких, наприклад, як лікарі, таке рішення є
фактично очевидним, враховуючи суттєву різницю між

рівнем заробітної плати в Україні та інших країнах світу.
В порівнянні с умовами праці, існуючими в Німеччині та
Польщі, можна чітко бачити причини прагнення українців
стати частиною ринку праці зазначених країн.

Ефект від міжнародної трудової міграції є неодно�
значним. Він несе низку переваг та недоліків для прийма�
ючої країни та країни походження мігранта. Використан�
ня дешевої іноземної робочої сили дозволяє скоротити
витрати виробництва, а притік кваліфікованих працівників
з�за кордону сприяє підвищенню технологічного і науко�
вого потенціалу країни. З іншого боку, трудова іммігра�
ція переповнює ринок праці, збільшує безробіття та є фак�
тором підвищення соціальної напруги.

Міжнародна еміграція робочої сили дозволяє скоро�
тити існуюче в країні безробіття. Також воно сприяє
підвищення купівельної спроможності членів сімей
мігрантів, за рахунок отриманих з�за кордону грошових
переказів. Супутніми загрозами міжнародної еміграції є
поступова депопуляція в країна і втрата кваліфікованих
фахівців, яка призводить до технологічного відставання
і, як наслідок, зменшення національної конкурентоспро�
можності.

У подальших дослідженнях слід приділити увагу за�
побіганню "відтоку мізків" з країни, спричиненого еко�
номічною нестабільністю та військовими діями, а також
стимуляцією рееміграції кваліфікованих працівників до
України.
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