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За довгу історію людства міжнародна міграція на�
селення пройшла багато різних етапів свого розвит�
ку. На початкових етапах переважали природні чин�
ники міграції, коли люди були вимушені мігрувати
внаслідок стихійних лих, в пошуках пасовищ, родю�
чих земель та ресурсів для виживання. Війни, голод
та епідемії теж змушували людей шукати спасіння на
інших територіях. Нестача земель, води, відносне пе�
ренаселення, швидке зростання споживчих потреб
людей змушували їх шукати ресурси для життєдіяль�
ності в інших країнах.

Після великих географічних відкриттів масові пе�
реміщення населення набували трансконтинентально�
го характеру. В епоху первинного накопичення капі�
талу міграція населення пов'язана з колонізацією
європейцями земель в Америці, Африці, Азії. У XVI—
XVIII ст. багато європейців добровільно переселялись
до Америки. Водночас багато африканців були на�
сильно вивезені туди. Причому вивезення рабів пере�
вищувало масштаби міграції вільних людей. За кілька
століть з Африки було вивезено близько 20 млн лю�
дей. Внаслідок цього населення Африки за 1650—1850
рр. скоротилось на 22%. На той час торгівля рабами
була наймасовішим трансконтинентальним пере�
міщенням людей [2; 9; 13, c. 11—13].
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is also showed that that national strategy of allocation of additional production units in the unemployed areas

can not restrain the international migration.

У ХІХ—ХХ ст. міграція населення продовжува�
ла зростати. Однак передумови міграції поступово
трансформуються. Найбільш вражаючою була мігра�
ція ірландців до Америки та Великобританії через не�
врожай і голод на батьківщині. Всього за вісім років
(1847—1854 рр.) виїхало до 2 млн чол., або майже
третина населення країни. У 1860 р. ірландці скла�
дали майже 40% усіх емігрантів у США [10, c. 36—
37]. Масова міграція і висока смертність від голоду,
стверджує Дж. Фітзгеральд, спричинили істотне ско�
рочення населення Ірландії: за 120 років (1841—1961
рр.) — з 8,2 млн чол. до 2,8 млн чол. — у 3 рази. Соці�
ально�демографічна катастрофа в Ірландії була зу�
мовлена глибокою продовольчою проблемою [23, c.
67].

Приблизно тоді ж мала місце масова міграція з Ве�
ликобританії. Як зазначає С. Кара�Мурза, за 1820—
1850 рр. з країни виїхало майже 2 млн чол. — близько
10% населення. В основному англійці відправлялись
до Канади і Австралії [20]. Друга хвиля масової
міграції британців припадає на початок ХХ ст. Тоді,
за даними Д. Уінтера, переважно до Північної Аме�
рики виїхало майже 2,5 млн осіб, або близько 7% на�
селення. Причини міграції — дефіцит ресурсів для
життєдіяльності людей [21].
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Наприкінці ХІХ ст. масова мігра�
ція з Італії була зумовлена зростан�
ням криміналізації в суспільстві, ко�
румпованості влади, процвітанням
мафії. З 1870 по 1914 рр. Італію зали�
шило близько 5,3 млн осіб, або більше
20% населення. Переважно їхали до
США, Північної Африки і Південної
Америки [17, c. 4; 22, c. 6].

У другій половині ХІХ ст. з Украї�
ни почалась перша хвиля масової
міграції. Найбільше виїжджали із гу�
стонаселених регіонів Західної Ук�
раїни у країни Північної та Півден�
ної Америки. Тоді з України виїхало
біля 2 млн чол. Друга хвиля міграції
прийшлась на 20—30�ті рр. ХХ ст.,
теж із Західної України і теж на аме�
риканські континенти. За цей період
виїхало більше 1 млн чол. Основна
причина — брак землі, перенаселення. Основні моти�
ви в період обох хвиль міграції — заробити на про�
життя, на житло, на облаштування свого господар�
ства. Тоді багато українців виїжджали з надією по�
вернутись, але не судилось як з політичних, так і з
економічних причини. Значною мірою завадила Пер�
ша, а потім Друга світові війни.

З території СРСР відбулось також дві масові хвилі
міграції населення. Перша хвиля (1917—1938 рр.) —
"біла міграція" та депортація інтелігенції. За ці 20
років емігрувало близько 4 млн осіб. Ще більш масо�
вою була міграція з 1938 по 1947 рр. За 10 років краї�
ну покинуло 10 млн чол. Серед мігрантів більшість
військовополонених та вивезених на роботи далі на
захід. Здебільшого вони переселились в США, Кана�
ду, Латинську Америку, Австралію, Південну Європу
[17].

Прикладом міграції з політичних причин є пере�
селення німців зі східної у західну частини Німеччи�
ни. У 1949—1961 рр. — від 2,6 млн чол. до 3,8 млн чол.,
або від 13 до 20% населення країни [14; 24]. Потім,
після об'єднання Німеччини, була ще одна хвиля ма�
сового переселення німців. Тоді в країну повернулось
ще близько 3 млн німців. Найбільше з Росії (2,2 млн),
Польщі (0,6 млн) та Румунії (0,2 млн) [24]. Аналогіч�
но з Казахстану протягом 11 років (1989—2000 рр.)
виїхало близько 3,5 млн чол. (або 20% населення), пе�
реважно етнічних слов'ян та німців [5].

За 1989—2003 рр. з Вірменії, за оцінками Г.Єганя�
на, емігрувало приблизно 1 млн осіб, або майже тре�
тина населення. Тут ціла низка причин: стихійне лихо
(землетрус), Нагірно�карабаська війна, міжнаціо�
нальні конфлікти, економічний занепад країни [25, c.
3]. Здебільшого з цих же причин з Азербайджану про�
тягом 1995—2005 рр., за підрахунками А. Мелік�Шах�
назарова, виїхало до 3,5 млн чол., переважно до Росії,
Туреччини, країн СНД, США і ЄС. Це понад 40% на�
селення країни [8, c. 12].

Загалом у постсоціалістичних і пострадянських
країнах міграційні процеси посилювались протягом
усіх 1990�тих років Лише після 2000 р., коли економ�
іка цих країн почала зростати, пропонувати нові ро�
бочі місця, вищу заробітну плату і певну соціальну
підтримку процеси міграції загальмувались. За пев�
них умов можна було очікувати повернення частини
мігрантів на батьківщину. Однак посилення на євро�
пейському континенті інтеграційних процесів сфор�
мувало нові передумови до зростання міграції, в тому
числі з країн колишнього СРСР. Після розширення
Європейського союзу за короткий період часу знач�
на частина населення країн — нових членів ЄС — виї�
хала в пошуках заробітків у ЄС�15. Найбільше до
Німеччини, Великобританії, Ірландії, Швеції, Італії.
За підрахунками Х.�В. Сінна, протягом 2004—2007 рр.

на захід емігрувало близько 2 млн поляків, або 5%
населення [12]. Лише у Великобританії та Ірландії у
2008 р. працювало 1,2 млн поляків [19]. За ці роки з
Литви виїхало понад 400 тис. людей, або 12% насе�
лення.  Найбільше також до Великобританії та
Ірландії. З Румунії за 1991—2006 рр. емігрувало
близько 3,4 млн чол. (понад 15% населення). Лише
протягом першого року після вступу Румунії до ЄС
близько 1 млн румун переїхало на роботу до Італії та
Іспанії [12].

Таким чином, у міру глобалізації світової еконо�
міки, лібералізації міграційного законодавства та
інтеграції національних господарств, міжнародна
міграція стає все більш важливим чинником суспіль�
ного розвитку. На основі досліджень нами узагаль�
ненні основні потоки та масштаби міграції по країнах�
донорах робочої сили (рис. 1). Їх результати свідчать,
що в новітній історії міграція населення посилюва�
лась. Змінювались лише її передумови, причини і на�
слідки. Раніше основними причинами переселення
були стихійні лиха, продовольчі проблеми, політичні
гоніння населення. Сьогодні головними чинниками
міграції є пошук людьми кращих умов життя для себе
та членів своєї родини. Найбільш яскраво це прояви�
лось в постсоціалістичних країнах в кінці ХХ ст. —
першій декаді ХХІ ст. На основі проведених дослід�
жень нами розроблено схему узагальнення основних
передумов і причин міграції населення (рис. 2).

Міграція як суспільний процес має і негативні
риси. Насамперед, це розрив відносин з родиною,
зміна умов проживання, традицій, звичаїв, мови
спілкування тощо. Все це важкий суспільний, соціаль�
ний і психологічний тягар. Тому у суспільстві часто
поставало питання щодо альтернативи міграції: чи не
можна зробити так, щоб люди не мігрували, а влада
створювала необхідні економічні та соціальні умови
на батьківщині. Ця ідеологія дуже міцно вкорінилась
у соціальній ментальності людей, колишніх громадян
СРСР. Однак відповіді на це питання досі немає.

Для відповіді на це питання потрібно, насамперед,
розв'язати низку непростих економічних проблем
розміщення і розвитку галузей. Дослідження показу�
ють, що більшість з них з об'єктивних причини не мо�
жуть бути створені в країнах проживання потеційних
мігрантів (табл. 1). Головна причина — дуже різна їх
залежність від природних, трудових та фінансових ре�
сурсів. Є галузі, які дуже залежать від природних і
фінансових ресурсів, і значно менше від трудових. Ці
галузі неможливо розвивати на батьківщині потен�
ційних мігрантів. Є галузі, які слабо прив'язані до при�
родних та фінансових ресурсів і сильно — до трудо�
вих ресурсів. Останні, в принципі, можна розміщува�
ти в місцях проживання потенційних мігрантів. Вод�
ночас є багато галузей, які відносно рівномірно зале�
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Рис. 1. Основні історичні факти масової міграції населення

* — обсяги імміграції етнічних німців до Федеративної Республіки Німеччина

Розраховано за даними: [10, c.37; 21; 22, c.6; 18; 14; 5; 25, c.3; 8, c.12; 19; 12]
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жать від різних видів ресурсів. Зрозуміло, що ці га�
лузі не можуть бути розміщені там, де є значні і недо�
рогі трудові ресурси — потенційні мігранти, але немає
необхідних природних ресурсів.

У цьому контексті заслуговує на увагу розгляд
кількох груп галузей. Перша — сільське господарство,
рибальство, галузі добувної промисловості, які дуже
залежать від наявності необхідних природних умов та
корисних копалин.

Друга група галузей — це ті, які дуже залежать
від фінансових ресурсів і розвиваються вони там, де є
великий капітал або високий рівень життя людей, ви�
сока купівельна спроможність та споживчий попит.
Це будівництво, інфраструктура, торгівля, транспорт,
зв'язок, фінансово�банківська діяльність, сфера роз�
ваг тощо. Найбільш вражаючим прикладом тут може
слугувати Емірат Дубаї, де за останні 20 років були
зосереджені масштабні будівельні проекти повністю
з використанням місцевого капіталу та іноземної ро�
бочої сили. Теоретично ці галузі можна розвивати у
місцях наявності трудових ресурсів. Однак через брак
інвестицій практично це можливо у дуже обмежених
обсягах. Ці галузі дуже інвестиційно ємні і лише краї�
ни з високим рівнем економічного розвитку спро�
можні забезпечити їх розміщення у себе на батьків�
щині або у інвестиційно привабливих регіонах.

Третя група галузей — це такі, що можуть бути
розміщені в густонаселених районах з великим потен�
ціалом міграції. Значною мірою це стосується легкої

промисловості, машинобудування.
При цьому йдеться не про тру�
домісткість галузі, а саме про пріори�
тетну залежність від трудових ре�
сурсів, за відсутності залежності від
інших ресурсів. Приклад з Еміратом
Дубаї свідчить, що трудомісткість бу�
дівництва вирішується на користь
фінансової залежності галузі шляхом
залучення іноземної робочої сили.

Основною сферою масової зайня�
тості мігрантів, зокрема зі Східної
Європи, є будівництво і готельно�ре�
сторанний сервіс. Однак ці галузі не�
можливо перенести до країн, де є
більш дешева робоча сила. Адже, про�
дукція чи послуги зазначених галузей
використовується на місці їх вироб�
ництва і мають бути в безпосередній
близькості від проживання потенцій�
них споживачів. Наприклад, не мож�
ливо перенести в країни Східної
Європи будівництво готелів, які зво�
дяться на на узбережжі Середземно�
мор'я.

Формування нових центрів масш�
табного будівництва житлових, діло�
вих та розважальних комплексів та�
кож призводить до масової міграції
населення. Яскравим прикладом тут є
Об'єднані Арабські Емірати. За підра�
хунками Інтернет�порталу
Emirates.su, в ОАЕ проживає і працює
більше 3,5 млн мігрантів з Індії, Па�
кистану та Бангладеш. Ще понад 1
млн осіб — з інших країн. Частка
мігрантів у структурі населення ОАЕ
на початок 2009 р. складала 80% [3].

Інша справа, що будівництво авто�
мобільних заводів можна перенести у
східну частину Європи, продукція
яких потім буде реалізовуватись на
всьому європейському континенті.
Однак це вимагає значних обсягів ка�
пітальних інвестицій. Тому дуже час�

то проблема розвитку галузі вирішується на користь
капіталу. Наприклад, ще у 1750—1850 рр. промис�
ловість Великобританії розвивалась саме за рахунок
масштабного залучення робочої сили. За даними С.
Кара�Мурза, за ті 100 років населення країни зросло
з 7,5 до 21 млн чол. — майже у три рази [20]. Пізніше,
в період розвитку транспортної інфраструктури, до
Великобританії приїхало багато ірландців [10, c. 69].
У ХІХ ст. одним з головних центрів промисловості Ве�
ликобританії стає Шотландія. У 1948 р. ірландські
мігранти складали 2/3 усіх рудокопів і 3/4 ткачів Шот�
ландії [10, c. 68]. З цього приводу Ф. Енгельс зазна�
чив, що англійська промисловість не могла б так швид�
ко розвиватись, якби не великі резерви ірландської
міграції [6, c. 325].

Таким чином, аналіз характеру розміщення і роз�
витку галузей сучасної економіки дозволяє стверд�
жувати, що більшість з них не може обійтись без
міжнародних мігрантів і ці галузі не можливо пере�
нести в країни потенційних мігрантів. Отже, причини
міграції населення зумовлені об'єктивною законо�
мірністю і економічною необхідністю.

Поряд з економічними передумовами є чимало
соціальних чинників міграції населення. Їх вплив на
рішення щодо міграції нерідко є вирішальним. Основ�
ною соціальною причиною міграції є незадоволення
рівнем життя на батьківщині. Для з'ясування можли�
востей розв'язання цієї проблеми потрібно аналізу�
вати основні сфери зайнятості мігрантів у країнах

Рис. 2. Основні історичні передумови та причини масової міжнародної
міграції населення
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працевлаштування. Дослідження
показують, що можливості розмі�
щення тих чи інших сфер зайнятості
мігрантів, у них на батьківщині є
дуже обмеженими (табл. 2). Наприк�
лад, в Італії та Іспанії близько по�
ловини українських мігрантів заді�
яні у двох сферах: прибирання до�
могосподарств та догляд за дітьми і
пенсіонерами. Молдавських мігран�
тів тут теж біля 30—40%. Зрозумі�
ло, що створити аналогічну зай�
нятість українських і молдовських
мігрантів у цих сферах на батьків�
щині практично неможливо.

Дослідження показують, що
лібералізація міграційного законо�
давства спростовує усі зусилля
щодо створення робочих місць на
батьківщині і ще більше мотивує
міграцію. Це стало очевидно на при�
кладі розширення Європейського
союзу. Міграція, особливо з нових
членів ЄС (Польщі, Румунії, Словач�
чини, країн Балтії), істотно активі�
зувалась. За визначенням П. Прохо�
рова, як країни Балтії не намагались
перед вступом до ЄС підвищити
рівень життя свого населення, однак
одразу після приєднання почався
масовий відтік жителів з цих країн.
Адже в Естонії почасова оплата
праці в п'ять разів нижча, ніж у
Фінляндії, а середня зарплата в Данії переважає ли�
товську у 8 разів [11]. Одним із найпотужніших со�
ціальних стимулів до міграції стала висока різниця в
доходах населення. Наприклад, розрив у оплаті праці
у Литві та Великобританії чи Швеції може сягати 10
разів. Зрозуміло, що жодні заходи Уряду Литви не
спроможні зупинити міграційні
процеси [4]. А К. Баде констатує, що
навіть Німеччина, яка має одну з
найпотужніших економік, втрачає
привабливість працевлаштування
своїх громадян. Все більше німців
виїжджає на роботу до Швеції,
Норвегії, Швейцарії, країн Бені�
люксу.

У ХХІ ст. роль мігрантів у бага�
тьох сферах економіки країн�пра�
цевлаштування ще більше зростає.
Більшість з них працює на низькок�
валіфікованих, дешевих або вузь�
коспеціалізованих і добре оплачу�
ваних роботах. Через високу при�
вабливість західних ринків праці, у
країнах — нових членах ЄС —
кількість вакансій теж постійно
зростає. В Польщі гостро відчу�
вається потреба у будівельниках,
зварювальниках, лікарях, медсест�
рах, фахівцях ІТ індустрії. В країні
все більше говорять про офіційне
залучення робочої сили з України.
З подібними проблемами зіштовху�
ються Естонія, Латвія, Литва, Сло�
ваччина [16].

У країнах ЄС�15 відчувається
дуже гострий дефіцит трудових
ресурсів у сфері охорони здоров'я
та обслуговування людей похило�
го віку. У Західній Європі в цій
сфері задіяні мільйони людей зі
Східної  Європи, Філіппін, Ма�

лайзії, інших країн. Як зазначає інтернет�портал
"Людські ресурси Росії" (Rhr.ru), вже сьогодні у Ве�
ликобританії, в сфері охорони здоров'я працює
майже третина мігрантів, більшість з них влашту�
вались медсестрами і доглядальницями. В найближ�
чому майбутньому країна планує дати роботу ще

Таблиця 1. Характеристика можливостей розміщення галузей економіки на
територіях з великим потенціалом міграції
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Таблиця 2. Характеристика можливостей задоволення інтересів мігрантів на
батьківщині, виходячи з характеру їх зайнятості у країнах працевлаштування

* — частка мігрантів, зайнятих у конкретній галузі, у % до загальної кількості
мігрантів країни#донора в країні#працевлаштування.

Примітка: оцінка можливостей: "+" — мінімальна, "++" — нижче середньої,
"+++" — середня,  "++++" — вище середньої.
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400 тис. іноземцям для обслуговування готелів та
пансіонатів [7].

Аналогічна ситуація складається у Австрії. Тут
суспільство і влада вже змирились з масовим викори�
станням робочої сили у догляді за людьми похилого
віку. Не стримує навіть нелегальний статус мігрантів.
І це зрозуміло, адже життя кожної шостої людини
похилого віку в цій країні залежить від доглядальниці
[15]. С. Сумлінний, аналізуючи досвід нелегального
працевлаштування словацьких жінок в системі охо�
рони здоров'я Австрії, також приходить до виснов�
ку, що відмовитись від їх послуг країна вже неможе,
адже ця масова і дешева робоча сила утримує усю си�
стему підтримки пенсіонерів [15]. Оскільки оплата за
роботу легальних і нелегальних доглядальниць
різниться приблизно в 10 разів, а кількість громадян
похилого віку постійно зростає, влада вимушена зак�
ривати очі на ситуацію, що склалась. За прогнозами
соціологів, вже до 2020 р. кількість австрійців у віці
понад 75 років досягне близько 1 млн чол., а число
таких, що потребують доглядальниць, зросте з 550 до
900 тис. При цьому вартість створення одного легаль�
ного робочого місця доглядальниці становить 80—100
тис. євро. Загалом по країні бюджет цих витрат сягає
20 млрд євро. Сума непосильна для австрійської еко�

номіки, особливо для соціальної сфери
[15]. Тому австрійській системі охорони
здоров'я мігранти�доглядальниці дуже
вигідні. Уряд країни навіть почав випла�
чувати дотації пенсіонерам. Залежно від
стану здоров'я і рівня доходів австрієць�
пенсіонер може розраховувати на серед�
ньомісячну субсидію в розмірі від 150 до
1500 євро. Ці кошти більшість сімей вит�
рачає саме на доглядальниць за пенсіоне�
рами [15].

Отже, наведені приклади достатньо
аргументують причини подальшого зро�
стання масштабів міграції, особливо зі
східних країн до західних. Більше того, в
країнах ЄС посилюється вплив чинників,
які сприятимуть залученню притоку
мігрантів в ці країни: зростання трива�
лості навчання, зниження народжува�
ності, продовження тривалості життя,
збільшення кількості пенсіонерів.

Ще однією соціальною передумовою
міграції населення є можливості отри�
мання додаткових соціальних гарантій
захисту життя і  умов праці .  Так,
більшість країн ЄС�15 мотивують до пе�
реїзду молодих людей з інших країн для
підтримки свого демографічного балан�
су. У багатьох країнах соціальний захист
поширюється і  на мігрантів з інших
країн�членів співдружності. У Великоб�
ританії потрібно легально пропрацюва�
ти щонайменше рік, щоб отримати такі
ж соціальні гарантії, як у британців. У
інших країнах цей строк коливається від
2 до 7 років [7].

Дослідження підтверджують, що де�
шева іноземна робоча сила позитивно
впливає на суспільний розвиток прийма�
ючих країн. У 2006 р. Єврокомісія підго�
тувала спеціальну доповідь, в якій дала
оцінку впливу трудової міграції з нових
країн�членів (ЄС�10) на розвиток ЄС�15.
Головний висновок полягає в тому, що
міграція з ЄС�10 сприяла зниженню без�
робіття, покращенню економічного роз�
витку та поліпшенню фінансового стану
домогосподарств в ЄС�15. Автори до�
повіді також прийшли до висновку, що

мігранти з ЄС�10 не складають конкуренції місцево�
му населенню, а навпаки, заповнюють прогалини на
ринку праці [16].

Таким чином, міжнародна міграція населення стає
позитивним явищем не тільки для поповнення ринку
дешевою і доступною робочою силою, але й фінансо�
вої підтримки їх рідних домогосподарств на батьків�
щині. Для корінного населення і органів влади розви�
нених країн міжнародна міграція вже починає асоці�
юватись з соціальним благом усього суспільства як у
країнах�донорах, так і у країнах�реципієнтах робо�
чої сили. Тому економічні та соціальні передумови
міграції будуть посилюватись. У результаті дослід�
ження узагальнено основні передумови сучасної
міграції населення (рис. 3). Вони дозволяють стверд�
жувати, що мігранти при прийнятті рішення керують�
ся багатьма чинниками, основними з яких є рівень
потенційного доходу, рівень соціальної захищеності,
перспективи професійного росту, а також можливість
забезпечити гідну підтримку на пенсії.

Дослідження сучасних тенденцій глобалізації
світової економіки і суспільного розвитку свідчать,
що в подальшому міграційні процеси будуть посилю�
ватись. Формування сучасних інтеграційних об'єд�
нань, відкриття нових ринків, необхідність будівниц�

Рис. 3. Передумови сучасної масової міграції населення
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тва більш нової і якісної фінансової та матеріальної
інфраструктури призведе до подальшого перерозпо�
ділу світового ринку праці і капіталу. Адже вільне
переміщення людей, основним мотивом яких є отри�
мання вищого доходу, в свою чергу є джерелом кап�
італу. Тобто мета міжнародної міграції робочої сили
співпадає з метою міжнародного руху капіталу. Як
капітал, так і робоча сила, рухаються з метою більш
ефективного перерозподілу, застосування та віддачі.
Ці дві категорії все частіше стають взаємозалежни�
ми.

Історичний досвід показує, що ще в часи масово�
го переміщення населення на початку ХХ ст. вже були
такі мігранти, які переїжджали саме з метою більш
ефективного використання своїх доходів, оптимізації
витрат, зменшення конкурентного тиску тощо. Як заз�
начає С. Кара�Мурза, свого часу у ХІХ ст. з Великоб�
ританії до США мігрувало чимало дрібних капі�
талістів. Вони не могли конкурувати з великими та
середніми компаніями. Тим часом в США був значно
вищий рівень прибутковості бізнес�проектів (до 20%),
тоді як у Великобританії всього 3%. Особливо при�
вабливою була перспектива придбання земельних
угідь. У Канаді землю можна було придбати у 20 разів
дешевше, ніж у Великобританії. Окупити витрати
можна було за 3—5 років, значних податкових зборів
також не було [20]. З цих же міркувань міграція з Ве�
ликобританії у кінці ХХ ст. знову почала посилюва�
тись. У 1997—2006 рр. країну залишило близько 2 млн
громадян [21]. Подібна ситуація має місце в інших
розвинених країнах, зокрема Німеччині і США. Тоб�
то навіть з розвинених країн з високим рівнем серед�
нього доходу, соціального захисту населення, люди
все одно їдуть за кордон у пошуках задоволення своїх
економічних та соціальних інтересів.

Таким чином, на сучасному етапі економічного
розвитку міжнародна міграція залишається вагомим
чинником суспільного розвитку. Її масштаби і зна�
чення постійно зростають, вона стає невід'ємною ча�
стиною світогосподарських процесів. Країни нама�
гаються використати переваги міжнародної міграції
населення. Більшість досліджень міграційних про�
цесів свідчать про їх позитивний вплив на економіку
та соціальний розвиток приймаючих країн. Але в
різних країнах наслідки міграції різняться і зумов�
лені насамперед масштабами, структурою міграцій�
них потоків. У розвинених країнах мігранти викону�
ють доповнюючу роль, сприяючи вирівнюванню дис�
пропорцій на ринку праці, стабільному функціону�
ванню виробництва. Така взаємовигідність міграції
унеможливлює адекватне задоволення економічних
та соціальних інтересів потенційних мігрантів. Отже,
стратегію міжнародної міграції населення неможли�
во адекватно замістити стратегією розвитку галузей
економіки і сфер зайнятості в країнах надлишком ро�
бочої сили.
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