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АНОТАЦІЯ 

 

Стаканов Р.Д. Трансформація регіональної трудової міграційної політики в 

умовах формування глобального ринку праці – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2018.  

У дисертації досліджено новий синтетичний напрям розвитку теорії міжнародних 

економічних відносин, який полягає у розкритті загальноцивілізаційних основ та 

процесів інтеграційної трансформації регіональної трудової міграційної політики на етапі 

глобальних перетворень міжнародного ринку праці, який на відміну від попередніх 

напрямів поєднує домінуючі інституційні підходи до регулювання міжнародної трудової 

міграції з неоліберальними підходами до формування глобального ринку праці. У цьому 

контексті обґрунтовано концептуальні засади регіоналізації трудової міграційної 

політики через виявлення сутнісних характеристик, системне дослідження об‘єктивних 

передумов та імперативів трансформації регіональної міграційної політики в умовах 

формування глобального ринку праці.  

Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Основний текст дисертації викладено на 372 сторінках, що містять 38 

таблиць, 26 рисунків. Список використаних джерел охоплює 657 найменувань та 

поданий на 72 сторінках. Додатки займають 70 сторінок, на яких розміщено, крім 

текстового матеріалу, 31 таблиця, 8 рисунків. 

Розділ 1 «Теоретичні засади функціонування міжнародного ринку праці» 

складається з трьох підрозділів, в яких розглядаються міжнародний ринок праці в 

методології наукових досліджень, основні концепції регіоналізації міжнародного ринку 

праці і визначаються детермінанти становлення глобального ринку праці.  

Розділ 2 «Методологічні засади трудової міграційної політики в умовах 

становлення глобального ринку праці» складається з трьох підрозділів, де розглянуто 
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сучасні форми міжнародного регуляторного співробітництва в умовах глобалізації, 

визначено понятійно-теоретичний базис трудової міграційної політики, окреслено 

домінанти глобального ринку праці у трансформаційних процесах регулювання трудової 

міграції. 

Розділ 3 «Регіональна координація механізму трудової міграційної політики» 

складається з чотирьох підрозділів, де визначено механізм реалізації міжнародної 

регуляторної  політики в сфері трудової міграції, системетазивоано глобальні та 

регіональні координаційні механізми в системі регулювання трудових міграційних 

процесів, досліджено роль регіональних систем міграційної політики в міжнародному 

русі робочої сили, сформульовано трансформаційні стратегії регіональної координації 

трудової міграційної політики. 

Розділ 4 «Трансформація механізму інтеграційної міграційної політики на 

регіональних ринках робочої сили в умовах глобалізації» включає в себе три підрозділи, 

в яких висвітлено еволюцію міграційної політики регіональних інтеграційних об‘єднань, 

визначено детермінанти трансформації регіональних інтеграційних систем міграційного 

попиту, окреслено глобальні виклики формування синтетичних регіональних систем 

міграційної політики. 

Розділ 5 «Моделювання впливу регіональної міграційної політики на міжнародне 

переміщення робочої сили» складається з трьох підрозділів, де розглянуто варіативність 

ефектів регіональної трудової міграційної політики в економічному розвитку центрів 

міжнародної трудової міграції, охарактеризовано роль економічної інтеграції в системі 

факторів розвитку міжнародної трудової міграції, проведено моделювання ролі основних 

регіональних систем міграційної політики в міжнародному русі робочої сили. 

Розділ 6 «Стратегія удосконалення міжнародної трудової міграційної політики 

України» включає три розділи, де визначено діалектику участі України у глобальному 

ринку праці, охарактеризовано інституційні інструменти державної трудової міграційної 

політики та запропоновано механізми інтеграції України в європейський ринок праці в 

умовах асоціації з ЄС.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором було обґрунтовано та 

емпірично доведено існування трьох основних систем трудової міграційної політики: 
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міграційної системи, орієнтованої на попит, міграційної системи, орієнтованої на 

пропозицію, і синтетичної міграційної системи. Зокрема, визначено компоненти систем 

міграційного попиту (зумовлені потребами приймаючої країни в робочій силі), 

пропозиції (формуються у відповідності до наявної пропозиції трудових ресурсів), 

синтетичних міграційних систем (відповідність іноземних трудових ресурсів 

кон‘юнктурним і стратегічним потребам приймаючих країн). Це дало можливість 

виокремити та сформулювати основні міграційні моделі та аргументувати філософію 

міграційної політики, основаної на попиті на робочу силу, як інерційну – кон‘юнктурну 

за попитом (залежить від кон‘юнктурних змін у структурі попиту). Натомість міграційні 

системи пропозиції та синтетичні міграційні системи визначаються як проактивні – 

стратегічні (формують візіоністську політику на основі довгострокового прогнозування 

розвитку міжнародного ринку праці). Зазначене формує алгоритм нового понятійно-

методологічного апарату наукових досліджень регіональної трудової міграційної 

політики як актуального напряму світової економічної науки.  

В роботі сформульовано концепцію інституційної реструктуризації регіональної 

міграційної політики та методологічний інструментарій трансформації міграційної 

політики (регулювання → дерегулювання, регулювання → ререгулювання, регулювання 

→ регулювання+), що варіюється залежно від об‘єкта, мети та інструментів 

регулювання. Різні прояви трансформації можуть спостерігатись як одночасно, так і 

окремо на одному або різних рівнях, доповнюючи або діалектично протидіючи один 

одному. Виокремлено чотири типи трансформаційних процесів регіональної міграційної 

політики (вибірковий, циклічний, системний, безперервний) та три моделі 

трансформації: від моделі міграційного попиту до моделі пропозиції, від моделі попиту – 

до синтетичної моделі і від моделі пропозиції до синтетичної моделі. Виділено 

детермінуючі фактори моделей трансформації, суб‘єкти реалізації трансформаційних 

змін. Визначено детермінанти трансформації (демографічні зрушення, технологічний 

рівень, ВВП на душу населення та інші), охарактеризовано їх взаємозв‘язок з типами 

трансформації. 

У дисертації сформульовано основні теоретичні положення авторської концепції 

становлення глобального ринку праці як найвищої форми світового ринку праці. 
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Визначено домінанти розвитку глобального ринку праці, до яких автором включено 

демографічні зміни у світовій економіці, транснаціоналізацію, науково-технічний 

прогрес, діджиталізацію світової економіки, дегуманізацію праці, стандартизацію освіти, 

тенденції вирівнювання заробітної плати в різних регіонах світу. Доведено складну 

ієрархічність, децентралізованість і багаторівневість міжнародного ринку праці, 

притаманних йому взаємозв‘язків, субординованих на регіональному інтеграційному 

рівні та десубординованих на глобальному рівні, що виступає об‘єктивним проявом 

конфлікту інтересів працівників, компаній, держав та інших суб‘єктів глобальної 

економіки. Розширено сутнісні риси глобального ринку праці як системи відносин, 

пов‘язаних з координацією глобальних попиту та пропозиції робочої сили на 

міжнародному та глобальному рівнях, суб‘єктами якого виступають «глобальні 

працівники». 

В роботі розглядається емпіричне дослідження впливу регіональної інтеграції на 

процеси міжнародної трудової міграції. Для цього використовувалися дані від 16 

регіональних інтеграційних організацій, на які припадає понад 90% світової імміграції. 

Незважаючи на різні рівні інтеграції, всі регіональні організації укладали окремі угоди, 

що лібералізували рух певних категорій працівників. Наше дослідження показало, що 

ключовим чинником, що визначає збільшення кількості мігрантів, є економічне 

зростання в регіоні імміграції. З іншого боку, зростання рівня інтеграції позитивно 

впливає на приплив іммігрантів, але цей зв'язок не є сильним. 

Запропонована стратегія удосконалення державної міграційної політики України, 

яка включає 5 етапів: 1) інформаційний; 2) тактичного планування міграційної політики; 

3) стратегічного планування міграційної політики; 4) введення в дію рішень тактичного 

та стратегічного характеру; 5) контроль успішності міграційної політики. Певний період 

до стабілізації ситуації в Україні (як політичної, так і економічної) тимчасова міграція 

буде альтернативним виходом для економічної стабілізації. Сформовані міграційні 

мережі можна розглядати як механізм реконфігурації участі України у глобальному 

ринку праці в умовах військової агресії Російської Федерації. Такі мережі, історична 

спадщина зв‘язків на пострадянському просторі, демографічна криза в Україні, фактор 

ліберальної міграційної політики, і, що особливо важливо на поточному етапі, військовий 
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конфлікт з Росією, стають ключовими факторами, що формують участь України 

одночасно в двох регіональних міграційних системах – ЄС та Євразійській системі з 

центром у РФ. Інтеграція в регіональну міграційну систему ЄС, при частковому 

збереженні міграційних зв‘язків з Росією, трансформує еміграційні потоки України. 

Водночас Україна буде змушена активізувати імміграційну політику, зумовлену 

стрімкою депопуляцією в країні через природне скорочення населення, посилене 

значним еміграційним відтоком як у східному, так і в західному напрямі. 

Концептуальні підходи до формування трудової міграційної політики, передбачені 

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, та скасування в 2017 р. 

Радою ЄС короткострокових віз для громадян України вже забезпечили додаткові 

можливості для трудової міграції українців до ЄС. Угода має низку ще не реалізованих 

потенційних можливостей для поглиблення інтеграції України до європейського ринку 

праці.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що положення та 

висновки дослідження можуть були використані у діяльності у практичній діяльності 

Комітету у закордонних справах Верховної Ради України,  Департаменту зайнятості та 

соціального діалогу Міністерства соціальної політики України, Українського інституту 

національної пам‘яті, в науковій та дослідницькій діяльності Всеукраїнської громадської 

організації «Українська асоціація економістів-міжнародників», в навчальному процесі 

факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка та Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, міграційна політика, глобальний 

ринок праці, регіональна інтеграція, регіональні консультативні процеси, регіональні 

торгові угоди, регіональні ринки праці, синтетична модель міграційної політики, грошові 

перекази, економічна інтеграція України, асоціація України з ЄС. 
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SUMMARY 

 

Stakanov R.D. Transformation of the regional labour migration policy in the 

emerging global labour market. – Manuscript. 

Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Dissertation investigate the new synthetic direction of the international economic 

relations theory development, which reveal the general civilization bases and processes of 

integration transformation of regional labour migration policy at under the global 

transformations of the international labour market, which, unlike previous directions, combines 

the dominant institutional approaches to the regulation of international labour migration and 

neoliberal approaches to the global labour market genesis. In this context, the conceptual 

framework of regionalization of labour migration policy is justified through the identification of 

essential characteristics, a systematic study of objective prerequisites and the imperatives of the 

regional migration policy transformation under the global labour market formation. 

The dissertation consists of an introduction, six sections, conclusions, references and 

attachments. The main text of the dissertation includes 372 pages, containing 38 tables, and 26 

figures. The reference list includes 657 on 72 pages. The attachments take 70 pages, which 

contain, besides text material, 31 tables, and 8 figures. 

Section 1 ―Theoretical foundations of the functioning of the international labour market" 

consists of three subsections, which examine the international labour market in the methodology 

of scientific research, the main concepts of regionalization of international labour market and 

determine the determinants of the global labour market genesis. 

Section 2 "Methodological principles of labour migration policy under the global labour 

market genesis" consists of three subsections, considers modern forms of international 

regulatory cooperation under globalization, defines the conceptual and theoretical basis of labour 

migration policy, outlines the dominant components of the global labour market under the 

transformational processes of labour migration regulation. 
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Section 3 "Regional coordination of the labour migration policy mechanism" consists of 

four subsections, defines the mechanism of the international regulatory policy implementation in 

the field of labour migration, systemises and global coordination mechanisms of labour 

migration processes regulation, examines the role of regional systems of migration policy in the 

international movement of the labour force, formulates the transformational strategies of labour 

migration policy regional coordination. 

Section 4 "Transformation of the mechanism of integration migration policy in the 

regional labour markets under the globalization" includes three subsections, covers the evolution 

of the migration policy of regional integration associations, determines the determinants of the 

transformation of regional integration demand-driven migration systems, and outlines the global 

challenges of the synthetic regional systems of migration policy formation. 

Chapter 5 "Modelling the impact of regional migration policy on the international 

movement of labour" consists of three subsections, examines the variability of effects of regional 

labour migration policy in economic development of international labour migration centres, 

describes the role of economic integration in the international migration development, models 

the role of the main regional migration policy systems in the international labour force 

movement. 

Section 6 "Strategy for the improvement of Ukraine's international labour migration 

policy" includes three subsections, defines the dialectics of Ukraine's participation in the global 

labour market, outlines the institutional instruments of the state labour migration policy, and 

suggests the mechanisms for Ukraine integration into the European labour market under the EU-

Ukraine association agreement. 

The scientific novelty of the research is that the author has substantiated and empirically 

proved the existence of three main systems of labour migration policy: a demand-driven 

migration system, a supply-driven migration system, and a synthetic migration system. In 

particular, the components of the demand-driven migration system are determined by the needs 

of the host country in the labour force, supply-driven migration systems are formed in 

accordance with the existing supply of labour resources, synthetic migration systems imply the 

correspondence of supply of foreign labour force with the current economic environment and 

strategic needs of the host countries. Author formulates the main migration patterns and the 
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philosophy of migration policy based on labour demand as an inertial - depending on market 

conditions in demand structure. Instead, supply-driven migration system and synthetic migration 

systems are defined as proactive – forming a visionary policy based on long-term forecast of the 

international labour market development. The above-mentioned forms the new conceptual-

methodological apparatus of scientific research of regional labour migration policy as an actual 

direction of world economic science. 

The paper formulates the concept of institutional restructuring of regional migration 

policy and methodological tools for the transformation of migration policy (regulation → 

deregulation, regulation → reregulation, regulation → regulation+), which varies depending on 

the object, purpose and regulatory instruments. Various developing processes of transformation 

can be observed both simultaneously and separately at one or several levels, complementing or 

dialectically opposing each other. There are four types of transformational processes of regional 

migration policy (selective, cyclic, systematic, and continuous) and three transformation models: 

from the demand migration model to the model of the supply migration model, from the 

demand model - to the synthetic model and from the supply model to the synthetic model. 

Author outlined the determinant factors of transformation models, subjects of transformational 

changes realization. Dissertation assigns the transformation determinants (demographic shifts, 

technological level, GDP per capita, etc.), their interrelation with types of transformation. 

In the dissertation formulated the main theoretical positions of the author's concept of the 

global labour market genesis as the highest form of the world labour market. The dominant 

components of the global labour market are identified, which include the demographic changes 

in the world economy, transnationalization, scientific and technological progress, digitalisation 

of the world economy, dehumanization of labour, standardization of education, tendencies of 

equalization of wages in different regions of the world. The complex hierarchy, decentralization 

and multilevelness of the international labour market, its inherent interconnections subordinated 

at the regional integration level and desubordinated at the global level, representing an objective 

manifestation of the interests‘ conflicts of workers, companies, states and other subjects of the 

global economy, have been proved. The essential features of the global labour market are 

expanded as a relations system connected to the coordination of global demand and supply of 

labour at the international and global levels, whose subjects are "global workers". 
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The paper discusses an empirical examination of the impact of regional integration on the 

processes of international labour migration. For this purpose, the data from 16 regional 

integration organisations, accounting for more than 90% of the world‘s immigration, were used. 

Despite different levels of integration, all regional organisations entered into separate 

agreements liberalising the movement of certain categories of workers. Our research has shown 

that the key factor determining the increase in the number of migrants is the economic growth in 

a host migrant region. On the other hand, the growth of the level of integration positively 

influences an inflow of immigrants, but this connection is not strong. 

The strategy of improving the state migration policy of Ukraine is proposed, which 

includes 5 stages: 1) informational; 2) tactical planning of migration policy; 3) strategic planning 

of migration policy; 4) implementation of tactical and strategic decisions; 5) of migration policy 

control. For a certain period before the stabilization of the situation in Ukraine (both political and 

economic), temporary migration will be an alternative way of economic stabilization. Formed 

migration networks can be considered as a mechanism for reconfiguration of Ukraine's 

participation in the global labour market under the military aggression of the Russian Federation. 

Such networks, the historical legacy of ties in the post-soviet area, the demographic crisis in 

Ukraine, the factor of liberal migration policy, and, most importantly, at the current stage, the 

military conflict with Russia, are key factors shaping Ukraine's participation simultaneously in 

two regional migration systems - The EU regional migration system and the Eurasian system 

(with the centre in the Russian Federation). Integration into the EU regional migration system, 

with the partial retaining of migration links with Russia, transforms the emigration flows from 

Ukraine. At the same time, Ukraine will be forced to intensify the immigration policy, which is 

conditioned by rapid depopulation in the country due to the natural decline of the population, 

which is aggravated by a significant emigration outflow both in the eastern and western 

directions. 

Conceptual approaches to the formation of labour migration policies, as foreseen by the 

Association Agreement between Ukraine and the European Union, and the abolition of short-

term visas by the EU Council for citizens of Ukraine in 2017 have already provided additional 

opportunities for the labour migration of Ukrainians to the EU. The agreement has a number of 
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revealed potential opportunities to deepen Ukraine's integration into the European labour 

market. 

The practical significance of the results obtained is that the provisions and conclusions of 

the study have been used in the practical work of the Committee on Foreign Affairs of the 

Verkhovna Rada of Ukraine, the Department of Employment and Social Dialogue of the 

Ministry of Social Policy of Ukraine, the Ukrainian Institute of National Remembrance, the 

Scientific and Research the activities of the all-Ukrainian public organization Ukrainian 

Association of International Economics, in the educational process of the Faculty of 

International Relations of the Ivan Franko National University of Lviv and the Institute of 

International Relations National Taras Shevchenko University of Kyiv. 

Key words: international labour migration, migration policy, global labour market, 

regional integration, regional consultative processes, regional trade agreements, synthesis 

migration policy model, remittance, economic integration of Ukraine, EU-Ukraine Association. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Визначальною рисою сучасного розвитку міжнародних 

економічних відносин виступає трансформація регіональної трудової міграційної 

політики, яка детермінована процесами економічної глобалізації. Глобальний ринок 

праці в основному формується фрагментарно і стихійно, що зумовлює нагальну 

необхідність у регулюванні міжнародної трудової міграції. Водночас стійка 

неспроможність глобальних інститутів до регулювання міжнародних потоків робочої 

сили переносить ключовий акцент на регіональний рівень і виступає імпульсом до 

регіоналізації трудової міграційної політики. Однак структурні зміни в глобальній 

економіці і надалі залишаються одним із ключових факторів розвитку міжнародних 

процесів трудової міграції. Ключовим об‘єктом трансформації міграційної політики з 

другої половини ХХ ст. виступає імміграційна політика, пріоритетами якої сьогодні 

стали заохочення притоку висококваліфікованих працівників з одночасним проведенням 

максимально жорсткої політики щодо протидії нелегальній міграції – політики «нульової 

толерантності» до міграції. Зростаюче значення феномену міжнародної трудової міграції 

ставить перед Україною завдання знайти адекватну відповідь щодо її місця на 

глобальному ринку праці, що має бути забезпечено відповідним стратегічним 

механізмом державної трудової міграційної політики. 

Незважаючи на те, що міжнародна трудова міграція не належить до найбільш 

динамічно зростаючих форм міжнародних економічних відносин, вона залишається в 

центрі наукової дискусії щодо глобальної економічної інтеграції. Сучасні концептуальні 

підходи до аналізу та формування трудової міграційної політики мають глибоке 

гносеологічне підґрунтя, водночас перебуваючи у певній взаємозалежності та науковій 

ієрархії. Досліджувана тема є актуальною у зв‘язку з необхідністю теоретичного 

обґрунтування та практичного вирішення наявних проблем широкомасштабної трудової 

еміграції з України, що за відсутності адекватних заходів міграційної політики в 

довгостроковій перспективі призведе до безповоротного відторгнення значної частини 

національних трудових ресурсів. Критичний аналіз фундаментальних напрацювань у 

сфері глобальної міграційної політики та трансформації регіональної трудової 
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міграційної політики надасть Україні інструментарій ідентифікації проблем трудової 

міграційної політики та сформує об‘єктивні передумови їх усунення. 

Питання розвитку міжнародної трудової міграції, міграційної політики окремих 

країн та регіонів, розвитку світового ринку праці, а також формування глобального ринку 

праці досліджувались багатьма українськими науковцями, серед яких в першу чергу 

варто виокремити В. Будкіна, В. Вергуна, М. Відякіну, А. Гайдуцького, В. Геєця, І. 

Журбу, Р. Заблоцьку, Е. Лібанову, Л Лісогор, О.Малиновську, А. Поручника, С. 

Пирожкова, І. Прибиткову, Ю. Присяжнюка, О. Рогача, М. Романюка, А. Румянцева, Є. 

Савельєва, С. Сардака, С. Сіденко, Я.Столярчук, О. Ступницького, А. Філіпенка, О. 

Шниркова, К. Шиманську, С. Якубовського та ін.  

Вивчення окремих аспектів міграційної політики здійснювалося рядом зарубіжних 

вчених, серед яких варто виділити: Р. Адамса, Д. Акосту, Л. Барбоуна, М. Байне, Т. 

Бауера, Д. Бланчфлауера, Т. Боері, Г. Брюкера, Дж. Борхаса, А. Вінтерса, С. Вудрафа, Г. 

Гааса, Дж. Ганта, Дж. Гібсона, А. Глітса, У. Дадуша, К. Дастмана, М. Дж. Джауера, С. 

Дрінквотера, Дж. Дуранда, Р. Зентено, Р. Золберга, І. Івахнюк, Д. Капура, Д. Карда, В. 

Кера, М. Клеменса, С. Лавенекса, Т. Лібіга, С. Лонгі, Д. МакКензі, Р. Маршала, Д. 

Мессея, С. Метельова, П. Мішру, С. Наіду, В. Науде, П. Орреніуса, Дж. Оттавіано, Д. 

Пападеметріо, Н. Паттару, Дж. Пері, Д. Рату, М. Ругса, А. Саксеніана, О. Старка, Дж. 

Тейлора, Дж. Флореса, Р. Чамі, Д. Янга та ін. 

Також значна увага цьому питанню приділяється в звітах та окремих спеціальних 

дослідженнях ряду міжнародних організацій, зокрема Міжнародної організації праці 

(МОП), Міжнародної організації з міграції (МОМ), Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Конференції ООН з торгівлі та розвитку, Світового 

банку, різних інституцій Європейського Союзу тощо, а також Національного банку 

України. Визначаючи значний вагомий внесок науковців у економічні дослідження 

окресленої проблематики, слід констатувати, що проблеми формування глобального 

ринку праці та еволюція регіонального регулювання міжнародної трудової міграції 

потребують подальшого вивчення і систематизації, що зумовило вибір теми, мети та 

завдань дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
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дослідження здійснено у відповідності з проблематикою науково-дослідної частини 

кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» на 2011-2015 

роки (№ 11БФ048-01) та «Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» на 2016-2020 роки (№ 

16БФ048-01), що є невід‘ємними складовими Комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Теорія та механізми 

розвитку міжнародних інтеграційних процесів на початку ХХІ століття».  У межах цих 

тем автором особисто визначено трансформаційні стратегії регіональної трудової 

міграційної політики ЄС, механізми інтеграції України в європейський ринок праці в 

умовах асоціації з ЄС, запропоновано стратегію міграційної політики України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний аналіз і систематизація теоретико-методологічних підходів до формування 

об‘єктивних передумов становлення глобального ринку праці та обґрунтування 

фундаментальних засад і механізмів трансформації регіональної політики регулювання 

трудової міграції.  

Для досягнення мети у відповідності з логікою дисертаційного дослідження (рис. 

1) визначено основні завдання: 

- сформулювати основні теоретичні положення аналізу формування та розвитку 

глобального ринку праці як найвищої форми розвитку світового ринку праці; 

- визначити категорійно-понятійний апарат трансформації міжнародної міграційної 

політики; 

- виявити та емпірично довести існування систем трудової міграційної політики; 

- систематизувати наявні обмеження міжнародної трудової міграції з метою 

оптимізації процесів міжнародної трудової міграції; 

- ідентифікувати потенціал становлення та розвитку основних моделей міграційної 

політики; 

- дослідити роль регіональних систем міграційної політики в міжнародному русі 

робочої сили; 
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- визначити параметричні характеристики еміграційної політики з виокремленням 

моделі діаспорального напряму еміграційної політики; 

- визначити масштаби та механізм впливу регіоналізації на розвиток міграційних 

процесів; 

- сформулювати та обґрунтувати цілі, пріоритети, методи та заходи трансформації 

еміграційної політики України; 

- розкрити механізм реконфігурації участі України у глобальному ринку праці в 

умовах військової агресії Російської Федерації; 

- визначити сутність концептуальних засад аналізу та розроблення трудової 

міграційної політики, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

Об’єктом дослідження виступає трансформація економічних відносин, що 

виникають та розвиваються в межах розвитку регіональної політики регулювання 

міжнародної трудової міграції. 

 Предметом дослідження є концептуальні засади та механізми трансформації 

регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку 

праці. 

Методи дослідження. В дисертаційному досліджені використовувались 

загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень. Деякі з них 

використовувались в усіх розділах роботи, зокрема методи групування, табличний, 

графічний методи, метод класифікації, статистичний метод, метод аналізу та синтезу, 

методи індукції та дедукції, системний метод, метод логічного аналізу. В окремих 

підрозділах роботи використано історико-логічний метод (пп. 4.1 – для вивчення 

еволюції міграційної політики регіональних інтеграційних об‘єднань), методи 

економетричного аналізу – для моделювання впливу регіональної трудової міграційної 

політики на процеси міжнародної трудової міграції, серед них: метод найменших 

квадратів, кореляційно-регресійний аналіз (пп. 5.2), теорія ігор (пп. 5.3), метод 

компаративного аналізу (пп. 6.2 – для визначення основних напрямків реформування 

інституційної системи державної міграційної політики в Україні). 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема дисертаційного дослідження 

Джерело: складено автором 

Джерельну базу дослідження склали: періодичні звіти та публікації МОП, МОМ, 
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Світового банку, ОЕСР, ЮНКТАД та інших міжнародних організацій; нормативно-

правові акти та статистичні матеріали державних органів статистики та профільних 

міністерств України; наукові статті та монографії зарубіжних і вітчизняних учених; 

матеріали міжнародних науково-практичних фахових конференцій; власні дослідження 

автора з проблематики регулювання міжнародної трудової міграції. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота ґрунтується на 

основних теоретично-методологічних положеннях неолібералізму та інституціоналізму 

щодо еволюції міжнародної міграційної політики. Використовуючи зазначені теоретичні 

доктрини, у дисертації досліджено новий синтетичний напрям розвитку теорії 

міжнародних економічних відносин, який полягає у розкритті загальноцивілізаційних 

основ та процесів інтеграційної трансформації регіональної трудової міграційної 

політики на етапі глобальних перетворень міжнародного ринку праці, який на відміну від 

попередніх напрямів поєднує домінуючі інституційні підходи до регулювання 

міжнародної трудової міграції з неоліберальними підходами до формування глобального 

ринку праці. У цьому контексті обґрунтовано концептуальні засади регіоналізації 

трудової міграційної політики через виявлення сутнісних характеристик, системне 

дослідження об‘єктивних передумов та імперативів трансформації регіональної 

міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці. В процесі 

дослідження отримано такі наукові результати, які містять наукову новизну і 

розкривають особистий внесок автора в розроблення окреслених проблем: 

уперше: 

 обґрунтовано та емпірично доведено існування трьох основних систем трудової 

міграційної політики: міграційної системи, орієнтованої на попит, міграційної системи, 

орієнтованої на пропозицію, і синтетичної міграційної системи. Зокрема, визначено 

компоненти систем міграційного попиту (зумовлені потребами приймаючої країни в 

робочій силі), пропозиції (формуються у відповідності до наявної пропозиції трудових 

ресурсів), синтетичних міграційних систем (відповідність іноземних трудових ресурсів 

кон‘юнктурним і стратегічним потребам приймаючих країн). Це дало можливість 

виокремити та сформулювати основні міграційні моделі та аргументувати філософію 

міграційної політики, основаної на попиті на робочу силу, як інерційну – кон‘юнктурну 
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за попитом (залежить від кон‘юнктурних змін у структурі попиту). Натомість міграційні 

системи пропозиції та синтетичні міграційні системи визначаються як проактивні – 

стратегічні (формують візіоністську політику на основі довгострокового прогнозування 

розвитку міжнародного ринку праці). Зазначене формує алгоритм нового понятійно-

методологічного апарату наукових досліджень регіональної трудової міграційної 

політики як актуального напряму світової економічної науки; 

 сформульовано концепцію інституційної реструктуризації регіональної 

міграційної політики та методологічний інструментарій трансформації міграційної 

політики (регулювання → дерегулювання, регулювання → ререгулювання, регулювання 

→ регулювання+), що варіюється залежно від об‘єкта, мети та інструментів 

регулювання. Різні прояви трансформації можуть спостерігатись як одночасно, так і 

окремо на одному або різних рівнях, доповнюючи або діалектично протидіючи один 

одному. Виокремлено чотири типи трансформаційних процесів регіональної міграційної 

політики (вибірковий, циклічний, системний, безперервний) та три моделі 

трансформації: від моделі міграційного попиту до моделі пропозиції, від моделі попиту – 

до синтетичної моделі і від моделі пропозиції до синтетичної моделі. Виділено 

детермінуючі фактори моделей трансформації, суб‘єкти реалізації трансформаційних 

змін. Визначено детермінанти трансформації (демографічні зрушення, технологічний 

рівень, ВВП на душу населення та інші), охарактеризовано їх взаємозв‘язок з типами 

трансформації; 

 сформульовано основні теоретичні положення авторської концепції становлення 

глобального ринку праці як найвищої форми світового ринку праці. Визначено 

домінанти розвитку глобального ринку праці, до яких автором включено демографічні 

зміни у світовій економіці, транснаціоналізацію, науково-технічний прогрес, 

діджиталізацію світової економіки, дегуманізацію праці, стандартизацію освіти, 

тенденції вирівнювання заробітної плати в різних регіонах світу. Доведено складну 

ієрархічність, децентралізованість і багаторівневість міжнародного ринку праці, 

притаманних йому взаємозв‘язків, субординованих на регіональному інтеграційному 

рівні та десубординованих на глобальному рівні, що виступає об‘єктивним проявом 

конфлікту інтересів працівників, компаній, держав та інших суб‘єктів глобальної 
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економіки. Розширено сутнісні риси глобального ринку праці як системи відносин, 

пов‘язаних з координацією глобальних попиту та пропозиції робочої сили на 

міжнародному та глобальному рівнях, суб‘єктами якого виступають «глобальні 

працівники»; 

удосконалено: 

 методологічні засади систематизації міграційних обмежень: 1) просторова 

субституція – знаходить свій прояв у зміні напрямів міграційних потоків від країн, що 

обмежують трудову міграцію, до інших країн з ліберальнішою імміграційною 

політикою; 2) категоріальна субституція – переорієнтація міграційних потоків на інші 

типи міграції або канали в‘їзду; 3) інтертемпоральна субституція – передбачає зміну 

міграції в часі, наприклад збільшення міграційного притоку напередодні дати вступу 

країни до регіонального інтеграційного об‘єднання внаслідок скасування міграційних 

обмежень; 4) реверсна субституція – згідно з якою імміграційні обмеження скорочують і 

зворотну міграцію, що робить вплив обмежень на чисту міграцію неоднозначним. 

Визначено регуляторний міграційний неопротекціонізм у формі обмежувальної або 

селективної міграційної політики. Водночас виокремлено три типи регуляторного 

міграційного неопротекціонізму: 1) контрольно-орієнтований, 2) відхилення трудових 

прав, 3) надання пріоритету в працевлаштуванні; 

 концептуальні підходи до аналізу трудової міграційної політики відповідно до 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Угода про асоціацію стає 

фактором структурних змін у пропозиції робочої сили на вітчизняному ринку праці, 

виокремлено ризики інтеграції ринку праці України та ЄС за умов збереження існуючих 

темпів депопуляції в Україні. Використання потенціалу регуляторної співпраці з ЄС у 

сфері трудової міграції визначено як дієвий механізм інтеграції України до спільного 

ринку робочої сили ЄС; 

 структурування системних детермінант формування регіональних синтетичних 

систем міграційної політики, серед яких виокремлено: 1) регіоналізацію міграційного 

регулювання з підвищенням ролі регіону як пріоритетного рівня регулювання трудової 

міграції, 2) перехід національних та регіональних міграційних систем на синтетичну 

модель управління міграційними потоками, 3) наявність селективної міграційної 
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політики, можливості якої підвищуються з використанням нових технологій керування 

діловими процесами (в тому числі з використанням технології блокчейн). Це дозволило 

виявити вагомий потенціал трансформації існуючих регіональних міграційних систем та 

перехід на синтетичні системи міграційної політики в регіонах Північної Америки та 

Океанії; 

набули подальшого розвитку: 

 дослідження ролі міграційної політики в розвитку процесів міжнародної трудової 

міграції. Зокрема, доведено, що синтетична модель трудової міграційної політики здатна 

компенсувати негативні ефекти від низького ступеня координації міграційної політики, 

що відповідає первинним стадіям інтеграції регіонального об‘єднання; виявлено високу 

кореляцію між показником економічного зростання та рівнем імміграції в рамках 

регіональних об‘єднань, що дозволяє діагностувати адаптаційний та контрциклічний 

потенціал останньої та визначає формування відповідного інструментарію для залучення 

мігрантів необхідної кваліфікації. Запропоновано засади адаптації моделі синтетичної 

регіональної міграційної політики з метою задоволення на селективній основі поточних 

потреб країни в іноземних працівниках шляхом комбінування переваг міграційних 

систем попиту і пропозиції; 

 пріоритетні основи аналізу та формування механізму модернізації трудової 

еміграційної політики України. До них включено, по-перше, систему координації 

відносин державних органів влади, відповідальних за здійснення міграційної політики; 

по-друге, заходи з реалізації Стратегії міграційної політики в Україні; по-третє, 

посилення інституційно-функціональної спроможності Державної міграційної служби 

України; по-четверте, створення Інвестиційного банку мігрантів, Державного агентства 

закордонної зайнятості та Фонду міграційного розвитку задля компенсації втрат від 

відтоку людського капіталу; 

 реконфігурація механізму участі України у глобальному ринку праці в умовах 

військової агресії Російської Федерації, що характеризується 1) переорієнтацією 

трудових міграційних потоків з України в напрямку країн ЄС, за збереження кількісного 

переважання за офіційними даними довгострокової міграції українців у напрямку РФ, 2) 

значним зростанням відносної ролі грошових переказів у економічному розвитку 
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України, що зумовлено, у тому числі, їх контрциклічністю до криз; 

 визначення впливу регіоналізації на розвиток міграційних процесів, зокрема на 

основі аналізу регіональних торгових угод відстежено зменшення трансакційних 

міграційних витрат при збільшенні кількості мігрантів. Цей ефект суттєво підсилюється в 

тому випадку, якщо в рамках інтеграційних об‘єднань значно спрощуються міграційні 

процедури, що зменшує трансакційні витрати міграції; 

 структурування параметричних характеристик еміграційної політики з 

виокремленням моделі діаспорального напрямку еміграційної політики. Виділено такі 

моделі співпраці країни походження мігрантів із діаспорами: 1) централізована, 2) 

децентралізована, 3) збалансована. Це дозволяє оптимізувати міграційну політику 

країни-експортера робочої сили відповідно до стратегічних пріоритетів її співпраці з 

діаспорою (інвестиційний, кваліфікаційний, мережевий, політико-економічний). 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення, висновки та 

результати дисертаційного дослідження використовуються у практичній діяльності 

Комітету у закордонних справах Верховної Ради України (Акт впровадження № 04-

20/12-1235(262172) від 17.11.2017 р.), у практичній діяльності Департаменту зайнятості 

та соціального діалогу Міністерства соціальної політики України (Довідка про 

впровадження № 308/0/127-17/244 від 28.11.2017 р.), в практичній діяльності 

Українського інституту національної пам‘яті (Лист № 03/2394 від 06.12.2017 р.), в 

науковій та дослідницькій діяльності Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація економістів-міжнародників» (Довідка № 25 від 25.05.2018 р.), в навчальному 

процесі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені 

Івана Франка (Акт впровадження № 4878-Н від 13.11.2017 р.), а також у навчальному 

процесі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Акт впровадження № 048-185 від 20.06.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною 

працею. Всі наукові положення, висновки та рекомендації є самостійним здобутком 

автора. Наукові праці, опубліковані у співавторстві, у дисертаційній роботі використано 

лише стосовно тих положень, що є результатом особистих досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати та положення 
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дисертаційної роботи, а також висновки, рекомендації щодо вирішення окресленого кола 

питань обговорювались і були схвалені кафедрою світового господарства і міжнародних 

економічних відносин та Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також обговорювалися на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах: 

«Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. Сімферополь, 

11–12 листопада 2011 р.); «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення» (м. 

Одеса, 6–7 квітня 2012 р.); «Конвергенція економік України та Європейського Союзу: 

проблеми і перспективи» (м. Київ, 24–25 травня 2012 р.); «Шляхи досягнення 

європейських стандартів в економічній та соціальній сферах України» (м. Київ, 21 

жовтня 2010 р.); «Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України» 

(м. Київ, 27 вересня 2011 р.); «Економіка – менеджмент – освіта: проблеми взаємодії» (м. 

Дрогобич, 4–6 жовтня 2012 р.); «Економічні пріоритети в Угоді про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом» (м. Київ, 8–9 листопада 2012 р.); «Украина и 

глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. Сімферополь, 9–10 

листопада 2012 р.); «Центри сили» в світовій економіці» (м. Київ, 19 грудня 2013 р.); 

«Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. Сімферополь, 

8–9 листопада 2013 р.); «Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави 

та регіонів» (м. Київ, 20–21 червня 2014 р.); «Економічний розвиток держави та регіонів в 

умовах трансформаційних змін» (м. Дніпропетровськ, 26–27 вересня 2014 р.); 

«Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з 

країнами ЄС» (м. Одеса, 19–20 вересня 2014 р. ); «Концепція сталого розвитку» (м. Київ, 

3–4 жовтня 2014 р.); «Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: 

оцінки та стратегії» (м. Одеса, 17–18 липня 2015 р.); «Науково-економічний розвиток: 

менеджмент, фінанси та аудит» (м. Київ, 24-25 липня 2015 р.); «Наукові здобутки на 

шляху до вдосконалення економіки країни» (м. Дніпропетровськ, 7–8 серпня 2015 р.); 

«Сучасні концепції управління економічним розвитком країни» (м. Одеса, 22–23 січня 

2016 р.); «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір» (м. Київ, 28 січня 

2016 р.); «Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» 

(м. Львів, 19–20 лютого 2016 р.); «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і 
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перспективи» (м. Київ, 26 лютого 2016 р. ); «Development of social and economic systems in 

a global competitive environment» (м. Кишинеу, 26 лютого 2016 р.); «From Baltic to Black 

sea: National models of economic systems» (м. Рига, 25 березня 2016 р.); «Трансформація 

зовнішньої політики України в умовах нестабільності» (м. Київ, 31 березня 2016 р.); 

«Європейські студії в університетах України» (м. Київ, 22 квітня, 2016 р.); «Розвиток 

сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні 

чинники» (м. Київ, 23–24 вересня, 2016 р.); «Modernization of socio-economic systems: the 

new economic conditions» (м. Кільче, 28 вересня 2016 р.); «Забезпечення стійкого 

економічного розвитку країни: можливості та перспективи» (м. Львів, 21–22 жовтня, 

2016 р.); «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин» 

(м. Дніпро, 21–22 жовтня, 2016 р.); «Економічний аналіз, облік та контроль в умовах 

інтеграційних процесів: теорія, організація та методика» (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 р.); 

«Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового 

середовища» (м. Одеса, 28–29 жовтня 2016 р.); «Economy and Society: modern foundations 

for human development» «Economy and society: modern foundations for human development» 

(м. Лейпциг, 31 жовтня 2016 р.); «Вдосконалення результативності політики 

економічного зростання» (м. Київ, 11–12 листопада 2016 р.); «Національні особливості та 

світові тенденції соціально-економічного розвитку країни» (м. Дніпро, 18–19 листопада, 

2016 р.); «Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного 

розвитку країни» (м. Одеса, 25–26 листопада 2016 р.); «Тенденції сталого розвитку 

економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози» (м. Київ, 27–28 січня 2017 р.); 

«Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика» (м. 

Львів, 27–28 січня 2017 р.); «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові 

парадигми» (м. Київ, 24 лютого 2017 р.); «Міжнародні відносини країн Центрально-

Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (м. Хмельницький, 12–13 травня 

2017 р.); «Продуктивна спроможність націй: приклад України» (м. Київ, 29 червня 2017 

р.); «Сучасні тенденції в економіці та управлінні» (м. Київ, 30 червня 2017 р.); 

«Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, 

проблеми, перспективи» (м. Київ, 14–15 липня 2017 р.), «Сучасні міжнародні економічні 

відносини: драйвери успіху та виклики розвитку» ( м. Дніпро, 22–23 березня 2018 р.), 
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«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (м. Київ, 18 

квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано в 105 

наукових та 2 навчальних публікаціях загальним обсягом 94,95 авторських аркуша, у 

тому числі: 1 одноосібна монографія (40,4 а.а.), 4 колективні монографії (частка автора – 

10,3 а.а), серед яких одна – за кордоном (0,75 а.а.), 1 підручник (частка автора – 0,4 а.а.), 1 

практикум (частка автора 1,7 а.а.), 60 наукових статей, з них 54 у фахових економічних 

виданнях (в т. ч. 49 – у наукових фахових виданнях України обсягом 30 а.а., 5 статей – у 

зарубіжних фахових виданнях обсягом 3,05 а.а.), 6 статей – в інших наукових виданнях 

(обсягом 1,85 а.а.) та 40 тез наукових доповідей обсягом 8,25 а.а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний текст дисертації 

викладено на 372 сторінках, що містять 38 таблиць, 26 рисунків. Список використаних 

джерел охоплює 657 найменувань та поданий на 72 сторінках. Додатки займають 70 

сторінок, на яких розміщено, крім текстового матеріалу, 31 таблиця, 8 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ 

ПРАЦІ 

 

1.1. Міжнародний ринок праці в методології наукових досліджень 

 

Завданням даного підрозділу є визначення місця ринку праці в методології 

наукових досліджень, аналіз категоріального апарату понять міжнародний, світовий та 

глобальний ринок праці в дослідженнях вітчизняних та іноземних авторів, а також 

міжнародних організацій, запропонувати структуру сучасного міжнародного ринку 

праці, визначити роль кваліфікаційного рівня, циклічності розвитку світової економіки 

для функціонування світового ринку праці, розглянути позиції науковців щодо ролі 

держави на світовому ринку праці, визначити які кількісні та якісні наукові методи 

використовуються при дослідженні міжнародного ринку праці, а також дослідити вплив 

міжнародної трудової міграції на ринок праці.  

Міжнародна міграція була і залишається вагомою формою міжнародних 

економічних відносин на всіх стадіях їх розвитку. Водночас, процеси міжнародної 

трудової міграції потребують ефективного міжнародного міграційного регулювання. На 

різних етапах еволюції світового господарства превалювали еміграційний або 

імміграційний контроль в межах окремих країн чи регіональних об‘єднань. На сьогодні 

така міграційна політика здійснюється переважно на національному рівні, однак, 

глобалізація світової економіки не дає змоги урядам країн діяти в регуляторному вакуумі 

не враховуючи інтереси інших акторів міграційного процесу. Взаємодія регулюючих 

органів між собою та з самими об‘єктами регулювання – міжнародними мігрантами, 

відбувається на різних рівнях. Зважаючи на складність та взаємопов‘язаність 

регуляторних процесів, міграційна політика в сфері трудової міграції потребує 

теоретичної структуризації для того, щоб провести необхідний аналіз міграційного 

регулювання на всіх рівнях, і виділити ступінь інституційного забезпечення та 

інструментарій такого регулювання, який буде достатнім для досягнення мети 

міграційної політики на кожному з досліджуваних рівнів.  
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Ключовими цілями макроекономічної політики держави мають бути забезпечення 

економічного зростання без завдання шкоди довкіллю (сталий розвиток) і підвищення 

добробуту населення країни (інклюзивність економічного зростання), і обидві вони 

безпосередньо пов‘язані з одним із класичних факторів виробництва – працею [297; 325]. 

В традиційних макроекономічних моделях, головними факторами, які сприяють 

економічному зростанню є робоча сила, акумуляція фізичного і людського капіталу, 

зміна алокації ресурсів між різними секторами економіки і технологічний розвиток. Всі 

ці фактори знаходяться під впливом інтеграції національних економік. Міграція робочої 

сили між країнами є стандартним фактором інтеграції міжнародного ринку праці. Однак, 

інтеграція окремих ринків праці відбувається не лише через міжнародне переміщення 

робітників, але і через трансакції, які залучають інші факторні ресурси. Якщо мобільність 

капіталу представляє собою пошук робітників, то мобільність робітників направлена на 

пошук капіталу, а обидві ці форми МЕВ сприяють інтеграції ринків праці задіяних країн 

та регіонів. 

У контексті глобальної лібералізації руху товарів, послуг та капіталу, обмеження, 

які існують для міжнародної трудової міграції, не дозволяють сформуватись 

повноцінному глобальному ринку праці, що призводить, в тому числі, і до різних 

трактувань самого терміну «глобальний ринок праці» та навіть його ототожнення із 

міжнародним ринком праці або ж міжнародною трудовою міграцією. Водночас, є ціла 

низка секторів глобальної економіки, де відсутність регулятивних обмежень через різні 

причини робить можливим вільну взаємодію глобального попиту та глобальної 

пропозиції праці, що дозволяє максимально ефективно використовувати цей один із 

базових факторів виробництва.  

Перш ніж перейти до дефініції поняття глобальний ринок праці, варто розглянути 

поняття ринку як такого та ринку праці, зокрема. Економічною теорією ринок 

визначається як «сфера економічних відносин між людьми з приводу купівлі-продажу 

товарів і послуг, заснована на принципах добровільності та рівності в обміні» [90]. Ринок 

виступаючи в якості системи економічних відносин має об'єктну і суб'єктну 

характеристику, при цьому об'єктами купівлі-продажу є: фактори виробництва (зокрема і 

робоча сила), а також товари, послуги, гроші, цінні папери, патенти, ліцензії, інформація 
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тощо. Основними суб'єктами ринку є домашні господарства, приватні підприємства та 

держава [100]. Сутність ринку, за визначенням В. Базилевича [29],  проявляється у його 

функціях (інформаційна, посередницька, ціноутворююча, регулююча, стимулююча, 

селективна, інтеграційна) і має структуру, що складається з ринків, що класифікуються за 

територіями (місцевий, регіональний, національний, світовий) та відповідності 

законодавству: законний та нелегальний (тіньовий). Схематично структура ринку (одним 

з трьох ключових елементів якого виступає ринок праці) наведено на рис.1.1. 

 

Рис. 1.1. Структура ринку за сегментами 

Джерело: [90] 

 

Власне,  ринок праці в широкому значенні – «це товарно-грошові відносини, що 

пов'язані, з попитом на робочу силу і  визначаються у свою чергу попитом на продукт 

того або іншого товару в суспільстві, з використанням професійних здібностей та їх 

винагородою, а також  з часом використання робочої сили» [84]. За визначенням А.  

Чухна, П. Єщенка та Г. Климка [60], ринок праці (робочої сили) є однією з 

найважливіших ланок у розвиненій ринковій системі і означає надання права кожній 

людині на вільний продаж своєї робочої сили за власним бажанням і вибором на засадах 

трудового найму. За визначенням Міжнародної організації праці, ринок праці – це 

взаємне задоволення попиту і пропозиції на робочу силу. Ця взаємодія впливає на 

зайнятість, заробітну плату і доходи [652].  
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Під вузьким економічним визначенням ринку праці мають на увазі ринок, на якому 

працівники конкурують за робочі місця, а роботодавці конкурують за робітників. Таким 

чином, праця може бути охарактеризована як кількість зайнятих робітників плюс 

кількість безробітних, які знаходяться в активному пошуку роботи. З огляду на цю точку 

зору, дійсно, важко уявити собі, як ринки праці можуть коли-небудь стати справді 

єдиним глобальним ринком, якщо робітники в усьому світі змагаються один з одним за 

одні і ті ж робочі місця. Це може статися тільки, якщо розширити визначення ринку 

праці шляхом введення інших понять, а не тільки через географічне місце розташування. 

Такі компоненти цілком можуть включати в себе професійні навички, кваліфіковану 

робочу силу та імміграцію або імпорт робочої сили [389]. 

Дослідники Л. Рейнолдс, С. Майстерс і К. Моузер [580] визнають наявність трьох 

типів ринку праці: місцевого, національного і міжнародного, сферу дії кожного з цих 

ринків вони обмежують лише працівниками певних спеціальностей та кваліфікації. 

Однак, дослідники не відкидають наявності тісного взаємозв'язку між цими видами 

ринків праці, можливість переходу працівників з одного в інший, однак, він є 

ускладненим низкою об'єктивних і суб'єктивних чинників, пов'язаних з затратами на 

підготовку і перепідготовку працівників, набуттям ними нових кваліфікаційних 

характеристик, вмінь, досвіду і знань, жорсткої конкуренції на ринках праці, наявною 

рестрикційною міграційною політикою  і т.д. [20].  

Одним із найбільш зручних і таких, що, часто використовується, показником 

ступеню інтеграції ринку праці є ступінь збіжності реальних доходів у різних країнах 

(відповідно до класичної теорії торгівлі вирівнювання цін на фактори виробництва 

(Factor Price Equalization Theorem)). Хоча порівняльні дані про реальну заробітну плату 

знайти нелегко і вони по-різному інтерпретуються різними дослідниками, багато з них 

дійшли висновку, що збіжність у заробітних платах, яка помітна з першого погляду, 

фактично відсутня.  

Серед різноманітних факторів, які можуть вплинути на гнучкість ринку праці, 

важлива роль належить державним нормам, які визначають законодавчу базу для захисту 

як працівників, так і роботодавців, або встановлюють сприятливі обом сторонам умови 

[347]. Вимірювання гнучкості ринку праці може бути проведена через декомпозицію по 
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двом напрямам: перший характеризує кількісну або функціональну гнучкість, а інша 

визначає внутрішню і зовнішню флексібільність (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Декомпозиція характеристики гнучкості ринків праці (за параметрами) [347] 

 Кількісний Функціональний 

Внутрішній Внутрішньо-кількісна гнучкість. 

Регулювання робочого часу, 

відпустка, святкові дні.  

Внутрішньо-функціональна 

гнучкість. Покращення 

операційної ефективності, 

реорганізація виробничих 

методів та трудомісткості 

(мультискілінг, збільшення 

залучення працівників). 

Зовнішній Зовнішньо-кількісна гнучкість. 

Тимчасова та часткова 

зайнятість; найм та звільнення 

регулювання процедури 

звільнення; гнучкість оплати 

праці 

Зовнішньо-функціональна 

гнучкість. Здатність фірм 

диверсифікувати свою 

продукцію (вертикальна 

інтеграція, субпідряд). 

 

Двохвимірна декомпозиція гнучкості ринку праці, представлена у табл. 1.1, 

співпадає з типологією, представленою В. Монастиріотісом [508], і Л. Доуесом [328]. Ці 

типології переважно складаються з трьох основних сфер, що пояснюють гнучкість ринку 

праці: 1) інституційну гнучкість (наприклад, гнучкість виробництва); 2) гнучкість 

заробітної плати (або гнучкість витрат на оплату праці); 3) індивідуальну гнучкість 

(гнучкість пропозиції) (рис. 1.2) [347].  

І. Заславський [32] виділяє три основних типи регіональних ринків праці (за 

нашою класифікацією їм відповідають локально-регіональні ринки праці): асиметричні, 

диверсифіковані та рівноважні. Асиметричним ринкам праці притаманні суттєві 

дисбаланси у співвідношенні закритого і відкритого, регульованого і «тіньового» ринків 

праці, диспропорції у галузевій структурі зайнятості та економічній активності 

населення. Рівноважні ринки мають відносно розвинені структури ринку праці, 

характеризуються переходом від системи повної зайнятості до системи в умовах 
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регулюваного зростання безробіття і стабілізації соціально-трудових відносин і 

трансформацією прихованого безробіття у відкриті форми.   

 

Рис. 1.2. Типи флексібільності на ринку праці 

Джерело: [347; 395; 508] 

 

Диверсифіковані ринки характеризуються високим ступенем реструктуризації 

зайнятості і саморегуляції, створюють умови для високої мотивації і мобільності 

працівників, забезпечують різноманітність форм зайнятості, низьким рівнем безробіття, 

що зумовлено впливом заходів активної політики зайнятості [85]. Водночас, за умов 

формування регіонального інтеграційного об‘єднання, локальні ринки праці можуть 

виходити за рамки національних кордонів (єврорегіони в ЄС, транскордонне 

співробітництво), таким чином, набуваючи рис притаманних регіональному 

(міждержавному) ринку праці. 

Національний ринок праці передбачає мобільність трудових ресурсів в рамках всієї 

країни. Факторами, що впливають на національні ринки праці при формуванні світового 

ринку є такі: 

1) Ендогенні (захищена мобільність, якість людського потенціалу, вітальність робочої 

сили, рівень провадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)) 

2) Екзогенні (транснаціоналізація, зовнішньоторгова лібералізація, міжнародна трудова 

міграція). 



50 
 

Регіональний ринок праці є єдиним простором, базисом якого виступає сукупність 

національних ринків праці певного регіону (чи субрегіону), а також міграційних потоків, 

які об‘єднують ці суверенні ринки в синергічний регіональний ринок.  

Можна погодитись з М. Ткаченко [209], який виділяє 3 етапи генезису світового 

ринку праці: Протоглобальний ринок праці (1870-1914 рр.), Етап формування 

регіональних ринків праці (1950-80 рр.), Етап прискореної інтеграції національних і 

регіональних ринків в єдиний глобальний ринок (1980 – по сьогоднішній день). Світовий 

ринок праці на сьогодні розвивається під впливом процесів інтернаціоналізації та 

інтеграції виробничих процесів на глобальному та регіональному рівнях. Інтеграція 

ринків проявляється в глобалізації соціальних і трудових відносин, яка супроводжується 

асиміляцією соціально-економічної політики національних країн, які мають відмінні 

культурно-історичні та економічні характеристики розвитку [15].  

С. Сардак і В. Сухотеплий [96] пропонують таку періодизацію глобальної 

динаміки розвитку людських ресурсів: 1) Епоха до нашої ери (інтервал до 1 р. н.е.), 2) 

Раннє Середньовіччя (1 – 1100 рр.), 3) Розвинуте Середньовіччя (1100 – 1625 рр.), 4) 

Піонерська модернізація (1625 – 1870 рр.), 5) Органічна та наздоганяюча модернізація 

(1870 – 2030 рр.), 6) Постіндустріальне суспільство – яке має розпочатись з 2030 р. 

Початок нової стадії буде характеризуватись спершу вирівнюванням еластичності темпів 

приросту результатів творчої активності з самим приростом кількості трудових ресурсів 

в світі ,а надалі сталим перевищенням показників творчої активності над середніми 

показниками приросту глобальної робочої сили. На нашу думку, саме цей якісний 

параметр і визначатиме завершення стадії формування глобального ринку праці та 

перехід до стадії його розвитку. 

На думку вітчизняних науковців, сучасний глобальний ринок праці – це механізм 

узгодження інтересів роботодавців, як представників попиту на робочу силу, та власне 

найманої робочої сили, у якості її продавців. Значна кількість дослідників або 

ототожнюють світовий та глобальний ринки праці [19; 46] або міжнародний та світовий 

ринки праці [529; 534]. Систематизація наукових поглядів на визначення даної категорії 

наведено в табл. 1.2.  
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Таблиця 1.2. 

Класифікація існуючих підходів до визначення понять «світовий», 

«глобальний» та «міжнародний» ринок праці  

Автор Економічна 

категорія 

Суть 

явища 

Зміст явища Результат явища 

Задоя А.О., 

Білоцерківец

ь В.В. [31] 

 

Світовий 

ринок праці 

система 

відносин 

що виникають з приводу 

узгодження попиту та пропозиції 

світових трудових ресурсів, умов 

формування робочої сили, оплати 

праці та соціального захисту, які 

виникли через нерівномірність 

кількісного та якісного 

розміщення робочої сили в 

країнах світу та розбіжності в 

національних підходах до її 

відтворення. 

 

Климко 

Г.Н. [39] 

Світовий 

(міжнародни

й) ринок 

праці 

система 

відносин 

що складається між державами з 

приводу узгодження попиту та 

пропозиції робочої сили, 

регулювання її міждержавних 

потоків, оплати праці та 

соціального захисту за умов 

транснаціоналізації національних 

економи. 

 

Д. 

Лук'яненко,  

А. Поручник, 

Я. Столярчук 

[46], 

Світовий 

ринок праці 

система 

відносин 

що складається між державами з 

приводу узгодження попиту та 

пропонування робочої сили, 

регулювання її міждержавних 

потоків, оплати праці та 

соціального захисту за умов 

транснаціоналізації національних 

економік. 

 

І. Золін [33] 

 

Світовий 

ринок праці 

цілісна 

система 

яка спирається на міждержавні 

потоки робочої сили,  

яка веде до певної 

втрати незалежності 

країн і виражає 

прагнення 

економічно 

розвинених держав 

орієнтувати її 

формування в 

максимально 

сприятливому для 

соціально-

економічної моделі і 

конкретних 

інтересів таких країн 

напрямі. 

 

 

https://readbookz.net/pbooks/book-41/ua/
https://readbookz.net/pbooks/book-41/ua/
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продовження  таблиці  1.2 

Д. Безруков 

[6] 

Глобальний 

ринок праці 

наднаціонал

ьний рівень 

мережі 

ринків 

В рамках яких визначається 

взаємодія покупців і продавців 

робочої сили на основі 

функціонування міждержавного 

механізму регулювання попиту і 

пропозиції праці 

 

Колпаков В. 

[41] 

Міжнародний 

ринок праці 

це сфера 

обміну , 

купівлі-

продажу 

робочої 

сили 

характер яких значною мірою 

визначається інтересами світового 

господарства.  

визначають умови 

наймання 

міжнародної 

робочої 

сили, розміри 

оплати і характер 

необхідного на 

ринку праці.  

Куцик П. О., 

Ковтун О. І., 

Башнянин Г. 

І. [19] 

Глобальний 

світовий 

ринок праці 

механізм 

узгодження 

інтересів  

роботодавців (представників 

попиту на робочу силу) і найманої 

робочої сили (її продавців) 

 

І. Ніколаєва 

[54] 

Світовий 

ринок праці 

система 

економічни

х 

механізмів, 

норм і 

правил 

що забезпечують взаємодію 

попиту на працю і її пропозиції на 

міждержавному рівні. 

 

І. Івахнюк 

[35] 

Світовий 

ринок праці 

економічни

й простір 

світу 

що не має чітко визначених 

державних або регіональних 

кордонів, що формується і 

розвивається за рахунок 

міжнародних міграційних 

процесів, в першу чергу в 

результаті експорту та імпорту 

іноземної робочої сили 

 

В. Тарасевич 

[208] 

Міжнародний 

ринок праці 

сукупність 

окремих 

регіональни

х 

міжнародни

х ринків 

праці  

зв'язки між якими менш 

інтенсивні, ніж 

внутрішньорегіональні, за 

структурою і характером ці ринки 

відрізняються один від одного. 

 

 

Водночас, на нашу думку, світовий ринок праці – це сукупність окремих 

національних та регіональних ринків праці, зв‘язки між якими є менш інтенсивними, ніж 

внутрішньорегіональні, що має своїм наслідком його внутрішню сегментованість та 

відокремленість. Світовий ринок праці сам по собі не є інтегрованим. На даний час у 
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світі нараховується декілька згаданих регіональних ринків – ринок робочої сили країн 

Близького Сходу та Перської затоки, ринок Євросоюзу, ринок робочої сили США та 

Канади, ринок праці в Латинській Америці, Південноафриканський ринок робочої сили 

та відповідні ринки праці Південно-Східної Азії. До цього переліку можна віднести і 

ринок праці в Океанії, СНД тощо. Робітники, які мають бажання отримати доступ до 

більш розвинених ринків праці, реалізують свої прагнення через механізм міжнародної 

трудової міграції. На сьогодні світовий ринок праці є складовою частиною світової 

економіки і охоплює всю робочу силу країн світу (близько 3,45 млрд. осіб у 2016 р. за 

даними Світового Банку [456]).  

Натомість, на нашу думку, глобальний ринок праці на сьогодні проходить лише 

становлення і є вищою стадією інтеграції світового ринку праці, характеризуючи 

систему відносин, що виникає з приводу узгодження глобального попиту та глобальної 

пропозиції робочої сили, забезпечуючи стандартизацію умов та вирівнювання рівнів 

оплати праці у світовій економіці.  

На думку К. Петренко і В. Пігуль [64] в зв‘язку зі стрімким розвитком світового 

ринку праці, паралельно почався його поділ на кілька окремих сегментів, що розвивались 

з власними закономірностями руху трудових ресурсів. Сегментація світового ринку 

праці зумовлена особливостями попиту на трудові ресурси та їх кваліфікаційними 

відмінностями. Сегментація сучасного світового ринку праці наведено в табл. 1.3. 

Варто розділяти поняття взаємозалежності ринків праці та інтеграцію ринків праці. 

Взаємозалежність ринків праці відображає міру, до якої зміни економічного становища в 

одній країні впливають на ринок праці іншої, а ключовим фактором взаємозалежності є 

відсутність бар‘єрів для факторної мобільності та торгівлі. Такі бар‘єри можуть бути як 

суто економічними (наприклад, транспортні видатки) або інституційними (правові 

обмеження на трудову мобільність, трансфер технологій тощо). Натомість, інтеграція 

ринку праці – це ступінь факторної мобільності та торгівлі між двома або більше 

економіками.  

Національний (локальний) ринок праці взаємодіє з міжнародним ринком праці 

переважно через механізм міжнародної трудової міграції, яка може відбуватись на 

двосторонньому, регіональному та світовому рівні. Водночас, глобальний ринок праці, 
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що формується на основі світового ринку праці. Ринки праці в світовій економіці є 

ієрархічно вертикально вбудованими. Графічно їхню ієрархію можна зобразити так, як 

продемонстровано на рис. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Сегментація сучасного світового ринку праці 

БНП Середні та малі підприємства розвинених країн 

Привілейовані працівники 

Інформаційні працівники, програмісти 

Фахівці середньої кваліфікації 

Висококваліфіковані групи робітників 

Жіноча робоча сила 

Робоча сила, що поставляється регіонами з 

низьким  рівнем розвитку 

Трудові мігранти 

Науковці 

Фахівці середньої кваліфікації 

Жіноча робоча сила 

Робоча сила, що поставляється регіонами з 

низьким  рівнем розвитку 

Трудові мігранти 

Науковці 

Підприємці країн, що розвиваються Міжнародні організації 

Привілейовані працівники 

Інформаційні працівники, програмісти 

Висококваліфіковані групи робітників 

Жіноча робоча сила 

Робоча сила, що поставляється регіонами з 

низьким  рівнем розвитку 

«Експортні робітники» країн Азії 

Нелегальні робітники 

Привілейовані працівники 

Фахівці середньої кваліфікації 

Вчені 

Джерело: [64] 

 

Загалом, питання дослідження ринку праці є предметом тривалого дослідження 

для науковців. Прихильники класичної ринкової теорії (А. Сміт, Д. Рікардо) в основу 

свого підходу закладали можливість для ринку самостійно забезпечити повне 

використання трудових ресурсів і відкидали державне втручання в економіку. 

Неокласики (А. Маршал, А. Пігу, М. Фрідман) звертали увагу на дослідження людського 

потенціалу та великого значення надавали знанням, в якості драйвера розвитку ринку 

праці та економіки, загалом, а також емісії грошей, в ролі єдиного фактору, який може 

опосередковано стимулювати зайнятість. Кейнсіанська теорія (Дж. М. Кейнс) робить 

акцент на державному регулюванні ринку праці, а зайнятість є функцією ефективного 

попиту, брак якого може спричинити падіння виробництва і, як наслідок, призведе до 

зростання безробіття. Неокласичний синтез (П. Самуельсон) [89] стверджує про 
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необхідність поєднання ринкових підходів та державного регулювання ринків праці, з 

ключовим акцентом на питаннях безробіття.  

  

Рис. 1.3. Ієрархія ринків праці у світовій економіці 

Джерело: складено автором 

 

Концепція вивчення міжнародного ринку праці дозволяє розширити врахування 

сучасних теорій міжнародної міграції. Е. Равенштайн в 1885 р. [568] сформулював 11 

основних законів міграції, які в майбутньому стали базисом для подальшого дослідження 

процесів міжнародної трудової міграції. Серед них, можна виділити такі твердження, які, 

на нашу думку, залишаються актуальними і для сучасної міжнародної міграції робочої 

сили: 

- головна причина міграції – економічна (навіть за умов, коли формально трудова 

міграція не є прямо декларованою, реальною причиною міжнародного 

переміщення є працевлаштування. Крім того, незалежно від початкового типу 
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ринок праці 

Міжнародний ринок праці 

Світовий ринок 
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Глобальний 

ринок праці 

Глобальний 
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Глобальна 

пропозиція 

Приватний 

сектор (в т.ч. 

БНП) 

Держава, 

міжнародні 

організації 

(глобальні 

та 

регіональні) 

Самозайняті 

глобальні 

працівники 

Робітники 

БНП, що 

працюють 

дистанційно 

Міжнародні 

трудові 

мігранти 
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міграції, в країні перебування прибулі будуть здійснювати вплив на ринок праці 

та соціальну систему країни призначення) .   

- міграція більш значимий фактор росту великих міст, ніж природний 

- приріст населення (також цю тезу можна розширити до механізм приросту 

населення більшості розвинених країн світу); 

- з розвитком транспорту, торгівлі, промисловості збільшуються масштаби 

міграції; 

- міграція переважно здійснюється на короткі відстані  (незважаючи на 

технологічний розвиток, на сьогодні і надалі за абсолютними показниками 

переважаючою є внутрішньорегіональна міграції, на яку припадає 60% від 

загального показника міжнародної міграції) 

Неокласичний підхід (Р. Бонінг, Дж. Сімон) [230; 271] інтерпретує потоки 

міжнародної міграції як похідну від регіональної відмінності в доходах та заробітній 

платі, а також дисбалансах в попиті та пропозиції робочої сили в різних частинах світу. 

Синтетична теорія міграції (Д. Мессі) [487] зумовлює міжнародну трудову міграцію 

глобалізацією ринку праці та формуванням міграційних мереж, коли вектор міграції 

визначається в першу чергу спрямуванням міграції в ті регіони, де вже склались вагомі 

споріднені мігрантам етнічні діаспори. Сформований таким чином соціальний капітал 

мігрантів, дозволяє замістити брак фізичного капіталу та зменшити трансакційні витрати 

міграції. Концепція міграційних систем (М. Крітц, Л. Лім, Г. Злотник) [453] обґрунтовує 

тезу, що напрями міжнародної міграції не є постійними, але значною мірою 

зумовленими, в тому числі, і географічними факторами, а сама міграція формує єдину 

міграційну систему, яка включає в себе країни походження і країни призначення між 

якими формується взаємозалежність асиметричного характеру. Концепція міграційних 

систем корелює з явищами регіоналізації та регіональною економічною інтеграцією в 

якості каталізатора формування регіональних ринків праці. В ХХІ ст. ключовий акцент 

міграційних досліджень змістився, в першу чергу по політичним мотивам, на пошук 

моделей інтеграції мігрантів, а також вивчення впливу міграції на економічний розвиток 

на національному, регіональному та глобальному рівнях, а також на розвитку самих 

мігрантів [36].  Навколо другого напряму досліджень сконцентрована значна частина 
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періодичних досліджень міжнародних організацій (зокрема, Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Світового Банку). 

Важливим для розуміння чинників розвитку міжнародного ринку праці є 

врахування не лише суто кількісних характеристик добробуту (таких як рівень доходу, 

оплати праці) при визначенні мотивації міжнародної міграції. Так, А. Дітон [616] 

стверджує, що не можна оцінювати суспільство, користуючись виключно показниками 

рівня життя, а добробут повинен оцінюватись як єдине ціле по сукупності показників: 1) 

матеріальний добробут (доходи, майновий стан, ВВП на душу населення в країні), 2) 

фізичний і психологічний добробут (очікувана тривалість життя, рівень охорони здоров‘я 

в країні, рівень щастя), 3) якість освіти, 4) участь у громадському житті. На думку Дітона, 

ключем для вирішення підвищення добробуту є знання, а рівень доходів є лише одним з 

обов‘язкових, але не виключно достатнім фактором добробуту, а глобальна нерівність є 

наслідком прогресу та розвитку технологій і якщо в багатих країнах технологічний 

прогрес супроводжується зростанням доходів та скороченням нерівності, то цей же 

прогрес не спричинює зближення рівнів розвитку багатих та бідних країн, що 

відбувається через низьку якість політичних, громадських та економічних інститутів в 

бідних країнах.   

За останніми дослідженнями міжнародних інститутів міграції THEMIS, DEMIG, 

EUMAGINE, з якими ми погоджуємось, міграційні системи є набором багатьох 

елементів (як видимих, так і тіньових – работоргівля, наркотрафік), які функціонують в 

системі, де проходить взаємодія влади, тіньових структур, суспільних організацій, 

зовнішніх факторів (природних та антропогенних), що знаходяться в динамічній 

взаємодії. Характерною для міграційних систем є перманентна еволюція під впливом 

потоків інформації, грошових переказів, а також змінюється стратегія життєзабезпечення 

в залежності від діючих факторів, зокрема, нової міграційної політики.  

В сучасній демографічній ситуації світові трудові ресурси є предметом для 

дослідження міжнародних університетів з вивчення трудових міграцій (Оксфордський 

інститут міграційних досліджень (Сполучене Королівство)). Вчені на міжнародному 

рівні об‘єднавши потенціали своїх наукових центрів, вивчають міграційні системи, які є 

невід‘ємною частиною соціальних систем, досліджують еволюцію переміщення робочої 
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сили, намагаючись систематизувати, вивести закономірності, рушійні сили, що їх 

спонукають, з метою віднайти способи регулювання і управління ними. Мігранти є 

локомотивом позитивних перетворень та прогресу в розвитку людства.  Ці люди є більш 

оптимістичні, мотивовані, вони об‘єднують ринки праці і заповнюють порожні ніші в 

них, а сам процес міграції допомагає уникнути репресій, принижень, несправедливої 

оплати праці на національних ринках.  Мігранти є частіше «винятковими людьми» (з 

переконання Є. Голдіна і Дж. Кемерона [391], бо міграція сформувала наш світ і 

визначила його майбутнє.  

З 2010 по 2014 рр. Оксфордським інститутом міграції в партнерстві з Еразмус 

університетом в Ротердамі, і Лісабонським університетом було реалізовано 

дослідницький проект Теоретизація еволюції європейських систем міграції (THEMIS) - 

що спонукає до імміграції, вивчення факторів, які спричиняють динаміку міграції, а інші 

призводять до стагнації цього процесу.  Досліджувалось три країни походження робочої 

сили: Бразилія, Марокко, Україна. А також чотири країни-призначення: Великобританія. 

Норвегія. Нідерланди, Португалія. Програма Детермінанти міжнародної міграції 

(DEMIG, 2015 р.) проводила теоретичну та емпіричну оцінку політики походження та 

призначення міграції, зокрема, зібравши в базі даних – дані про імміграцію, еміграцію та 

чисті міграційні потоки з різних джерел для 161 країни з періоду 1800 по 2011 рр. 

Проект EUMAGINE здійснювався в рамках Сьомої рамкової програми ЄС, проект 

завершено в 2013 р. Мета проекту – оцінка потенціалу міграції, відношення до прав і 

свобод, а також демократії в країні походження. Ці міжнародні проекти повинні 

спонукати до вивчення даних міграційних проблем вітчизняними дослідниками, як 

альтернатива для фінансування проектів можна використати досвід США по 

фандрайзингу в перспективних проектах дослідження вирівнювання міграційного 

балансу між еміграційними та імміграційними потоками.  

Для вивчення міжнародного ринку праці використовуються як кількісні, так і 

якісні методи [59]. За допомогою кількісних методів відслідковуються загальні тенденції, 

які дають можливість за допомогою інтеграції окремих циклічних випадків вивести 

спільні закономірності. До кількісних методів відносяться системи опитувань 

(анкетування, інтерв‘ю), спостереження, експеримент, аналіз документів (наприклад, 
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звітів міжнародних організацій, які досліджують питання трудової міграції на 

глобальному рівні). 

Якісні методи оцінювання дають можливість охопити як соціальне поширення 

певних явищ (безробіття, міграція, система соціального захисту), так і їхню глибину 

поширення в певному регіоні. До якісних методів відносять неформалізовані інтерв‘ю, 

case study, ретроспективні дослідження тощо. Вагому роль в дослідженні міжнародних 

ринків праці відіграє моделювання динаміки міграційних потоків. Найбільш 

релятивними методами виступають: 1) експертних оцінок, 2) екстраполяційних трендів, 

3) економіко-математичного моделювання [59]. Якщо експертний та метод екстраполяції 

підходять для короткотермінового прогнозування, то для середньо- та довгострокового 

більшою мірою підходять економіко-математичні методи, також ефективним є 

одночасне використання декількох методів. Прогнозування динаміки зайнятості і 

ситуації на міжнародному ринку праці може бути здійснене на основі інерційного або 

факторного прогнозування. 

Міжнародна статистика дає можливість проаналізувати показники трудового 

потенціалу в глобальному масштабі (чисельність, склад  і динаміку працездатного, 

економічно активного населення, зайнятих, безробітних).  Статистичний аналіз 

соціально-економічних даних щодо стану ринків праці здійснюється на базі методів 

розроблених загальною теорією статистики.  

ІКТ технології сформували великі масиви даних щодо функціонування ринку 

праці. Ч. Пинзару і К. Брандас наголошують на тому, у зв‘язку зі вступом в еру великих 

даних (Big Data) виникає необхідність нового підходу до вивчення ринку праці. Окрім 

класичних кількісних і якісних методів дослідження виникають спеціальні методи 

дослідження ринку праці. Дані методи можуть бути класифіковані наступним чином 

[81]: 1. Методи імпортовані з формальних наук (лінійна алгебра, аксіоматичний метод, 

теорія ймовірності тощо); 2. Методи імпортовані з природничих наук (багатоагентна 

система (MAS), агентне моделювання (ABM), теорія комплексних систем, нелінійна 

динаміка тощо); 3. Математичні методи (теорія прийняття рішень, теорія корисності, 

теорія ігор, теорія суспільного вибору);  4. Інші методи (теорія мереж, визначення знань 

в базах даних KDD). 
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Дослідження Big Data, які є вагомим елементом сучасного дослідження світового 

ринку праці, може відбуватись рядом методів, серед яких можна виділити Добування 

даних в мережі інтернет (Web (Content) Mining), а також Інтелектуальний аналіз даних 

(Data Mining). Інтенсивне використання великих даних дозволяє виявити зміни тенденцій 

на ринку праці та виявити дефіцит талантів на ранньому етапі, що дає можливість 

ефективніше захистити права робітників, уможливлює проведення географічно 

таргетованої політики для більш ефективної імплементації політики на ринку праці [354].  

Більшість емпіричних досліджень для визначення впливу міграції на ринок праці 

використовують метод дисперсії (dispersion method), за допомогою якого визначається 

частка іноземців у різних регіонах країни. У такому регресійному аналізі ставки 

заробітної платні та зайнятості, такі як рівень безробіття, пояснюються через частку 

іноземців та декілька контрольних змінних, які мають враховувати вплив інших побічних 

чинників. За припущення, що частка іноземців корелюється не з пояснюючими 

змінними, а з рівнем заробітної платні або зайнятості, можна більш-менш достовірно 

визначити вплив міграції на ринок праці [274]. Але саме це припущення зазвичай і не 

виконується: мігранти приїжджають у ті регіони, у яких заробітна плата є особливо 

високою, а рівень безробіття особливо низьким.  Результати регресійного аналізу щодо 

міграційних ефектів заробітної плати та зайнятості наведено в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Міграційні ефекти заробітної плати та зайнятості: результати регіонального 

регресійного аналізу [286] 
 

Дослідження Вибірка та країна Ефект заробітної 

плати
1
 

Ефект зайнятості
2
 

Мета дослідження 

С. Лонгі [472] 854 ефекти в 21 країні -0,10 - 

С. Лонгі [471] 165 ефектів в 7 країнах - -0,024 

Деякі міжнародні дослідження 

Д. Кард [296] Майамі в порівнянні з 

іншими регіонами 

США (реальний 

експеримент)  

жодної кореляції жодної кореляції 

Дж. Борхас [275] Регіони та штати, США -0,11 до -0,21 - 
 

                                                           
1
 Зміна у % зі збільшенням частки іноземців на 1 відсотковий пункт 

2
 Зміна у відсоткових пунктах за умови зростання частки іноземців на 1 відсотковий пункт. Ефекти були 

систематизовані на основі власних підрахунків. 
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Продовження таблиці 1.4 

Дж. Хант [409] Регіони Франції 

(реальний 

експеримент) 

0,00 до -0,80 до -0,20 

В. Каррінгтон [298]  Регіони Португалії 

(реальний 

експеримент) 

-0,15 до -2,50 - 

Р. Вінтер-Ебмер [646] Регіони Австрії незначний  незначний  

К. Дастманн [345] Регіони Великої 

Британії 

незначний незначний 

Деякі німецькі дослідження 

Дж. ДеНью і К. Ціммерманн 

[330] 

Регіони Німеччини 0,00 до -0,10 - 

Т. Бауер [255] Регіони ринку праці 

Німеччини 

0,00 - 

А. Глітц [386] Пізні переселенці, 

регіони Німеччини 

-0,06 -0,13 

Дж.-Ш. Пішке і Йоганес 

Веллінг [556] 

167 регіонів розвитку 

інфраструктури в 

Німеччині 

- незначний, ставки між 

0,00 та 0,20 

Р. Вінтер-Ебмер [646] Галузі промисловості в 

Німеччині 

-0,02 0,025 

М. Мюлайзен і К. 

Ціммерманн [511] 

Регіони Німеччини - незначний  

Р. Вінкелман  і К. 

Ціммерманн [645] 

Регіони Німеччини - незначний 

 

Низка науковців досліджували можливості для підвищення продуктивності праці, 

які створюють іммігранти для національних підприємств у приймаючій країні. Спільним 

емпірично визначеним фактом є те, що іммігранти отримують заробітну плату нижчу, 

ніж місцеві робітники аналогічного освітнього рівня та кваліфікації. У такий спосіб, 

оскільки, підприємства сплачують робітникам меншу заробітну плату, аніж складає їхня 

гранична продуктивність праці, роботодавці можуть суттєво збільшити свої прибутки 

завдяки залученню мігрантів, а, отже, збільшити й загальну продуктивність виробництва. 

Дж. Оттавіано, Дж. Пері та Дж. Райт [536] доводять, що якщо підприємство може 

скоротити витратити шляхом залучення мігрантів, це дозволить розширити для 

підприємства обсяги виробництва і, як наслідок, залучити на допоміжні роботи більше 

робітників, багато з яких можуть бути й місцевими робітниками. А. Чассамбаулі та 

Т. Пейлівос [305] стверджують, що доступність робочої сили іммігрантів сприяє 

підприємствам у створенні нових робочих місць завдяки нижчим витратам, пов‘язаним із 
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їхнім наймом. Частина нових робочих місць дістається місцевим робітникам, в наслідок 

чого рівень безробіття серед місцевих робітників зазнає певної корекції, а той факт, що 

мігранти зайняті в інших сегментах роботи, призводить до того, що вони не впливають 

на рівень заробітної плати місцевих робітників, хоча, як зазначалося вище, рівень оплати 

праці в них традиційно є нижчим, ніж у місцевого населення. 

У табл. 1.5 узагальнено дані всіх нових досліджень. Слід відрізняти 

короткострокові ефекти, тобто ефект міграції, а саме той період, коли вартість капіталу 

не вирівнялася щодо пропозиції праці, від довгострокових ефектів (наведені в дужках), 

які виявляються вже після вирівнювання. 

Таблиця 1.5 

Міграційні ефекти заробітної плати та зайнятості: результати регіонального 

регресійного аналізу та структурних моделей на національному рівні [286] 
 

Дослідження Метод Ефект заробітної плати
3
 Ефект зайнятості

4
 

  Загальний  Для 

іноземців 

Для 

місцевих  

Загальний  Для 

іноземців 

Для 

місцевих  

Американські дослідження 

Дж. Борхас 

[275], США 

Регресійний  

аналіз  

-0,4 - - -0,37 - - 

Виробнича 

функція 

-0,32 - - - - - 

А. Айдемір, Дж. 

Айдемір [246], 

США, Канада, 

Мексика 

Регресійний  

аналіз 

Канада 

Мексика 

США 

 

 

-0,32 

-0,56 

-0,36 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

-0,24 

0,06 

-0,35 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

Виробнича 

функція 

Канада 

 

Мексика 

 

США 

 

 

 

–0,31/ –0,75 

(0,00) 

–0,22 /–0,66 

(0,00) 

–0,20/–0,59 

(0,00) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Дж. Оттавіано 

та Дж. Пері 

[535; 546] 

Виробнича 

функція 

–0,10 (0,00) 

 

–0,10 (0,00) 

0,11 

(0,16) 

–0,04 

(0,06) 

–1,85 

(-1,80) 

–0,68 

(-0,58) 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

  

                                                           
3
 Зміна у % зі збільшенням частки іноземців на 1 відсотковий пункт 

4
 Зміна у відсоткових пунктах за умов зростання частки іноземців на 1 відсотковий пункт.   

Довгострокові ефекти, тобто ті, що враховують повне вирівнювання вартості капіталу, наведені в дужках.  
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продовження таблиці 1.5 
Німецькі дослідження 

Г. Бонін [273] Регресійний  

аналіз 

–0,10 - - незначний - - 

Г. Брюкер та Е. 

Джан [288] 

Модель 

встановлення 

зарплатні 

–0,18 (0,00) –0,08 

(0,11) 

–1,11 

(-

1,09) 

–0,31 

(–0,08) 

–0,09 

(0,06) 

–1,97 

(–1,16) 

Д'Амурі [326] Виробнича 

функція 

(0,00) (0,69) (-

3,42) 

0,07 до 

0,33 

0,10 до 

0,27 

0,00 до 

–0,20 

Дж. 

Фельбермайер 

[369] 

Модель 

встановлення 

зарплатні 

- –0,02 

(0,06) 

-0,32 

(-

0,58) 

- –0,17 

(0,10) 

–1,88 

(–0,34) 

 

У той час як Борхас [275] та А. Айдемір [246] зазначають, що в короткостроковій 

перспективі зростання частки іноземців на 1 відсотковий пункт знижує зарплатню на 

0,3–0,4 %, Оттовіано та Пері [535; 546] в своїх дослідженнях ринку США приходять до 

висновку, що зарплатня знижується лише на 0,1 %. Німецькі дослідження також 

повідомляють, що зі зростанням частки іноземців на 1 відсотковий пункт, загальний 

рівень зарплатні в короткостроковій перспективі знижується лише на 0,1 % (максимум на 

0,18).  

На нашу думку, глобальний перерозподіл ринків праці вже пройшов, йде боротьба 

за трудові ресурси, а саме, створення денаціоналізованої, уніфікованої робочої сили, де 

оплата праці буде зведена до «корупційної домовленості» на національному та 

регіональних ринках, що призведе до регіоналізації ринків праці, де домінуючою буде 

одна з країн, цьому посприяє спільна релігія, звичаї, світосприйняття, а робоча сила на 

світовий ринок буде направлятись регульовано і контрольовано.  

Таким чином, нами проаналізовано та доведено вагоме значення міжнародного 

ринку праці в методології наукових досліджень, на основі дослідження праць 

вітчизняних та іноземних науковців автором було запропоновано власний 

категоріальний апарат та структуру міжнародного ринку праці, визначено вагому роль та 

види невідповідність кваліфікацій на ринку праці, охарактеризовано цикли та хвилі 

зайнятості в умовах світової економічної нестабільності, виявлено непослідовну роль 

державного та міжнародного регулювання національного і міжнародного ринків праці, 

що не дозволяє досягнути цілей формування держави загального добробуту і 

інклюзивності економічного зростання. Автором визначено, що довгострокового 
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дослідження міжнародного ринку праці необхідним є поєднання декількох методів 

економічного аналізу з використанням даних міжнародної статистики. Виявлено, що 

міжнародна трудова міграція виступає ключовим каналом абсорбції макроекономічних 

шоків для ринку праці, як в країні експортері, так і країні імпортері робочої сили.    

 

1.2. Основні концепції регіоналізації міжнародного ринку праці   

 

Завданням даного підрозділу є визначення ролі регіоналізації в розвитку 

міжнародного ринку праці, розмежування поняття регіонального ринку праці від ринків 

праці певного географічного регіону, аналіз та групування існуючих наукових 

досліджень залежно від отриманих результатів стосовно впливу регіональної інтеграції 

на ринок праці, регіональні умови праці, безробіття. Нами буде досліджено вплив 

регіональної торгової лібералізації на розвиток регіонального ринку праці, а також 

значення соціального демпінгу на більш високих стадіях розвитку інтеграції 

регіональних ринків.  

На сьогодні процес глобалізації супроводжується активною регіоналізацією, коли 

певний регіон отримує все більший вплив на міжнародні економічні відносини, 

відбувається трансформація співвідношення між глобальним та регіональним рівнем 

світової політики, посилюється також вплив регіональних інтеграційних об‘єднань на 

внутрішню економічну політику держав. За даними Світового Банку внутрішньо 

регіональна міграція складає понад 60% глобальних міграційних потоків [574]. 

На межі переходу до відновлюваних технологій в енергетиці і роботизації 

промисловості, сільськогосподарському виробництві проявилась жорстка конкуренція за 

природні ресурси (корисні копалини, воду), робочу силу, що проявилось геополітичними 

метаморфозами, зокрема, територіальними війнами та анексіями територій національних 

держав і регіональних об‘єднань не здатних протистояти глобалістам. Порушення 

традиційних міграційних потоків робочої сили при трансформації регіональних 

об‘єднань в напрямку дезінтеграції породжує спроби лідерів цих об‘єднань і 

зацікавлених їх міжнародних партнерів домагатись відновлення попередньої структури 

ринків праці, зокрема, і з використанням архаїчного політичного інструментарію 
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(регіональна військова інтервенція, за участі приватних військових компаній, релігійних 

організацій, засобів масової інформації (пропаганди) тощо), в той час як більш 

прогресивні способи кооперації (регіональних консультацій) не знаходять свого 

практичного втілення.    

Глобалізація неможлива без регіональних систем, на відміну від глобалізації, 

регіоналізація - є внутрішньою інтеграцією для збереження самостійності національних 

ринків, етнокультурної своєрідності тощо [5]. Інтернаціоналізація і регіональна 

економічна інтеграція відіграє ключову роль в розвитку регіональних ринків праці (РРП) 

[89]. Регіональна інтеграція ринків праці відбувається більш повільними темпами ніж 

інтеграція інших форм МЕВ в силу більш низької мобільності трудових ресурсів (в тому 

числі в силу біхевіористичних чинників), а РРП швидше формуються на основі 

територіально наближених країн, близьких по соціально-економічним, історичним, 

ментальним, а також релігійним параметрам.  

Внаслідок регіональної економічної інтеграції можуть прийматись рішення про 

зняття бар‘єрів на рух осіб між країнами-учасниками такого об‘єднання. Внаслідок цього 

формується регіональний ринок праці, об‘єднаний єдиними правилами доступу та 

функціонування. У залежності від механізму функціонування кожного інтеграційного 

об‘єднання, такий ринок праці може включати в себе як суто громадян країн об‘єднання 

(Країни 1, 2, 3 та 4), так і представників третіх країн (Країни 5 та 6) (рис. 1.4).  

Джерелом для міграції (рис. 1.4) виступає національна робоча сила, кількість якої 

буде зростати або зменшуватись внаслідок міграційних процесів. При цьому, пропозиція 

на міжнародному ринку праці формується не лише міжнародними трудовими 

мігрантами, які фіксуються міжнародною статистикою, але й завдяки іншим видам 

міграції (сімейна міграція, вимушена міграція тощо). Мігранти можуть, не декларуючи 

ключовою метою міжнародного переміщення працевлаштування, у тій чи іншій мірі, 

залежно від особливостей міграційної політики приймаючої країни, приєднатись до 

«пулу робочої сили» в країні, а, отже, в перспективі стати учасником міжнародного 

ринку праці.  

Регіональний ринок праці (регіональна міграційна система) являє собою групу 

країн, які є пов‘язаними між собою сталими масштабними міграційними зв‘язками в 
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межах певного географічного регіону, субрегіону або кількох суміжних регіонів, що 

призводять до структурних трансформацій в країнах походження і призначення робочої 

сили. 

 

Рисунок 1.4. Регіональний ринок праці за участі представників регіонального 

інтеграційного об’єднання та громадян третіх країн  

Джерело: складено автором 

 

Водночас, регіональні ринки праці не можуть ототожнюватись з географічними 

частинами світу, тому, на нашу думку, говорити про існування європейського, 

американського чи іншого ринку праці на сьогодні не видається можливим. Так, 

наприклад, азійський ринок праці, будучи номінально найбільшим в світі, не є 

інтегрованим в рамках певного інтеграційної організації, таким чином ми не можемо на 

сьогодні говорити про існування «регіонального ринку Азії», а говорячи про 

«європейський» ринок праці – переважно говоримо про ринок праці ЄС та країн і 

організацій різного ступеню інтеграції з цим ринком. Формування таких пан-

регіональних ринків знаходиться в стадії формування, в окремих частинах світу та 

материках (Європа, Південна Америка) цей процес відбувається більш успішно і вільний 

рух значної кількості трудових ресурсів в регіоні є забезпеченим уже на поточному етапі. 

Говорити про азійський чи навіть євразійський ринок видається неможливим, фактично, 
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до завершення формування єдиного глобального ринку праці. Ключовим мірилом 

регіональних та субрегіональних ринків праці є існування регіональних інтеграційних 

об‘єднань в різних організаційних формах, в яких саме і формуються реально 

функціонуючі регіональні ринки праці. Взаємозв‘язку регіональної економічної 

інтеграції та розвитку регіональних ринків праці  присвячені численні наукові 

дослідження.  

Економічна література активно досліджує потенційні наслідки глобальної та 

регіональної економічної інтеграції починаючи з ІІ пол. ХХ ст. Економічна інтеграція 

розглядається в якості вагомого фактору зростання, що підтверджується численними 

працями, зокрема, Б. Баласса [250], Р. Балдвіна [249], А. Генкерсона [405], Д. 

Ландау[464], У. Вальца [641], Г. Бадінгера [248] та Т. Гао  [382]. В тій чи іншій мірі ці 

вчені наголошують на існуванні різних каналів через які економічна інтеграція здійснює 

свій вплив на економічне зростання. Найбільш вагомими інструментами такого впливу є: 

економіка масштабу, швидший технологічний прогрес, зростання 

конкурентоспроможності, нижча вартість капіталу, більш сприятливе середовище для 

економічної активності та менший рівень невизначеності.   

Дослідження, що визначають вплив інтеграції на ринок праці можна розподілити 

на декілька груп. Так, низка вчених визначила наявність  взаємозв‘язку між економічною 

інтеграцією та динамікою регіонального ринку праці. До них відносяться роботи О. 

Бланчарда [266], Дж. Декрессіна [333], А. Фаташа [368], Б. Алеке [236].  Найбільш 

релевантними дослідженнями економічної інтеграції, та ринку праці, на думку М. 

Мартіноі [483], є ті, що стосуються аспектів трудової міграції та конкуренції на товарних 

ринках. В силу обмеженості трудової міграції, інтеграція ринків праці досягається через 

інтеграцію товарних ринків. Роль глобальних та регіональних торгових угод у сприянні 

трудовій мобільності і інтеграції ринків праці буде досліджено в наступних розділах 

даного дослідження. Перелік регіональних торгових угод, які включають положення 

щодо питань працевлаштування наведено в Додатку В. Економічна література з даного 

напряму дослідження може бути згрупована за двома напрямами: перший досліджує 

вплив трудових стандартів на торгові потоки, в той час як інший вивчає вплив торгової 
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політики на стандарти праці [482]. Зокрема, в рамках другого напряму були дослідження 

І. Камати [438] та К. Габерлі [399].  

К. Вігелан у своєму дослідженні [638] порівняв вплив на торгівлю для країн, які 

включили положення про трудову міграцію в свої торговельні угоди з тими, які таких 

положень не мали. Результати дослідження показали, що торговельні угоди, що 

включають положення про трудові відносини збільшили торгові потоки на 28%, а угоди 

без таких умов – на 26%. Це дослідження також знайшло підтвердження того, що торгові 

угоди, що включають положення про трудові відносини, мають значно більший 

позитивний вплив на експорт між країнами, що розвиваються, а також від розвинених 

країн до країн, що розвиваються [256]. І. Камата [438]  вивчав ймовірність негативного 

впливу застосування положень про спрощення трудової міграції на приріст торгівлі в 

рамках регіональних торговельних угод.  У дослідженні було зазначено, що інтенсивна 

торгівля з партнерами по регіональним торговельним угодам (РТУ) при використанні 

міграційних положень, може мати позитивний вплив на заробітки робочої сили, яка 

зосереджується в країнах із середнім рівнем доходу, але може і призвести до зменшення 

торгівлі, особливо якщо партнером по РТУ є країна з високими доходами.   

І. Мартінес-Зарзосо [482] вказує на те, що умови праці в країнах, які є членами 

РТУ і передбачають положення щодо трудових відносин, схильні до зближення, і що 

збільшення двосторонньої торгівлі також дещо зменшує розбіжності у внутрішніх 

умовах праці. Зокрема, дослідником були розглянуті умови - співвідношення мінімальної 

заробітної плати до медіанної заробітної плати, величина охоплення допомогою по 

безробіттю, середній показник коефіцієнта валової заміни після 1 і 2 років (відсоток 

заробітку, який заміщується соціальними виплатами після 1 або 2 років роботи) та 

вихідної допомоги в місяцях як індикатор захисту праці. Тільки мінімальна середня 

заробітна плата та середній розмір вихідної допомоги сходяться на рівні 8% та 19%, 

відповідно, що вказує на те, що існує певна гармонізація умов праці для торговельних 

угод з положеннями, які стосуються регулювання ринку праці. Використання методів 

відповідності та різниці у відмінності у комбінації з методами інструментальних змінних 

показали, що умови праці в країнах, які є членами РТУ, що містять положення про 
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працю, схильні до зближення, і що збільшення двосторонньої торгівлі також у деяких 

випадках зменшує розбіжності у внутрішніх умовах праці [482].  

Незважаючи на те, що в більшості регіонів лібералізація торгівлі класично 

відбувається на більш ранніх стадіях інтеграції, ніж це відбувається з рухом робочої 

сили, в окремих регіонах, саме трудова міграція стає одним з перших каталізаторів 

регіональної інтеграції. Н. Шафік [516] наголошував на вагомості потоків трудової 

міграції для регіональної інтеграції на Близькому Сході, а також капітальних потоків, 

пов‘язаних з міграційним переміщенням. Пояснення такого впливу полягає в суттєвих  

факторних відмінностях в межах регіону, а також диференційованій політиці розвитку в 

регіональних країнах-імпортерах, і країнах-експортерах робочої сили. Трудова міграція, 

таким чином, в першу чергу через механізм грошових переказів, стала найбільш 

важливим інструментом поширення доходів, отриманих від продажу нафти та газу, на 

бідніші країни регіону. Регіональна трудова міграція не є субститутом регіональної 

торгівлі, будучи більшою мірою поширеною в неторгових секторах, натомість, може 

виступати базисом для більш глибокої регіональної інтеграції. 

Регіональна економічна інтеграція в умовах значного збільшення кількості нових 

членів аналізувалась в низці досліджень присвячених розширенню ЄС за рахунок країн 

Центральної та Східної Європи. У працях М. Фертіга [370], К. Шмідта [372], С. Лемоса 

[466] аналізуються міграційні потоки в Німеччині після розширення ЄС і робиться 

висновок, що воно мало помірний позитивний вплив на міграційні потоки. Т. Боері [270], 

натомість, вивчаючи вплив розширення ЄС на ринки праці країн-членів, прийшов до 

висновку про низьку ймовірність того, що рух капіталу призведе до вирівнювання цін та 

заробітних плат [483]. 

Іншим аспектом є взаємозв‘язок між регіональною інтеграцією та безробіттям. 

Дослідження О. Бланчарда і Дж. Волферса [267] доводить, що високий рівень безробіття 

в інтеграційному об‘єднані  можна пояснити взаємодією рестриктивної 

макроекономічної політики та несприятливих умов на ринку праці. Автори аналізують 

взаємозалежність зменшення зростання загальної факторної продуктивності, підвищення 

реальних відсоткових ставок та несприятливих зрушень у попиті разом із відсутністю 

інституційної гнучкості (наприклад, надто щедра система страхування від безробіття в 
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ЄС). Інші автори проводили емпіричний аналіз процесу встановлення заробітної плати 

серед країн-членів ЄС. Результати досліджень вказують на те, що економічна інтеграція 

змінює структуру ринку праці, призводячи до конвергенції більшої взаємозалежності 

оплати праці, на чому зокрема, наголошував Т. Андерсон [240].  

В дослідженні М. Фертіга [371] вказано, що інтеграція в довгостроковому плані не 

є статично значимою щодо свого впливу на зайнятість для всіх країн-членів 

інтеграційного об‘єднання, хоча для окремих країн чи груп країн вона може бути 

вагомою. Короткотермінові флуктуації в інтеграційному об‘єднанні  не мають 

визначального ефекту в поясненні відносних рівнів зайнятості, а більш глибока 

інтеграція спричинює скорочення рівня безробіття в довгостроковій перспективі для 

значної частини країн об‘єднання.  

Деякі дослідження [338; 353; 507] вказують на те, що ринок праці може отримати 

переваги від регіональної торгової лібералізації [332]. Зміни відносних цін, викликані 

зменшенням захищеності деяких секторів, викликають перерозподіл факторів у 

економіці. Підвищення ефективності внаслідок інтеграції  залежить, серед іншого, від 

гнучкості заробітної плати на ринку праці. Низка досліджень, зокрема, робити Д. 

Декалуве [331], Дж. Гаррісона [403], Д. ДеРоса [335, p. 93] роблять припущення про 

досконалість функціонування ринку праці, однак, якщо дане твердження є коректним 

для регіональних об‘єднань розвинутих країн, то для угрупувань в регіонах, що 

розвиваються воно є меншою мірою прийнятним. Інші дослідження, серед них, П. 

Адженор [233], Б. Фортін [377], Л. Ріверос [583], М. Розенцвайг [585] звертають увагу на 

численні викривлення та дуалізм на ринках праці регіонів, що розвиваються. Такий 

дуалізм походить з існування двох типів робітників – легально та нелегально 

працевлаштованих, і перші, переважно, отримують вищі доходи та соціальне 

забезпечення (включно з пенсійним) порівняно з останніми. Зниження формальної 

заробітної плати робітників є найчастішою формою спотворень ринку праці в регіонах, 

що розвиваються.  

І. Парк [544] запропонував модель регіональної інтеграції, яка включає країни, що 

розвиваються, і відходить від ідеї досконалого функціонування ринку праці, що було 

розвинуто в наступних дослідженнях [332]. Досліджуючи Західноафриканський 
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економічний і валютний союз, він оцінював вплив реформування цього союзу на країн 

членів, за наявності викривлень на ринку праці. Для аналізу використовувалась 

міждержавна, багатосекторна модель загальної рівноваги. Дослідження виявило, що 

наявність мінімальної номінальної заробітної платні для офіційних працівників може 

значно зменшити прибутки, що випливають з реформи митного союзу. За відсутності 

небажання зменшувати номінальну заробітну плату, поглиблення інтеграції має своїм 

наслідком (за окремими виключеннями) поліпшення добробуту в усіх країнах-членах 

інтеграційного об‘єднання, однак, впровадження жорсткого рівня номінальної заробітної 

плати робітників зменшує добробут, яка виникає при відсутності таких спотворень, в 

деяких випадках скорочення позитивного ефекту інтеграції для добробуту населення 

може перевищити 45%. 

Н. Конігліо [315] базуючись на моделі П. Кругмана «ядро-переферія» аналізує 

міграційну поведінку працівників з різними навичками в процесі регіональної 

економічної інтеграції. Впровадження неоднорідності праці в базовій моделі "ядро-

периферія" дозволяє пояснити одну з ключових рис міжрегіональних моделей міграції – 

позитивний самостійний вибір мігрантів. У своїй моделі Конігліо доводить, що взаємодія 

висококваліфікованих працівників у певному регіоні підвищує продуктивність кожного 

працівника за допомогою процесу дифузії знань. Тому регіони з більш високим середнім 

рівнем людського капіталу є більш привабливими для висококваліфікованих 

працівників. Кваліфікаційна премія є ендогенною та збільшує регіональну квоту 

висококваліфікованих працівників. Дослідження виявило, що існує цілий ряд 

торговельних витрат, для яких можлива рівновага самостійного вибору, а для окремого 

діапазону, такий вибір є єдиною стабільною рівновагою. Одним з результатів моделі є 

існування диференціації заробітної плати та продуктивності між основними та 

периферійними регіонами.  

Вагоме значення для стабільного функціонування регіонального ринку має його 

гнучкість, охарактеризована в п. 1.1. даного дослідження. Гнучкі ринки праці 

допомагають підтримувати швидке економічне зростання в регіональному 

інтеграційному об‘єднанні, а також врегульовувати виникаючі асиметричні шоки в 

рамках організації. Особливого значення гнучкості ринку та мобільності праці приділено 
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в Теорії оптимальної валютної зони Р. Мандела (Optimal Currency Area Theory) [513], яка 

формує теоретичні рамки Європейського валютного союзу. Вагомість критерію 

гнучкості заробітної плати для валютної зони регіонального об‘єднання визнавав і М. 

Фрідмен [465], який стверджував, що при виникненні макроекономічного дисбалансу 

заробітна плата і цінова структура повинна бути достатньо флексибильною для 

відновлення регіональної рівноваги. П. Кенен [442], говорячи про фіскальний федералізм 

в рамках регіональних об‘єднань,  вказував на те, що витрати пов‘язані зі зростанням 

безробіття в умовах макроекономічних дисбалансів можуть бути відшкодовані за 

рахунок бюджетних трансфертів від учасників регіонального об‘єднання (єдиної 

валютної зони). Теорія фіскального (бюджетно-податкового) союзу є і на сьогодні 

актуальною в рамках дискурсу про поглиблення інтеграції в ЄС. 

Д. Родрік [584] наголошує на важливості визначення величини магнітуди спадного 

руху кривої попиту для низькокваліфікованої робочої сили на заміну її більшій 

еластичності. Глибшу інтеграцію країн з високими та низькими витратами на оплату 

праці можна розглядати як розширення ефективної пропозиції робочої сили. У 

економіці, яка є більш відкритою для торгівлі та інвестицій, попит на працю буде, як 

правило, більш еластичним: роботодавці і споживачі можуть замінити іноземних 

працівників, інвестуючи за кордон або імпортуючи продукти, що виготовляються за 

кордоном. 

В рамках програми ПРООН проводилось дослідження [410] впливу регіональної 

економічної інтеграції на потенціал людського розвитку. Дослідження показало, що, хоча 

регіональна економічна інтеграція завжди матиме вплив на зайнятість, позитивні та 

негативні наслідки для зайнятості не будуть однаковими в різних географічних регіонах, 

галузях чи типах працівників. Робоча сила також може бути витіснена через 

використання нових технологій. Важливою є також структура ринку праці для 

визначення впливу регіональної економічної інтеграції на зайнятість, особливо, 

вирізняючи окремі ефекти для легальної та «тіньової» зайнятості. Емпіричні 

взаємозв‘язки між регіональною економічною інтеграцією та зайнятістю є складними, а 

сукупність різних досліджень можуть давати неоднозначні результати в різних РТУ.  
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Таблиця 1.6 

Система показників регіонального ринку праці 

Напрям дослідження (інтегральний 

показник) 

Параметр дослідження (функціональний показник) 

Місце регіонального об’єднання на 

світовому ринку праці 

Чисельність трудових ресурсів регіону, частка регіональних 

трудових ресурсів на світовому ринку праці, трудова міграція 

(внутрішньорегіональна та міжрегіональна), частка регіону у 

міжнародних потоках міграції, міграційне сальдо регіону, 

приріст кількості іноземних робітників до кількості населення 

регіону 

Рівень міграційної інтеграції в 

рамках регіону 

Частка внутрірегіональних трудових мігрантів у загальній 

структурі зайнятості регіону, співвідношення показників 

внутрішньої міграції до показників міжрегіональної міграції (як 

імміграції, так і еміграції) 

Рівень розвитку регіонального ринку 

праці 

Показник локалізації зайнятості в регіоні, показник локалізації 

продуктивності праці 

Ефективність регіонального ринку 

праці  

Показник середнього зваженого рівня зайнятості в регіоні, 

співвідношення середнього рівня зайнятості досліджуваного 

регіону та інших регіонів, продуктивність праці в регіоні, 

співвідношення продуктивності досліджуваного регіону та 

інших регіонів, показник зайнятості науковими розробками, 

частка зайнятих у високотехнологічному виробництві від 

загальної кількості зайнятих у промисловому виробництві 

регіону 

Рівень збалансованості 

регіонального ринку праці 

Збалансованість рівня безробіття між різними країнами в 

рамках регіону, а також його співвідношення з 

середньорегіональним показником безробіття 

Рівень економічної безпеки регіону Частка населення регіону, які мають доходи нижче 

прожиткового мінімуму, регіональний коефіцієнт Джині 

Джерело: складено автором на основі [44; 228; 470] 

 

Існує сукупність доказів, що вказує на позитивну кореляцію між цими процесами, 

але результуючі наслідки для зайнятості пов'язані зі здатністю працівників перейти до 

більш продуктивних секторів без збільшення безробіття, наявністю необхідних секторів 
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(«точок») зростання в національній економіці, можливістю використання новітніх 

технологій, що, в свою чергу, передбачає залучення додаткових обсягів капіталу [289].  

Оцінка якісного та кількісного стану та динаміка розвитку регіонального ринку праці 

може бути відображеною через систему показників та індикаторів (табл. 1.6). 

Вагоме значення для теоретичного аналізу розвитку регіонального ринку праці на 

більш високих стадіях інтеграції має поняття соціального демпінгу, хоча він і є обмежено 

дослідженим на академічному рівні. Д. Вауган-Вайтгед [635, p. 325-327], досліджуючи 

вплив розширення ЄС на Західноєвропейський ринок праці, визначає соціальний 

демпінг, як будь-яку практику, що проводиться підприємством (ймовірно за підтримки 

держави), яке навмисно порушує чи обходить законодавство у соціальній сфері або 

користується перевагами диференціації на практиці або законодавством у соціальній 

сфері з метою отримання економічної вигоди, особливо з точки зору 

конкурентоспроможності. Дослідження М. Берначак [260] показало, що два основні 

інтеграційні проекти ЄС – запуск спільного ринку Спільноти і Південно-Східне 

розширення призвели до інтенсифікації конкуренції на основі цін, що сформувало 

додаткові передумови та стратегічні можливості для учасників регіонального ринку 

праці уникати встановлених соціальних норм. Кісс М. [448] розглядає соціальний 

демпінг в якості набору практик на міжнародному, національному та 

міжкорпоративному рівні, який направлений на отримання переваги над конкурентами, 

який може мати вагомий негативний вплив на економічні процеси та соціальне 

забезпечення працівників. Соціальний демпінг приймає різні форми у різних секторах 

регіональної економіки.  При відкриті регіонального ринку праці соціальний демпінг 

може стати характерним як для акторів з країн з низьким рівнем заробітної плати, так і 

для БНП з країн з високим рівнем заробітної плати, які шукають способів уникнути 

юридичних обмежень за рахунок використання субпідрядників з країн із низькою 

оплатою праці, використання механізму тимчасових і агентських працівників або 

реалокації виробництва до країн з нижчими соціальними стандартами в межах 

інтеграційних об‘єднань.  

Економічна інтеграція також створює зовнішній тиск на внутрішній ринок праці 

через процес демпінгу вартості робочої сили, що виникає не лише внаслідок 
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функціонування єдиного ринку, але і через механізми кооперації в рамках зон вільної 

торгівлі, у випадку якщо вони супроводжуються додатковими договорами щодо 

лібералізації міграції різних типів [327]. Наші дослідження на підтвердження даного 

твердження будуть відображені в Розділі 5. 

Регіональні ринки праці суттєво варіюються, залежно від механізму інтеграції, а 

також загальної концепції лібералізації доступу робітників, який використовується на 

такому ринку. Дж. Нільсен [520] зазначає, що окремі РТУ надають можливості  для 

всеохоплюючої мобільності (немає обмежень для різних типів мігрантів), однак, при 

цьому встановлюється перелік секторів економіки, які не підпадають під таку 

лібералізацію. Інші регіональні об‘єднання запроваджують правила свободи регіональної 

міграції в усіх секторах, однак, встановлюють виключний перелік типів мігрантів 

допущених до такої міграції, зазвичай, робітників окремих кваліфікованих та 

висококваліфікованих спеціальностей.  

Спрощений рух осіб в рамках регіону не завжди передбачає відсутність обмежень 

для надання конкретних послуг. В даному випадку вагоме значення має  наявність 

зобов'язань щодо лібералізації окремих секторів послуг для всіх видів договорів, так як 

такі секторальні угоди можуть виключати певну сферу послуг або застосовувати 

спеціальні правила до певних секторів. Також, занятість за окремими спеціальностями 

може залишатись регульованою за національними правилами ліцензування та 

присвоєння кваліфікацій [520]. Регіональна міграційна кооперація поширюється за межі 

регіоналізації ринку праці з метою протидії бідності, особливо на регіональних ринках 

країн, що розвиваються, що підтверджує дослідження Н. Їтеса [656].  

У своєму дослідженні Дж. Орефіс [529] доводить, що за всіх інших рівних 

обставин, існує позитивний взаємозв‘язок між РТУ і двосторонніми міграційними 

потоками. Також, дослідження І. Фігуейредо [379] визначило роль РТУ для розвитку 

трудової двосторонньої трудової міграції. Використовуючи гравітаційну модель міграції, 

було отримано результати, згідно яких наявність діючих РТУ стимулює зростання 

кількості мігрантів у країнах-членах регіонального об‘єднання. Стимулюючий ефект для 

міграції посилюється в тому разі, якщо угода включає в себе положення щодо 

полегшення бюрократичних процедур для отримання віз громадянами країн-членів РТУ. 



76 
 

Наявність спільної РТУ збільшує величину двосторонньої міграції на 27 % (аналізувався 

період 1960–2010 рр.). Дане твердження буде перевірене нашими емпіричними 

розрахунками за наступні періоди в підрозділі 5.2 нашого дослідження.  

На думку І. Фігуейредо, РТУ можуть використовуватись країнами призначення 

міграції для регулювання притоку мігрантів у випадку дефіциту робочої сили на 

національному ринку праці не вдаючись, при цьому, безпосередньо до зміни наявної 

міграційної політики країни. Також країни-експортери робочої сили можуть 

використовувати РТУ в якості спрощення механізмів постачання своїх працівників на 

ринки праці країн призначення у випадку неможливості з різних причин підписання 

окремої дво- або багатосторонньої міграційної угоди, яка б дозволила полегшити умови 

жорсткого імміграційного законодавства [379]. 

М. Като дослідив висококваліфіковану міграцію в рамках регіонів АСЕАН, 

МЕРКОСУР, НАФТА та ЄС. У своїй праці [439] він використав індекс Герфіндаля-

Гіршмана (індикатор, який характеризує концентрацію бізнесу на визначеному ринку), 

який був застосований для демонстрації концентрації двосторонніх міграційних 

коридорів. Незважаючи на наявні відмінності між регіональними об‘єднаннями (таких як 

співвідношення внутрішньо- та міжрегіональної міграції) дослідження показало, що всі 

регіональні спільноти мають більші частки висококваліфікованих міжрегіональних 

міграцій, ніж внутрішньорегіональної мобільності. Різниця у співвідношенні між 

мобільністю в межах регіону і поза ним є найбільшою в країнах АСЕАН – 

співвідношення внутрішньої (10,41%) проти міжрегіональної (44,53%) мобільності 

становить 4,28, а серед інших регіонів найвищий показник спостерігався в РТУ НАФТА 

– 2,68, а найменший – 1,45 в МЕРКОСУР. 

Регіональні угоди щодо міграції є більш ефективними завдяки спільним інтересам 

між залученими сторонами, а також відносно невеликою кількістю залучених урядів, 

порівняно з глобальними угодами, а також високим ступенем подібності з точки зору 

цілей розвитку. Функціонування регіональних ринків праці забезпечує спільний простір 

для інтегрованого управління міграцією (як імміграцією, так і еміграцією, та нексусом 

міграції з торгівлею та розвитком), спільного використання витрат та створення 

інституційної спроможності для пошуку взаємовигідних рішень [574]. А. Беттс 
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стверджує [262], що регіональні механізми зменшують диспропорції та створюють 

додаткові форми співпраці серед слабших країн, що дає можливість для регіонів стати 

важливими учасниками міжурядового співробітництва.  

Таким чином, нами запропоновано визначення регіонального ринку праці, як 

такого, що є об‘єднаним єдиними правилами доступу та функціонування в межах  

механізму функціонування регіонального інтеграційного об‘єднання. Дослідження 

наукового доробку вчених з приводу впливу інтеграції на регіональні ринки праці 

дозволив виявити наявність позитивного впливу регіональних торгових угод на розвиток 

міграційних процесів в межах РРП, зближення внутрішніх умов праці, в окремих 

випадках виявлено зворотній вплив збільшення обсягів регіональної міграції в якості 

ключко каталізатора регіональної співпраці. Визначено, що ступінь вплив регіональної 

торгової лібералізації на розвиток регіонального ринку праці знаходиться в залежності 

від гнучкості заробітної плати на ринку праці та флексібільність ринку праці, загалом. 

Загалом, економічний вплив регіональної економічної інтеграції на регіональні ринки 

праці суттєво варіюється як від ступені інтеграції в різних регіональних інтеграційних 

угрупуваннях, так і від типу та ефективності регіональної міграційної політики. Сама 

регіональна міграційна політика, а також її еволюція в рамках різних регіонів світу буде 

предметом дослідження в наступних розділах дисертації. 

Економічний вплив регіональної інтеграції на РРП суттєво варіюється не лише від 

ступеню та механізму регіональної інтеграції, але і від ефективності впроваджуваної 

регіональної міграційної політики. Більшу ефективність демонструють ті регіональні 

угоди, де існує більше спільних економічних інтересів, а кількість залучених до процесу 

є відносно невеликою (особливо порівняно з глобальними міжнародними угодами). 

Дослідженню цього питання будуть присвячені наступні розділи дисертації.  

 

1.3. Детермінанти становлення глобального ринку праці 

 

Завданням даного підрозділу є визначення ключових тенденцій на світовому ринку 

праці, розкриття суб‘єктної структури сучасного глобального ринку праці (елементи 

глобальної пропозиції) та виокремлення елементів глобального попиту на робочу силу. 
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Нами буде визначено низка детермінант, що впливають на динаміку формування 

глобального ринку праці, серед яких можна виділити такі:  транснаціоналізація світового 

господарства (міжнародний аутсорсинг та офшоринг), міжнародна трудова міграція, 

віртуалізація (діджиталізація) світової економіки, підвищення якості людського капіталу, 

науково-технічний прогрес (технологізація, блокчейн), глобальне проникнення 

технологій у практику функціонування світових економічних процесів, дегуманізація 

праці (роботизація), стандартизація освіти, вирівнювання заробітної плати в різних 

регіонах світу. Також нами бути запропоновано проміжні умови, що є необхідними для 

завершення трансформації сучасного світового ринку праці в глобальний. 

Глобалізація прискорює економічні, політичні та технологічні потоки інтеракції 

між країнами, і є основним каталізатором трендів сучасних моделей міграції. Вагомими 

тенденціями міжнародної міграції, які визначають трансформацію світового ринку є 

розширення масштабів і географії міжнародної міграції, зростання значення міжнародної 

міграції для демографічного розвитку окремих регіонів світу, зміна структури 

міграційного переміщення  відповідно до потреб глобального ринку праці (циркулярний 

характер міграції,  підвищення частки робітників високої кваліфікації), зростаюче 

значення нелегальної міграції [8]. С. Кастелс [299] та О. Павук [63] виділяють такі 

загальні тенденції на світовому ринку праці глобалізація міграції, зміна домінантних 

напрямів міграційних потоків, диференціація міграції (селективність міграційної 

політики), поширення міграційного переходу, фемінізація трудової міграції, зростаюча 

політизація міграційного переміщення, динамічно зростаючий в ХХІ ст. фінансовий 

сектор ринку праці, знецінення малокваліфікованої праці у відносних показниках 

(Додаток У2).  

Сучасний глобальний ринок праці, який все ще знаходиться на стадії 

формування, включає в себе:  

- міжнародну трудову міграцію; 

- робітників, які виконують роботу для іноземних роботодавців без переміщення 

через державний кордон країни їх перебування (дистанційні робітники БНП), 

- самозайнятих глобальних працівників. 
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Головними суб‘єктом глобального ринку праці виступають глобальні працівники, 

до яких відносяться 1) міжнародні трудові мігранти по факту свого переміщення через 

кордон, 2) робітники БНП (беруть участь в глобальному ринку праці через механізм 

міжнародного аутсорсингу, офшорингу, решорингу тощо), які є пов‘язаними через 

глобальні системи мереж та виробництва,  3) самозайняті фрілансери (глобальна 

стандартизація освіти додатково уможливлює мінімізацію регуляторних бар‘єрів для 

участі таких працівників на глобальному ринку праці).     

Якщо регіональні ринки праці, хоча і досить нерівномірно, але розвиваються в 

різних частинах світу, чому сприяє регіональна економічна інтеграція та розвиток 

регіональної міграційної політики, глобальний ринок праці функціонує в умовах 

відсутності повноцінної координації міжнародної трудової міграції на глобальному рівні 

(як буде показано в наступних розділах даної дисертації), що суттєво обмежує його 

поточні обсяги. На сьогодні повноцінними учасниками даного ринку є міжнародні 

трудові мігранти (перша категорія), а також такі працівники, територіальна обмеженість 

виконання роботи для яких не відіграє ролі через природу виконуваної ними роботи – 

друга і третя категорії (робітники сектору IT та загалом роботи, що виконується через 

Інтернет) або ж винятковості їхніх вмінь (науковці, окремі категорії спортсменів, 

працівники шоу-бізнесу тощо).  

На нашу думку, до складу глобальної робочої сили можуть бути включені: 1) 

менеджери, керівники країн від глобальних структур, топ-менеджери БНП; 2) робітники 

фінансових структур міжнародних банків; 3) працівники сфери IT; 4) працівники ЗМІ; 5) 

учасники приватних військових компаній; 6) науковці; 7) учасники релігійних об‘єднань; 

8) співробітники міжнародних благодійних фондів; 9) робітники недержавних 

організацій; 10) інші співробітники БНП; 11) кваліфіковані та висококваліфіковані 

фрілансери, що працюють в умовах міжнародного аутсорсингу; 12) інші міжнародні 

трудові мігранти (в тому числі некваліфіковані та низькокваліфіковані). 

Остання категорія учасників глобального ринку праці є найбільш чисельною, 

однак, вона має найменший вплив на глобальні процеси регулювання міжнародного 

ринку робочої сили, інші, менш чисельні, але динамічно зростаючі сегменти глобального 

ринку праці в тій чи іншій мірі або вже впливають на глобальні процеси інтеграції ринків 
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праці, або ж і надалі збільшуватимуть свою вагу у глобальному ринку праці, який 

формується. 

Характерною рисою глобального ринку праці є його здатність пристосовуватись 

як функціонально, так і інституційно [24] до трансформаційних економічних процесів у 

світовому господарстві. Функціональна гнучкість передбачає можливість корекції 

роботи таким чином, щоб ринок відповідав глобальним виробничим потребам, сприяв 

підвищенню продуктивності праці. Інституційна гнучкість передбачає пристосування до 

глобальних потреб органів влади та законодавчого забезпечення країн, регіонів та 

міжнародних організацій.  Якщо функціональна гнучкість може бути значною мірою 

забезпечена діяльністю приватних міжнародних компаній та домогосподарств, то 

пріоритетне рішення щодо інституційної гнучкості належить органам державної влади 

національних країн. 

Глобалізація людського капіталу через механізм міжнародної трудової міграції 

стосується не лише фізичної присутності мігрантів в країні призначення, а враховує 

можливість використання наявної кваліфікації робітників в різних сферах діяльності. Це 

може бути зумовлено трансформацією трьох парадигм міграції: зміна професійних і 

часових характеристик, цілей державного втручання і стратегії державного втручання 

[55]. Незважаючи на обмеженість фактичної мобільності праці, глобалізація торгівлі 

товарами і послугами, наявність міжнародних мережевих підприємств, що 

використовують міжнародні складальні лінії для виробництва товарів, та їх звернення до 

системного пошуку джерел надання послуг є саме тими елементами, які сприяють 

перспективному виникненню більш інтегрованого глобального ринку праці. 

Формування глобального ринку праці розвитком процесу глобалізації, коли ринки 

країн світу стають більш відкритими для міжнародної торгівлі і потоків капіталу, а у 

низці країн зростає частка торгівлі у ВВП. У результаті, їх робоча сила стає більш 

інтегрованою у світову економіку. Це призводить до конкуренції за робочі місця, що 

заохочує роботодавців з одного боку розглядати варіанти виведення виробництва за 

кордон та аутсорсингу, а з іншого – найм трудящих-мігрантів.  

БНП активно використовують можливості, що надаються з пропозицією робочої 

сили та є більш доступними у більшій кількості країн, ніж раніше. Можливості або 
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здатності країн щодо розгляду їх трудових ресурсів на предмет аутсорсингу або 

пропозиції трудових мігрантів будуть залежати від низки чинників, таких як рівень 

заробітної плати, податків, витрат на імпорт та експорт товарів, регулювання надання 

послуг та географічного розташування, а також відповідних навичок працівників, їх 

освіти і продуктивності праці. Деякі з цих факторів, такі як освіта, визнання кваліфікацій 

і географічна близькість будуть також взаємодіяти із можливостями працівників щодо 

отримання роботи шляхом еміграції. 

Тим не менш, глобальний пул працівників розподілений нерівномірно, а 

демографічні зміни лише підсилюють цю тенденцію. Велика частина демографічного 

приросту припадатиме на країни, що розвиваються, у той час як багато розвинених країн 

і далі стикатимуться зі старінням населення і скороченням робочої сили. У результаті, 

дисбаланс у здатності постачати трудові ресурси сприятливо позначиться на країнах, що 

розвиваються, та зачіпатиме різні країни протягом довгого часу, так як країни, що 

розвиваються, будуть знаходитись в стані демографічного переходу із негативним або 

нульовим зростанням населення та його старінням. 

Якщо говорити про глобальний ринок праці з точки зору попиту приватних 

підприємств, то по-перше, існує глобальний попит на навички. Глобальна економіка 

підтримується поширенням технологій і характеризується швидкими економічними 

перетвореннями. В результаті, існує потреба у все більшій кількості працівників, здатних 

освоїти ці технології та продемонструвати гнучкість та адаптивність до змін в 

економічному і виробничому середовищі, що є особливо справедливим у сфері ІКТ. Тим 

не менш, широкий спектр фахівців, вчених і менеджерів, здатних ще більше підвищити 

якість і продуктивність місцевих компаній і збільшити порівняльні переваги тієї чи іншої 

країни, також цінується. Дефіцит висококваліфікованих працівників створює глобальну 

конкуренцію за таланти і стимулює до лібералізації імміграційних правил разом зі 

створенням стимулюючих пакетів для таких працівників з боку роботодавців і урядів 

(наприклад, надання податкових пільг, підвищення зарплат, доступ до знаних науково-

дослідних установ тощо). Мобільність таких працівників сприяє інтернаціоналізації 

освіти і розвитку міжнародних стандартів для фахівців, для яких глобальний ринок вже 

існує, наприклад, бухгалтерів, інженерів, юристів і архітекторів. 
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Водночас, глобальний попит існує частково і для низькокваліфікованих 

працівників, незважаючи на те, що міграція низькокваліфікованих або 

малокваліфікованих кадрів залишається надзвичайно контрольованою і обмеженою у 

більшості країн. Світовий попит на низькокваліфікованих працівників, скоріш за все, 

стимулюватиметься зростаючими прогалинами на ринку праці в розвинених країнах, де, 

за рахунок зростання рівня освіченості і супутніх очікувань щодо заробітної плати, 

працівники відмовлятимуться від професій низької кваліфікації. У той час як деякі з цих 

робочих місць можуть зникнути внаслідок поліпшення організації роботи або 

технологічного прогресу та автоматизації виробництва, залишається ще багато секторів, 

які продовжуватимуть залежати значною мірою від людських ресурсів. Особливо це 

стосуватиметься галузі будівництва, сільського господарства і готельного бізнесу. Ці 

ринкові потреби є структурними за своєю природою і, незважаючи на можливі 

коливання попиту, вони не зникнуть повністю. Азійська фінансова криза другої 

половини 1990-х, Велика Рецесія 2007-9 рр. років показала, що навіть у скрутні часи для 

світової економіки таких працівників важко замінити на місцеву робочу силу.  

Ринок праці не є глобально інтегрованим в традиційному розумінні, оскільки, у 

міжнародній трудовій міграції бере участь відносно невелика частина робітників. Якби 

ринок праці був цілковито інтегрованим, робітники в країнах, що розвиваються, не 

отримували б значно меншу заробітну плату порівняно з розвиненими економіками. 

Проте такі прямі оцінки міжнародного ринку праці не можуть охопити значні зміни, що 

відбулись на ринках праці в світі в процесі глобалізації. Такі зміни відбувались як 

завдяки технологічним інноваціям, і як результат було збільшено обсяги торгівлі та 

інвестицій, так і завдяки міграції, що разом прямо або опосередковано стимулювало 

ринки праці більш ефективно інтегруватись між різними країнами [325]. Ринок праці є 

інтегрованим в тому сенсі, що робітники конкурують за ті ж самі робочі посади, навіть в 

тому разі, якщо не робітник мігрує в напрямку роботи за кордон, а коли сама робота 

надходить до нього з-за кордону. Все більше спрощення транспортного та 

комунікаційного зв‘язку, стимули для запровадження працеощадних технологій у 

розвинених країнах, а також триваючий трансфер технологій до країн, що розвиваються, 

є частиною процесу глобалізації, що також спрощує швидку інтеграцію глобального 
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ринку праці. Його інтеграцію стимулює, зокрема, хоча і обмежене, але стале зростання 

рівня оплати праці в країнах, що розвиваються, робітники яких складають вагому 

частину світової робочої сили [325]. 

На сьогодні можна стверджувати, що глобальний ринок праці знаходиться на 

стадії свого становлення. Розвиток глобального ринку праці залежить від інтенсивності 

розвитку інтеграційних процесів, що, з одного боку, полегшує можливості для 

міжнародної міграції робочої сили, а, з іншого боку, спрощує взаємодію попиту та 

пропозиції на робочу силу на міжнародному та глобальному рівнях. 

У довгостроковій перспективі можна очікувати повноцінну трансформацію 

світового ринку праці в глобальний ринок праці, як наслідок процесу глобальної 

інтеграції. Необхідними проміжними умовами для завершення трансформації сучасного 

світового ринку праці в глобальний є такі чинники: 

1) зростання відносної кількості міжнародних трудових мігрантів, 

2) розвиток регіональних ринків праці та їх поступова взаємна інтеграція, 

3) подальший розвиток науково-технічного прогресу, 

4) поступова трансформація домінуючої на сьогодні національної міграційної 

політики в регіональну, а в подальшому у глобальну координацію економічної політики 

щодо міжнародної трудової міграції. 

Водночас, глобалізація ринку праці не є тотожною зникненню стимулів для 

міжнародної трудової міграції, а більшою мірою означає трансформацію стимулюючих 

факторів міграції, яка передбачатиме зменшення ролі ключового фактору відмінностей в 

оплаті праці на демографічні чинники міграції. 

Складовою частиною міжнародного аутсорсингового ринку виступає «зайнятість 

онлайн», що є вагомою і надалі зростаючою складовою глобального ринку праці. 

Визначається це такими причинами [433]: 

- Зайнятість онлайн не залежить від місця проживання, що робить можливим 

більш ефективне співставлення між можливостями працевлаштування та вміннями 

виконавця, особливо у випадку з «талантами» з країн, що розвиваються; 

- Роботодавці отримують можливість скористатись перевагами від гнучкого 

менеджменту витрат. Підприємства здатні відійти від традиційного способу зайнятості, 
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який зумовлений фіксованими працезатратними структурами, на користь більш дешевої 

та гнучкої системи, яка дозволяє використовувати механізм вибіркової аутсорсингової 

зайнятості. Робітники онлайн можуть працювати цілодобово (зважаючи на місце їхнього 

географічного знаходження).  

- «Глобальні» працівники стають все більшою мірою здатними 

пристосовуватись до потреб роботодавців. Такі робітники є більш мобільними, 

придатними до виконання рутинної роботи, а також до змін умов праці. 

- Робота через Інтернет дозволяє неповну зайнятість. Характерною ознакою 

онлайн-зайнятості є відрядна оплата праці. 

На думку С. Сардака [97], віртуальний міжнародний рух почав набувати своїх 

ознак і масштабу у ХХІ ст., виступаючи однією з форм міжнародного руху людських 

ресурсів.  Вагомість даної складової підтверджується значними обсягами міжнародного 

аутсорсингу персоналу, господарською діяльністю глобальних компаній, колл-центрів, 

віртуальних офісів, спільних підприємств, наукових колективів тощо. Т. Фрідман 

відзначає, що технологічний розвиток, який сприяє аутсорсингу та офшорингу надання 

послуг, змінює світовий ринок, таким чином, що кожен працівник у світі зможе 

змагатись за отримання роботи, незалежно від свого місця проживання. Отже, 

конкуренція на ринку праці виходить за межі окремої галузі та країни загалом, а 

робітники самостійно вступають у міжнародну конкурентну боротьбу за робочі місця 

[258].  

На думку Р. Фрімана [381], привносячи сучасні технології та ділову практику 

більшості людства, нинішній глобальний капіталізм може створити перший по-

справжньому глобальний ринок праці. В авангарді формування глобального ринку праці 

є глобальні онлайн-робочі місця для незалежних працівників, таких як oDesk, Elance, 

Freelancer, TranslationDirectory та GURU. Онлайн-робочі місця на ринку праці вперше 

з'явилися на початку 2000-х років, і з тих пір зростали в кількості, збільшували 

просторові та професійні масштаби, а також залучали більшу кількість покупців і 

продавців робочої сили [528]. На таких онлайн платформах кожен з комп‘ютером та 

доступом до Інтернету пропонує свої послуги, які можуть передаватись цифровими 

каналами. Такі глобальні онлайн площадки є вагомим драйвером подальшого 
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розширення сектору аутсорсингових послуг  [300]. Великі БНП традиційно виступали 

головним чинником інтернаціоналізації виробництва послуг, а робочі місця онлайн 

спрощують доступ до ринку аутсорсингу та офшорингу для малих компаній та фізичних 

осіб. Дослідження МакКензі [367] вказує на те, що 11 % від усієї кількості робіт у 

сервісному секторі можуть виконуватись віддалено. Це означає, що потенційно обсяг 

ринку віддаленого аутсорсингу уже за наявного рівня технологій може зрівнятись за 

обсягами з міжнародною трудової міграцією. Водночас, на сьогодні фактична величина 

даного ринку складає близько 1 % від загальної зайнятості робітників сервісної 

економіки в світі.  

Очевидно, чим більше сервісний сектор є орієнтованим на споживачів, тим 

меншим є його потенціал для віддаленого аутсорсингу. Також значною мірою даний 

потенціал залежить від конкретного сектору економіки. Аналогічно, ті сектори, які 

мають значну потребу в робочій силі для безпосереднього контакту зі споживачем 

послуг, найбільшою мірою є схильними до залучення трудових мігрантів із-за кордону. 

Так, наприклад, у сфері роздрібної торгівлі потенціал віддаленого аутсорсингу не 

перевищує 3 %, На противагу, надання послуг пакетного програмного забезпечення 

може бути здійснено на 50 % віддаленим способом без фізичної присутності робітника. 

Загалом же, найбільш придатними для віддаленої роботи є інжиніринг, фінансові та 

бухгалтерські послуги (частка робіт на аутсорсингу може сягати 30–50 %). Однак, навіть 

у даних сферах аутсорсинг не набув вагомого значення. Із 750 млрд. дол. США 

глобальних витрат на послуги інжинірингу (при очікувані 1 трлн. в 2020 р.) обсяг 

офшорингового виконання не перевищував 10–15 млрд. Відмінність між потенційним та 

поточним рівнем робіт на аутсорсингу/віддаленій роботі більшою мірою визначається 

внутрішньокорпоративними бар‘єрами, ніж регулятивними обмеженнями.   

Ще однією категорією учасників сегменту міжнародного аутсорсингу виступають 

спеціалісти-фрілансери та глобальні підприємці. Дані категорії працівників найбільш 

активно використовують можливості цифрової економіки і найоперативніше 

включаються в діяльність глобального ринку праці, що зароджується. Особливістю 

такого ринку є те, що конвергенція рівня заробітної плати є значною, водночас робочий 

досвід та набуті вміння незначною мірою трансформуються в зміну рівня заробітку. 
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Міжнародний аутсорсинг послуг значною мірою стосується мікророботи за допомогою 

глобального онлайн ринку і надає нові можливості для працевлаштування фрілансерів у 

всьому світі, при цьому, інтенсивна конкуренція і невід'ємні обмеження такого типу 

ринку обмежують фінансові вигоди для більшості виконавців робіт. Базисом сучасного 

глобального ринку фрілансу виступає молоде покоління працівників, які активно 

використовують соціальні мережі, схильні до запровадження власного мікробізнесу 

онлайн.  

Серед працівників-фрілансерів виділяють декілька категорій: незалежні 

підрядники (не мають постійного роботодавця чи проекту), сумісники (працівники, які 

мають традиційну роботу, а працюють на фрілансі у вільний від основної роботи час), 

диверсифіковані працівники (особи, які суміщають фріланс з частковою зайнятістю в 

іншому місці або місцях), тимчасові робітники (працівники, які працюють в компаніях 

для разового виконання роботи або проекту), а також власники фріланс-бізнесу (окрім 

самого фрілансера-власника в такій компанії може працювати 1-5 найманих працівників) 

[1]. Віртуалізація (купівля-продаж робочих послуг через мережу Інтернет)  є однією 

найбільш характерних рис глобального ринку, що формується [24]. Віртуалізація 

відкрила можливості для різних видів дистанційної зайнятості і передбачає використання 

сучасних технологічних засобів (ноутбуки, планшети,  смартфони), в тому числі і в 

традиційних формах зайнятості (торгові представники, біржові агенти тощо). На основі 

ІКТ технологій змінюється сутність поняття «робоче місце», формується новий 

віртуальний сегмент глобального ринку праці.    

Глобалізація світового ринку праці спричинює загальне вирівнювання середньої 

заробітної плати між країнами, натомість збільшуючи розрив в доходах між різними 

категоріями робітників, при чому дана тенденція є характерна як для розвинених країн, 

так і для країн, що розвиваються і глобальної економіки, в  цілому. Зростаючий розрив в 

доходах – це в першу чергу збільшення диференціації факторних доходів – праці і 

капіталу, на користь останнього, а висококваліфіковані працівники сучасного 

глобального ринку праці в якості людського капіталу є більшою мірою носієм капіталу 

(як фінансового – необхідного для отримання відповідного рівня знань, так і 

інтелектуального – наявність необхідних здібностей та талантів, які теж мають своє 
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фінансове вираження) ніж класичної робочої сили. В майбутньому такий підхід буде 

створювати проблеми, бо регіональна політика, аналітично прорахована, повинна 

нівелювати великий розрив в оплаті різних категорій робітників, а особливо успішним 

фахівцям мають надаватись інші види заохочень (гранти), а освітні заклади для 

талановитих  особистостей мають бути в загальній доступності.  

Останнім часом інтенсифікувалась глобальна конкуренція за кваліфіковану робочу 

силу, що було зумовлено, у тому числі, скороченням кваліфікованої робочої сили в 

багатьох розвинених країнах, а також загальним старінням населення, та трудових 

ресурсів зокрема, в постіндустріальних країнах. Це стало одним з визначальних факторів 

для цих країн при запровадженні ними стимулюючої міграційної політики щодо 

висококваліфікованих робітників, про що йдеться у звіті ОЕСР [425].    

Для того, щоб вирішити проблему браку робітників відповідної кваліфікації на 

глобальному ринку праці, необхідно трансформувати традиційну модель освітнього 

процесу в середній та вищій школі як в розвинених країнах, так і в країнах, що 

розвиваються. У країнах, що розвиваються, необхідно збільшувати можливості доступу 

до середньої освіти, забезпечити професійно-технічне навчання новим робітникам, які 

виходять на ринок праці та особам що мають кваліфікації, надлишок яких сформувався 

внаслідок невідповідності кількості осіб із вміннями, що були необхідними на 

попередніх етапах, та тих, що є необхідними в ХХІ ст. (Qualification and Skill Mismatch). 

Відсутність достатньої кількості викладацького складу може бути перепоною для 

прискореного розвитку системи освіти в світі, а для багатьох країн, що розвиваються, 

додатковим стримуючим фактором виступатиме також і неможливість урядів 

фінансувати на достатньому рівні потреби освіти. У зв‘язку з цим, роль приватних 

інвестицій відіграватиме значну роль для розвитку системи освіти, особливо в країнах, 

що розвиваються. 

Глобальна фінансова криза висвітила потенційну вразливість мігрантів в умовах 

економічної турбулентності в країнах призначення. Вплив економічної кризи на 

міграцію є своєрідним тригером змін і зрушень на глобальному ринку праці, з одного 

боку, показавши його недосконалість, а з іншого – змусивши національні уряди 
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переглядати свої міграційні політики для більшої кореляції із поточною кон‘юнктурою 

[497].  

Науково-технічний прогрес та прискорення економічних процесів на глобальному 

рівні асиметрично впливають на працю і капітал. Капітал по своїй суті є більш 

мобільним, ніж робітники, які живуть не лише в рамках економічних взаємовідносин, але 

також функціонують в мережі суспільних відносин. Еволюція світового ринку робочої 

сили відбувається в багатьох напрямках: він стає більш технологічно досконалим, 

послуги поступово і стабільно займають все більшу частку ринку, більш вузько 

сегментованим, коли низка професій займається незначною кількістю робітників, ринок є 

все більш нестабільним (зростаюче значення набувають атипові форми зайнятості), 

характерною є все більша інтернаціоналізація та втрата географічних характеристик 

(зростаюча вагомість субконтрактів, популярності стартапів, як способу доступу до 

міжнародних ринків капіталу) [473]. 

Роль Інтернет технологій є визначальною для функціонування глобального ринку 

праці.  Big Data дозволяє поєднувати та використовувати величезну кількість інформації 

з різних джерел, при цьому питання власності використовуваних даних залишається 

проблемою. На сьогодні приватні користувачі, в першу чергу глобальні БНП, мають 

перевагу в застосуванні цих даних для власних HR стратегій та бізнес-планування, що 

дозволяє збільшувати  власні доходи. Деякі з цих зусиль по використанню Big Data 

створюють переваги як для працівників, так і для, роботодавців, однак інші зміщують 

акценти не на користь більш вразливих груп населення. Натомість, потенційні переваги у 

формуванні та реалізації державної чи міжурядової політики на ринку праці з 

використанням нових можливостей залишаються нереалізованими [354]. 

Віртуальний сектор глобальної економіки здатен найбільш ефективно інтегрувати 

національні ринки праці зайнятих через Інтернет робітників, в першу чергу, через значно 

вищі показники продуктивності праці, які демонструють БНП, що працюють у сфері 

ІКТ. Обсяг отриманих доходів в компаніях Facebook, Google, Amazon (670 тис. – 1 млн. 

дол. США на одного працівника) на порядок перевищує додану вартість, яку формує 

один робітник в США в несільськогосподарському секторі виробництва (близько 120 

тис. дол. США на рік). Водночас, хоча первинно основними учасниками глобально-
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віртуального ринку праці виступали спеціалісти IT-сфери, то на сьогодні технологічні 

компанії все більшою мірою залучають спеціалістів гуманітарних професій – спеціалістів 

по продажам, консалтингу, маркетологів, викладачів (що підтверджується статистикою 

відкритих вакансій Facebook та Uber, в яких обсяг відкритих позицій нетехнічних 

спеціальностей переважає «інженерні» позиції) [63].  

Становленню глобального ринку робочої сили передує поступове формування 

регіональних ринків праці, а також створення спеціалізованих сегментів світового ринку 

праці, де функціонують такі види робочої сили, як   мігранти, висококваліфіковані 

фахівці інформаційної економіки тощо. Міжнародний ринок формує особливий тип 

універсальної і гнучкою робочої сили, сферою докладання якої стає вже все світове 

господарство, таким чином його повноцінно глобалізуючи [49]. За умов міжнародного 

міграційного обміну, під дією синергетичних локальних і глобальних факторів 

відбувається трансформація світового ринку праці і формування глобального ринку 

праці. Світовий ринок праці, який проходить стадію становлення в якості глобального 

ринку, на сьогодні  має значною мірою сегментований характер. Така сегментація 

робочої сили відображає особливості регіоналізації ринків праці на основі міжнародного 

поділу праці, а також кваліфікаційні особливості пропозиції робочої сили, а також 

попиту на неї.  

Демографічні зміни, тенденції безробіття (особливо вразлива зайнятість) та 

технологічні зміни (роль штучного інтелекту і роботизація) можуть бути виділеними як 

ключові чинники, що визначатимуть розвиток глобального ринку праці в ХХІ ст. 

Прискорення регіональної економічної інтеграції, яке мало місце в 1990-х рр., також 

зіграло істотну роль у формуванні міграційної політики розвинених країн світу. 

Відбувається трансформація міграційної політики в напрямку інтересів торгівлі, коли 

окремі держави і БНП намагаються включити міжнародну трудову міграцію до питань 

міжнародної торгівлі, як складову частину міжнародного режиму торгівлі послугами. 

Талановитий управлінський менеджмент стає все більшою мірою не мистецтвом, а 

науковою організацією та керуванням великими масивами даних щодо ланцюгів робочої 

сили при рекрутуванні та утриманні робітників. Глобальні торгові режими стали більш 

важливими інструментами регулювання мобільності кваліфікованих мігрантів. Так, 
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Спосіб 4 (Mode 4) угоди ГАТС в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) включає 

положення щодо сприяння переміщенню кваліфікованих робітників через кордон з 

метою надання послуг, що буде досліджено далі в дослідженні. 

Демографічні, економічні та політичні умови, які призвели до виникнення високо-

стратифікованого глобального ринку праці, можуть бути відновлені, якщо 

неоліберальний порядок здатний самостійно стабілізуватися [300]. Принцип 

комплексності відображає мультимодальний порядок, закладений в глобалізації ринку 

праці. Поліцентризм як порядок у взаєминах між регіонами (сегментами міжнародного 

поділу праці) глобальної економіки можливий тоді, коли при виникненні конфліктів 

відбувається регулювання асиметричних трудових потоків. Необхідним є регулювання 

процесу інституціоналізації ринків праці в умовах глобалізації економіки - шляхом 

створення спеціалізованих організацій і установ не тільки на національному, а й 

регіональному рівнях та глобальному рівнях [24].  

Таким чином, нами визначено ключові тенденції на світовому ринку праці, 

визначено низку детермінант, що сприяють прискореному становленню глобального 

ринку праці, розкрито суб‘єктну структуру глобального ринку праці, який включає в себе 

міжнародних трудових мігрантів, дистанційних робітників БНП, самозайнятих  

міжнародних працівників (зокрема, онлайн зайнятість, глобальні онлайн-робочі місця 

для незалежних працівників, спеціалісти-фрілансери та глобальні підприємці), визначено 

елементи глобального попиту на ГРП (глобальний попит на навички, глобальна 

конкуренція за таланти, потреба в низькокваліфікованих працівниках). Протиріччя у 

формуванні глобального ринку праці частково нівелюються за рахунок функціонування 

та розвитку регіональних ринків праці. Теоретичні та практичні особливості політики 

регулювання трудової міграції на національному, регіональному та глобальному рівнях 

будуть досліджені в наступних розділах дисертаційного дослідження.  
 

Висновки до Розділу 1 

 

Дослідження міжнародного ринку праці, яке було предметом сталого інтересу для 

низки провідних науковців та економічних шкіл (класики, неокласики, кейнсіанці, 

представники неокласичного синтезу) було розширено завдяки синтетичній теорії 
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міграції та концепції міграційних систем, які, поміж іншим вказують на регіональну 

взаємозалежність учасників ринку праці, яка набуває асиметричного характеру, а також 

на регіональну економічну інтеграцію, як на каталізатор формування та розвитку 

регіонального ринку праці.  

Вивчення міжнародного ринку праці відбувається завдяки системі кількісних 

(методи порівняння елементарних статистик, статичне групування) і якісних показників 

(SWOT-аналіз), а також моделювання динаміки міграційних потоків на основі 

інерційного і факторного прогнозування. Окремі методи дослідження дозволяють 

поєднати кількісні і якісні параметри дослідження (кореляційно-регресійний аналіз, 

метод найменших квадратів), оптимізаційні, які допомагають вибрати максимально 

ефективну стратегію міграційної поведінки (теорія ігор), а також спрогнозувати тенденції 

розвитку міжнародного ринку праці (ланцюги маркова, аналіз часових рядів), а також 

сформувати причино-наслідкові зв‘язки між політикою на ринку праці та економічним 

розвитком (методологія IPPMD). Розвиток ІКТ спричинили початок ери Big Data, що 

зумовило необхідність нових підходів у вивченні ринків праці, таких як Web Mining та 

Data Mining, вможлививши проведення географічно таргетованої політика на ринку 

праці.Для сучасного світового ринку праці вагоме значення мають невідповідність 

кваліфікацій, циклічність розвитку світової економіки. Циклічні процеси на ринку праці 

корелюють з тенденціями регіональної та світової економіки або з трансформаційними 

процесами соціально-економічних систем.  

Ринок праці є вагомим абсорбентом макроекономічних шоків, реагуючи на зміни 

економічної ситуації через такі прояви як зміни в рівні безробіття, відносної величини 

участі у робочій силі, різні форми оплати праці, а також міжнародна трудова міграція. 

Остання дозволяє інтегрувати ринки праці на всіх рівнях (від локального до 

міжнародного), хоча даний процес і є ускладненим через кваліфікаційні невідповідності, 

обмежуючи міграційну політику тощо. Брак кваліфікованих працівників у країнах, що 

розвиваються спричинений поєднанням низки структурних чинників, зокрема, низькою 

віддачею вкладень в освіту, взаємозалежністю низького попиту та пропозиції якісних 

освітніх послуг, а також обмеженістю легального ринку праці, що, зрештою, має більш 

вагомий негативний вплив ніж безпосередній brain drain.  
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Глобальний ринок праці характеризується найбільшими викривленнями ринкової 

структури порівняно з іншими факторними ринками. Ринок праці на даному етапі не є 

повноцінно глобально інтегрованим через невеликі відносні показники працівників, які є 

у глобальному пулі трудових ресурсів. Однак, ринок праці інтегрується в тому числі і за 

рахунок руху капіталу до працівника, що, з одного боку, зменшує стимули для 

міжнародної міграції, з іншого боку, збільшує кількість працівників глобального ринку 

праці.  З точки зору глобалізації попиту на міжнародному ринку, першими це на собі 

відчувають працівники ІКТ сектору, як в силу інфраструктурної доступності їх послуг, 

без фізичного переміщення робітників, так і у зв‘язку з пришвидшеним зростанням 

потреб у висококваліфікованих працівниках високотехнологічного сектору, надалі цей 

режим поширюється і на інших висококваліфікованих працівників.  

Динаміка розвитку глобального ринку праці залежить від якості та інтенсивності 

розвитку інтеграційних процесів в світовій економіці. Регіональний ринок праці 

пріоритетно формується в рамках регіональної економічної інтеграції, об‘єднується 

єдиними правила доступу на ринок праці робітників та може включати в себе як країни 

об‘єднання, так і представників третіх країн. З урахуванням скорочення посткризового 

відновлення економік країн світу, ситуація на глобальному ринку праці і надалі 

залишається нестабільною, що супроводжується скороченням середнього рівня 

продуктивності праці. Загалом, поточний етап економічного розвитку не є сприятливим 

для поглиблення інтеграції глобального ринку праці та передбачає необхідність 

здійснення більш активних заходів економічної та міграційної політики як країн-

експортерів, так і країн-імпортерів робочої сили по лібералізації трудової міграції. 

Розвиток сучасного світового ринку праці відбувається за умов ряду тенденцій 

(глобалізація міграції, зміна домінантних напрямів міграційних потоків, диференціація 

міграції, поширення міграційного переходу, фемінізація трудової міграції, зростаюча 

політизація міграційного переміщення, діджіталізація та віртуалізація праці, знецінення 

малокваліфікованої праці), а його глобалізація відбувається при поглибленні 

міжнародної конкуренції, а розвиток країн лідерів в умовах неозалежності відбувається 

за рахунок відставання інших. На сьогодні можна стверджувати, що глобалізація ринку 

праці веде до вирівнювання середньої заробітної плати між країнами, натомість 
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збільшуючи розрив в доходах між різними категоріями робітників. Стратегічною 

тенденцією майбутнього глобального ринку праці є зростання ролі робітників 

інженерно-математичних, аналітичних, а також традиційних ІТ-спеціальностей та 

медичних професій.  Глобальна економіка проходить через складний етап трансформації, 

що має безпосередній вплив на ринок праці, Велика Рецесія та науково-технічний 

прогрес асиметрично впливали на фактори праці та капіталу, що зумовлює визначальну 

роль технологій та капіталу у формуванні як національного, так і регіонального та 

інтегрального глобального ринку людського капіталу. 

Між економічною інтеграцією та динамікою регіонального ринку праці існує 

тісний взаємозв‘язок, що підтверджено численними дослідженнями. Регіональна трудова 

міграція має тенденцію до лібералізації в регіональних інтеграційних об‘єднаннях навіть 

коли їхній класичний рівень інтеграції не передбачає цього, а відбувається через 

включення окремих положень щодо трудової міграції в РТУ або через підписання 

окремих договорів щодо трудової міграції. Включення положень про міграцію до РТУ 

має переважно нейтральний або незначний позитивний ефект на розвиток регіональної 

торгівлі, а умови праці в країнах-учасницях РТУ, що містять положення про працю, 

схильні до зближення. Водночас, в довгостроковому плані інтеграція не є статично 

значимою щодо свого впливу на довгострокову зайнятість для всіх країн-членів 

інтеграційного об‘єднання.  

 

Основні наукові результати даного розділу висвітлено в таких працях автора:  [14; 

98; 102; 107; 112; 114; 117; 119; 126; 127; 134; 138; 143; 150; 154; 157; 158; 170; 177; 182; 

194; 197; 198; 202; 203; 602; 603; 604; 605]. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

2.1. Форми міжнародної регуляторної співпраці в умовах глобалізації 

 

Міжнародна співпраця з приводу регулювання міжнародної трудової міграції 

може відбуватись на різних рівнях, що зумовлено різною метою такої співпраці, а отже і 

відмінним інструментарієм управління міграційними процесами. Первинною формую 

такої співпраці може бути міжнародна кооперація в сфері міграційної політики на 

двосторонньому, регіональному та глобальному рівнях, а також на рівні БНП. Другий 

рівень координація міграційної політики відбувається на регіональному та глобальному 

рівнях і може включати в себе як формальні офіційні, так і неформалізовані переговори 

уповноважених органів влади в рамках регіональних консультативних процесів  

(дослідженню даного питання буле привчено Розділ 3 дисертації). Третім рівнем 

співпраці виступає інтеграція міграційної політики на регіональному рівні з поступовим 

запровадженням елементів спільного (комунітарного) регулювання (четвертий рівень), 

вивченню якого в межах різних регіональних інтеграційних угрупувань присвячено 

Розділ 4 даної роботи.  

В даному підрозділі буде визначено роль міжнародної регуляторної кооперації в 

системі міжнародної регуляторної співпраці, охарактеризовано чинники, ефекти, 

механізми, типи та форми розвитку МРК. В підрозділі буде запропоновано визначення 

ефективності діяльності МРК через аналітичні рамки типів ефектів такої кооперації, а 

також досліджено значення приватної регуляторної практики БНП на сучасному етапі.  

Незважаючи на те, що світ на сьогодні знаходиться в найвищій фазі міжнародної 

економічної інтеграції та регуляторної кооперації, однак, норми регулювання 

міжнародної економічної політики по різному застосовуються в різних регіонах світу. 

Регуляторна дивергенція викликає матеріальні, всезростаючі витрати для глобальної 

економіки, загострюючи ризики для її стабільності та впливаючи на економічне 

зростання. Відмінності в регулюванні передбачають нормативну невідповідність між 
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різними юрисдикціями, які можуть бути обґрунтовані різною структурою та типами 

економічних систем, культурно-історичними відмінностями, пріоритетами внутрішньої 

політики або іншими факторами. 

Надмірні регуляторні відмінності, які зберігаються між країнами виступають 

бар'єрами в торгівлі навіть тоді, коли традиційні бар'єри в торгівлі знижуються. 

Вирішення проблем регуляторного дисбалансу має прямий вплив на світову економіку. 

Так, скорочення нетарифних бар'єрів у торгівлі між ЄС та США на 50% в 2018 році 

могло б призвести до зростання показника ВВП в ЄС на 0,7% і 0,3% – в США. Порівняно 

з базовим сценарієм повної відсутності регуляторної координації, таке зняття 

нетарифних бар‘єрів потенційно збільшило б ВВП США на 158 млрд. дол. США 

щорічно для ЄС і на53 млрд. – для США [521]. Вагомими є втрати від регуляторної 

дивергенції для міжнародного фінансового сектору, вона призводить до матеріальних та 

зростаючих витрат у фінансовому секторі в усьому світі, споживаючи в середньому 5-

10% річного обороту операцій [575], при цьому, ці витрати є більш вагомими у 

відносному виражені для менших інституцій. 

Міжнародна регуляторна кооперація (МРК) є процесом спільного погодження 

механізму національної економічної політики між країнами в рамках двосторонніх угод, 

регіональної або глобальної кооперації. Концептуальним базисом міжнародної 

регуляторної кооперації виступають положення теорії суспільного вибору та теорії ігор 

[98]. МРК відображає собою серію кроків з координації регулювання економічної 

політики між країнами, вона часто виникає через злиття регуляторних реформ, які в 

цілому здійснюються на національному рівні, з зусиллями по лібералізації міжнародних 

економічних відносин, які відбуваються на рівні міжнародному. Р. Кеогане та Д. 

Віктором [613] пропонується використання моделі «Кембрійського вибуху» для 

пояснення моделі МРК в ХХІ ст. МРК розглядається як відносно децентралізований 

процес, де уряди та регуляторні агенції взаємодіють як на двосторонньому, так і на 

багатосторонньому рівні в координації регуляторних процесів, зокрема через взаємне 

визнання та гармонізацію.  

Необхідність такої кооперації є зумовленою підвищенням рівня взаємозалежності 

між державами, що має своїм насідком безпосередній вплив заходів економічної 
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політики прийнятих в одних державах на макроситуацію в інших. Така регуляторна 

кооперація може відбуватись в розрізі цілей, масштабів та часових меж економічної 

політики. 

 За визначенням ОЕСР [526], до МРК відноситься формальна або не формальна 

угода, яка діє між країнами і є укладеною на двосторонньому, регіональному або 

багатосторонньому (глобальному) рівнях, а її метою є сприяння співпраці у сфері 

розробки, спостереження та подальшої координації управління економічною політикою. 

Проблематика МРК аналізується рядом міжнародних організацій, зокрема, ООН, СОТ та 

ОЕСР. Також теоретичний та практичний аналіз регуляторної політики було проведено 

низкою науковців. М. Маккартні [489] вивчав взаємодію США з іноземними партнерами 

задля усунення нетарифних обмежень, В. Бастіен та М. вон Ламп [624] вивчали МРК в 

якості засобу забезпечення балансу між внутрішнім регулюванням та міжнародною 

торгівлею. 

Чинниками розвитку  МРК можуть виступати: 1) необхідність гармонізації 

секторального регулювання, наявність якого негативно впливає на розвиток  вільної 

торгівлі та збільшує регуляторне навантаження, не створюючи при цьому додаткових 

переваг; 2) потреба у вирішенні політичних конфліктів та досягнення компромісів між 

різними цілями, які можуть вступати в суперечність (електронна торгівля vs. захист 

даних, торгівля vs. охорона навколишнього середовища); 3) постачання глобальних 

суспільних благ, в тому разі коли ринкові стимули не є достатніми для подолання 

дефіциту на окремих регіональних ринках в існуючих регуляторних умовах; 4) 

подолання глобальних проблем. 

Регуляторна неоднорідність здійсняє свій вплив через: 1) ефекти щодо експортерів, 

2) ефекти щодо можливості виходу на ринок, через формування або обмеження виходу 

на іноземний ринок, а також кількісну і якісну структуру такої присутності, 3) ефекти 

щодо виробників в країнах-імпортерах, 4) ефекти щодо споживачів, 5) ефекти щодо 

суспільства в цілому. 

Регуляторна гетерогенність впливає як на рішення експортерів щодо виходу на 

ринок, так і на кількісну і якісну характеристику торгівлі. Наприклад, гармонізація 

позитивно впливає розширення присутності експортерів на ринку. Що було 
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підтверджено, Б. Шепердом [591], який встановив, що збільшення кількості стандартів у 

легкій промисловості ЄС, зменшує експортну різноманітність торговельного партнера. І 

навпаки, коли стандарти ЄС узгоджуються з міжнародними стандартами (наприклад, з 

Міжнародною організацією з стандартизації), було виявлено невелике збільшення 

різноманітності імпорту від торговельних партнерів. Дж. Рейєс [579] використовуючи 

деталізовану базу даних торгівлі США на рівні фірми, та стандартів ЄС на продукти, 

показав, що гармонізація стандартів ЄС з міжнародними, збільшує експорт США до ЄС 

через збільшення у кількості американських фірм, що входять на ринок ЄС. Проте, якщо 

кількість фірм-експортерів (у тому числі малих підприємств) зростає, то обсяг продаж у 

вже існуючих фірмах знижуються [540]. Хоча фіксовані витрати на вхід на ринок не 

впливають безпосередньо на ціни та обсяги торгівлі, вони виступають як бар'єри доступу 

для експортерів. Тобто, замість того, щоб просто робити продукти більш дорогими, вони 

зменшують саму ймовірність експорту. Л. Фолетті та А. Шінгал [376] визначили, що 

гармонізація призводить до розширення торгівлі як за кількісними, так і за якісними 

критеріями, а нормативна неоднорідність є більшою перешкодою для самої імовірності 

експорту, ніж впливає на його обсяги та структуру.  

Одним з наслідків МРК може бути те, що місцеві виробники, які конкурують з 

імпортом, можуть зіткнутися з більшою конкуренцією та втратити частку ринку, 

оскільки регуляторне співробітництво знімає нетарифні бар'єри для торгівлі. Наприклад, 

у своєму дослідженні Л. Лю та Ч. Юе [468] стверджують, що рішення ЄС про 

гармонізацію стандартів шляхом прийняття стандарту HACCP (Система аналізу ризиків, 

небезпечних чинників і контролю критичних точок.) спричинило збільшення імпорту, 

зменшення обсяг продаж місцевих виробників, і поліпшення добробуту споживачів в 

ЄС. Інший потенційним впливом на виробників від МРК може бути додаткові витрати 

пов‘язані з пристосування до вимог нового стандарту, оскільки на практиці гармонізація 

стандартів переважно означає збільшення їх жорсткості та призводить до додаткових 

витрат на їх впровадження, що підтверджується дослідженнями процедур гармонізації в 

ЄС, проведених Б. Ксайонгом [654], Т. Отсукі, Дж. Вілсоном та М. Севадегом [534].  

Оскільки витрати пов‘язані з нормативною гетерогенністю є змінними, МРК 

дозволяє знизити ці витрати, що має для споживачів наслідки аналогічні  до скорочення 
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тарифів – вони виграють від зниження цін. Якщо регуляторне співробітництво зменшить 

фіксовані витрати, пов'язані з міжнародною торгівлею, це вже впливає на можливості 

доступу на ринок, що може вплинути вже на саму структуру торгівлі., можливість 

практичної реалізації підвищення такої варіативності типу МРК. Емпіричні докази таких 

процесів були наведені М. Ванкаутереном [634], який вивчаючи торговельні націнки 

харчових підприємств в Нідерландах, визначив, що гармонізація в рамках Спільного 

ринку ЄС призвела до того, що гармонізації харчових регламентів у довгостроковій 

перспективі знижує націнки на 11,5% та  посилює конкуренцію. У своєму дослідженні 

цін для оцінки впливу нетарифних заходів  О. Кадот і Дж. Гурдон [291] встановили, що 

регіональні торгові угоди, які включають положення що стосуються гармонізації 

стандартів або угод про взаємне визнання знижують вплив, який нетарифні заходи 

здійснюють на ціну для кінцевого споживача. В даному разі найбільш важливим є 

наслідки оцінки відповідності угод про взаємне визнання.  

Вагоме значення має регуляторна кооперація на різних рівнях регулювання: 

глобальному (транснаціональному у випадку приватних режимів), регіональному та 

національному рівнях. К. Абботт [443] досліджуючи міжнародну кооперацію 

твердження про глобальну кооперацію, як таку, де взаємодіють 3 ключові групи акторів: 

держави, приватні компанії та недержавні організації.    

Функціональна (між різними групами акторів) та ієрархічна (між різними рівнями 

кооперації) взаємодія може приймати різні форми і передбачає залучення різних типів 

інструментів. За типами економічної політики МРК поділяється на 1) політику 

жорсткого дотримання економічних правил, 2) кооперацію на основі дискреційного 

підходу, коли правила трактуються довільно, в залежності від економіко-політичної 

ситуації.  

Відповідно до методології ОЕСР, МРК поділяється на такі типи:  

1. Неофіційний обмін інформацією 

2. М'яке регулювання: принципи, директиви, кодекси поведінки  

3. Міжурядова мережа регуляторів  

4. Одностороннє зближення до досконалої регуляторної практики та прийняття 

належних регуляторних систем в інших країнах  
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5. Визнання та внутрішнє використання міжнародних стандартів  

6. Спільне встановлення правил та стандартів через міжурядові організації  

7. Торговельні угоди з регуляторними компонентами [98, с. 266]. 

 

Рис. 2.1. Механізм міжнародної регуляторної кооперації  

Джерело: [99; 440; 527; власні дослідження автора] 

 

МРК здійснюється у централізованій та децентралізованій формах. 

Централізований характер проявляється в діяльності міжнародних організацій (ОЕСР, 

МВФ, Світовий банк, СОТ). Децентралізовані форми «слабкої» міжнародної координації 

(зокрема, консультації), зустрічаються досить часто, маючи переважно спорадичний 

характер.  

Інтеграція та гармонізація є найвищою формою МРК і проявляється через 

механізм наднаціональних та спільних інституцій. Вона передбачає, що компетенції 

національного регулювання переходять на коммунітарний рівень (як законодавства, так і 

інституцій). В даному разі регуляторна кооперація проявляється через гармонізацію та 

імплементацію на національному рівні рішень наднаціональних органів (ЄС, окремі 

угоди в рамках АНЦЕРТА).  
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Специфічні угоди, які є предметом переговорів є формалізованим способом 

регуляторної кооперації, що проявляється через укладання юридично обов‘язкових 

договорів, відповідно до яких кожна сторона бере на себе чітко зумовлені зобов‘язання в 

специфічній сфері. Такі угоди можуть бути як двосторонніми (наприклад, двосторонні 

інвестиційні угоди) або багатосторонніми (Кіотський протокол до Рамкової конвенції 

Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 1997 р.).  

Регуляторне партнерство між країнами носить формально-рамковий характер і 

переважно включає в себе широкі політичні домовленості з приводу кооперації та 

підвищення якості кооперації та зменшення надлишком регуляторної дивергенції (Транс-

Тасманська угода, Рада регуляторної кооперації Канада-США).  

Регіональні торговельні угоди (РТУ) спрямовані на формальне сприяння торговій 

кооперації, при цьому, самі угоди в більшості випадків виходять за рамки суто 

торговельних питань і можуть включати аспекти інвестицій, інтелектуальної власності, 

конкуренції, внутрішнього регулювання, технічних стандартів та доступу на ринки праці 

для робітників з країн-учасниць РТУ.  

Зацікавленість в координації макроекономічної політики зростає на регіональному 

рівні, що зокрема підтверджується кількістю регіональних угод нотифікованих в СОТ 

(рис 2.2).    

Різкий приріст кількості нотифікацій розпочинається з 2000 р. та досягає свого піку 

в 2008-2015 рр. (в середньому 25 повідомлень на рік) і поступово йде надалі (212 

нотифікацій в 2016 р. і 12 – в 2016 р.). Загалом, в травні 2018 р. в базі даних СОТ було 

нотифіковано 459 регіональних торговельних угод, серед яких 287 було визнано 

діючими. Посилення уваги до МРК співпадає з активною фазою розвитку глобальної 

економічної кризи, недосконалістю національної економічної політики та її 

інституційною та регуляторною неспроможністю ефективно побороти наслідки Великої 

Рецесії.  

З підписанням угод про взаємне визнання договірні сторони домовляються 

визнавати і підтримувати рішення, які були затвердженими органами влади інших сторін 

угоди. В даному випадку ОЕСР виділяється три типи кооперації: 1) взаємне визнання 
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стандартів, 2) взаємне визнання технічної відповідності; 3) взаємне визнання 

арбітражних рішень, якщо вони є предметом попередньої домовленості. 

 

Рис. 2.2. Кількість регіональних торговельних угод нотифікованих в СОТ в 

1948-2018 рр. 

Джерело: RTAs currently in force (by year of entry into force), 1948 – 2018 // World 

trade organization. URL: http://rtais.wto.org/UI/charts.aspx# (дата звернення 08.05.2018 р.) 

 

М'яке право являє собою співпрацю, засновану на не зобов‘язуючих інструментах, 

які дозволяють зацікавленим сторонам інших країн брати участь у регулюванні 

нормативних актів, у тому числі шляхом повідомлення та коментування, доступу до 

інформації (Керівні принципи та орієнтири ОЕСР). 

Механізм МРК за ступенем формальності та повноти (починаючи від 

формалізованих та поглиблених до неформальних та часткових) наведено на рис. 2.3. 

Міжнародні організації відіграють ключову роль при впроваджені МРК здійснюючи 

свою діяльність через інституції, процедури та інструменти. В якості інституційної 

складової міжнародні організації виступають в першу чергу форумами для МРК як для 

взаємодії державних, так і для недержавних інституцій, транснаціональної кооперації 

(рис.2.3) 
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Рис. 2.3. Інституційна складова міжнародної регуляторної кооперації  

Джерело: [527] 

В якості форумів для діалогу, міжнародні організації формують низку процедур, 

які при цьому залишаються значною мірою децентралізованими. Різні процедури 

застосовуються до відмінних механізмів та органів. Для засідань комітетів та робочих 

груп може бути передбачено механізм прийняття рішення консенсусом на експертному 

рівні, натомість, політичні органи можуть застосовувати квазі-законодавчі процедури з 

консультуванням основних учасників переговорів, при цьому прийняття рішення, за 

попереднім погодженням, може відбуватись через його підтримку абсолютною або 

кваліфікованою більшістю голосів.  

 Після досягнення результату переговорів в рамках форумів МРК, імплементація їх 

результатів відбувається в рамках інструментарію, доступного в рамках обраної 

інституції. На рис. 2.4 наведено широкий перелік інструментів, які використовуються в 

рамках форуму ОЕСР, що варіюються від формальних юридично зобов‘язуючих 

механізмів до необов‘язкових та неформальних.  

Інструментальне забезпечення МРК суттєво варіюється між різними 

міжнародними організаціями. Так, на відміну від ОЕСР, в рамках СОТ практично всі 

заходи відбуваються на базисі укладених багатосторонніх угод, що зумовлює високу 

формалізацію такої кооперації на міждержавному рівні. Натомість, Міжнародна 

організація праці, хоча і просуває стандарти праці через міжнародні угоди, однак 

доповнює їх рекомендаціями щодо їх імплементації, при цьому, в діяльності організації 
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вагому роль відіграють декларації (наприклад, Декларація про основоположні принципи 

і права у сфері праці (1998 р.)), що відноситься до компетенції м‘якої сили. 

 

Рис. 2.4. Інструменти міжнародної регуляторної кооперації (на прикладі 

ОЕСР) 

Джерело: [527] 

  Країни комбінують декілька інструментів, які можуть доповнювати один одного, 

для досягнення поставлених завдання в рамках МРК.  

 Для визначення результативності діяльності МРК, Т. Гатнером та А. Томпсоном 

[397] було запропоновано аналітичні рамки типів ефектів такої кооперації (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Ефективність міжнародної регуляторної кооперації  

Джерело: [397; 527] 

 

 

 

 

ВПЛИВ НА ПРОБЛЕМУ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

ВИХІДНІ ДАНІ 
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В даному аналізі ефективності МРК, вихідні дані відображають зустрічі, медіацію, 

взаємодію та інші інструменти, які сприяли взаємодії держав-учасниць між собою та з 

міжнародною організацією задля досягнень цілей МРК. Результати передбачають 

зміну національної економічної політики, і являють собою проміжний тип ефектів. 

Вплив на проблему  може знайти свій прояв як в покращені регуляторного процесу 

(якості, спроможності або вартості), так і у вирішені суті проблеми, яка є предметом  

МРК (оздоровлення фінансових інституцій, вирішення проблеми шкідливих викидів, 

лібералізація доступу на ринки товарів та послуг тощо). Саме вирішення самої проблеми, 

яка знаходиться на верху піраміди ефектів, має бути ключовим пріоритетом міжнародної 

координації регуляторної діяльності.  

Оскільки ринки стають все більш інтегрованими, відмінності у національному 

регулюванні економічної політики між країнами можуть створювати перешкоди для 

глобального економічного розвитку та збільшити витрати, пов‘язані з веденням 

міжнародної торгівлі та інших форм МЕВ (в тому числі і міжнародній трудовій міграції). 

В цьому контексті МРК забезпечує баланс між полегшенням торгівлі та регуляторними 

цілями країн, і стає важливою областю обговорення в зовнішньоекономічній політиці 

країн. 

За останні десятиліття різко зросла транснаціональна приватна регуляторна 

практика, що відбувалось у відповідь на фрагментацію та розповсюдження регуляторної 

практики національного рівня. Транснаціональне приватне регулювання (ТПР) включає 

велику кількість приватних режимів, що регулюють поведінку багатонаціональних 

підприємств та їх взаємодію з інвесторами, споживачами, місцевими громадами. Воно 

складається з регуляторних режимів, розроблених та впроваджених приватними 

акторами, часто у співпраці з міжнародними організаціями. Стандарти діяльності є 

добровільними, і БНП добровільно беруть на себе зобов‘язання їх дотримуватись. 

Легітимність ТПР пов'язана і частково ґрунтується на її ефективності. Ефективність ТПР 

відрізняється від ефективності державного регулювання, відповідно відрізняється і 

механізм її оцінки. Попит та пропозиція приватних стандартів визначаються ринковою 

динамікою, яка відрізняється від державних стандартів, де держави відіграють провідну 

роль.  
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Відмінності між приватними регуляторами стосуються встановлення стандартів, 

впровадження, моніторингу відповідності та оцінки відповідності, примусового 

виконання та санкцій. Моделі ТПР є специфічними для кожного сектору та зазвичай 

адаптовані до особливої ринкової структури регульованих підприємств. Відмінності 

визначаються ринковою структурою та торгівельними потоками, в яких функціонують 

підприємства.  

Відмінності можуть також ґрунтуватися на цілях регулювання та плановому 

способі підвищення ефективності (усунення перешкод в торгівлі або захист інтересів, які 

не інтерналізуються за ринковими цінами – негативні екстерналії, глобальні проблеми) 

або на недостатньому рівні пропозиції (глобальні суспільні блага). Такі варіації за умов їх 

надлишкової присутності можуть детермінувати фрагментацію, підвищуючи регуляторні 

затрати без формування додаткових переваг. Вагому роль в приватному регулюванні 

відіграє репутаційний аспект, який є базовим елементом легітимації та підзвітності.  

На сьогодні, не існує задовільної методології дослідження приватної 

транснаціональної регуляторної кооперації. Конвенційна компаративна методологія, яка 

використовується для аналізу міжнародного та національного законодавства є не 

придатною для дослідження ТПР, а детермінанти конвергенції та дивергенції ТПР 

відрізняються від тих, що формують еволюційні основи національних (урядових) 

регуляторних систем. Конфлікти в приватній сфері генерують диференціацію моделей 

регулювання, тоді як співпадіння інтересів забезпечують співпрацю та конвергенцію. 

Конфлікти викликають інституційні відповіді, які можуть сприяти різним ступеням 

конвергенції в моделях регулювання. Різні форми регуляторної співпраці можуть 

призвести до різних типів і ступенів регуляторної конвергенції. Таким чином, можна 

вирізняти договірні та організаційні форми співпраці, а регуляторна конвергенція, 

виникає в результаті одно направленого використання блоку управлінських 

кооперативних інструментів. 

Ступінь добровільності приватних регуляторних режимів може відрізнятись у 

різних глобальних ланцюгах вартості (ГЛВ) залежно від того, як є розподіленою 

контрактні повноваження. Часто малі підприємства-постачальники змушені виконувати 

приватні стандарти на основі рішення про приєднання, виключно з боку ключового 
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гравця ГЛВ. Регулювання ТПР є галузевим зі значними відмінності в різних галузях 

(таких як ІКТ, сільське господарство, добувна та переробна промисловість тощо). 

На сьогодні виникають різні форми [338] регуляторної співпраці серед приватних 

учасників, які, незважаючи на значні відмінності у приватному та державному 

регулювання, часто є підтримуваними міжнародними організаціями. Серед них: 1) 

модель багатосторонніх організацій, у тому числі різних учасників, інтереси яких є 

відмінними та часом суперечливими, 2) угоди між власниками режимів, які розробляють 

форми співпраці, починаючи від взаємного визнання до спільного встановлення 

стандартів 3) створення приватних метарегуляторів, організацій, що регулюють 

приватних регуляторів. 

На додаток до традиційних форм договірних та міжнародних організацій виникли 

численні неформальні або напівформальні інструменти, такі як мережі, асоціації, 

меморандум про взаєморозуміння та угоди. На сьогодні відбувається перенос акцентів 

МРК від міжурядових організацій до транснаціональних мереж. Останні не потребують 

формального кроку ратифікації державних актів та вважаються більш гнучкими та 

ефективними. Транснаціональні формальні та неформальні мережі у цілому 

створюються незалежними адміністративними органами та центральними банками та не 

зобов‘язані дотримуватись традиційних способів МРК в рамках міжурядових 

організацій. Однак міжнародні організації все частіше виконують роль 

інституціоналізованих форумів для організації регуляторної кооперації між державними 

та приватними учасниками. Варіативність МРК відбувається як між міжнародними 

організаціями та транснаціональними мережами, так і в рамках кожної групи акторів.  

Співпраця державних і приватних акторів МРК у визначенні та імплементації 

стандартів набуває все більшого поширення. Міжнародні організації змінили свій 

інструментарій, щоб визначати спільні режими роботи з різними приватними 

учасниками. Наприклад, ФАО визначає шість інструментів для співпраці з організаціями 

громадянського суспільства (меморандум про взаєморозуміння, обмін листами, листи 

згоди, формальні відносини, комітети з партнерства для перегляду фінансових та інших 

угод, цільові фонди підтримки організацій громадянського суспільства) та три 

інструменти для співпраці з приватним сектором (меморандум про взаєморозуміння, 
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угоди про партнерство, обмін листами). Прикладом державно-приватної співпраці, 

спрямованої на запобігання або пом'якшення конфліктів у сфері корпоративної 

соціальної відповідальності, є меморандум про взаєморозуміння між міжнародною 

організацією праці (МОП) та Міжнародною організацією стандартизації (ІSО).  

Таким чином, нами визначено міжнародну регуляторну кооперацію, як серію 

кроків з координації регулювання економічної політики між країнами, що здійснюється 

через злиття регуляторних реформ національного рівня та заходів по лібералізації 

міжнародного рівня, що може набути форми формальних та неформальних угод на 

двосторонньому, регіональному або глобальному (або транснаціональному) рівнях. З 

підвищенням рівня розвитку регуляторна кооперація у формі інтеграції та гармонізації 

трансформуватиметься в напрямі інтегративної та комунітарної політики. Визначено 

механізм аналізу ефективності МРК через аналітичні рамки (вихідні дані-результати-

вплив на проблему). Виділено нові  форми регуляторної співпраці приватних учасників 

(перенос акцентів МРК від міжурядових організацій до транснаціональних мереж, які 

потребують формального кроку ратифікації державних актів). Все більш складні схеми 

торгівлі та більш високі рівні інтеграції на глобальному ринку детермінують необхідність 

успішного міжнародного регуляторного співробітництва, яке є потрібним для уникнення 

технічних бар'єрів у торгівлі та підвищення ефективності результатів самого 

регулювання.  

 

2.2. Понятійно-теоретичний базис трудової міграційної політики 

 

В даному підрозділі нами буде охарактеризовано ключові концептуальні моделі 

міграційної політики, виділено трансформаційні тенденції сучасної міграційної політики, 

визначено поняття вузького та широкого контексту міграційної політики, визначення 

компонентів регулювання трудової міграції, базових елементів міграційного процесу, 

суб‘єктів міграційної політики, мети та цілей імміграційної політики, пріоритетів 

міграційної для країн походження міграції, визначення ролі діаспор мігрантів в процесі 

реалізації заходів міграційної політики та ключових пріоритетів такої співпраці, 

охарактеризовано поняття та типи міграційного неопротекціонізму, охарактеризовано 
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міграційне регулювання національного на наднаціонального (регіонального, 

глобального) рівнів, визначено та розширено типологію імміграційної політики, 

визначено три ключові системи міграційної політки, а також розподілено міграційну 

політику за за способом реалізації.  

Регулювання міжнародної трудової міграції в світовому господарстві проходить 

через періодичні трансформаційні стадії, що зумовлено зміною як структури світового 

господарства в цілому, так і зміною міграційних пріоритетів. Зважаючи на вагоме 

значення процесів регіоналізації для світової економіки, дане явище здійснює вплив і на 

підходи до регулювання трудової міграції на регіональному рівні. Оскільки регіональний 

рівень управління міграційними потоками знаходиться на стадії становлення, вагоме 

значення для розуміння перспектив подальшого прогресу у міграційному менеджменті 

як на регіональному, так і на глобальному рівні має дослідження еволюції національних 

міграційних політик щодо трудової міграції серед ключових приймаючих країн. 

Широка міграційна політика залежить як від інституційної узгодженості, так і 

політичної пов‘язаності. На інституційному рівні широка міграційна політика залежить 

від рівня виконання визначених завдань органом, який здійснює координацію у сфері 

проведення міграційного управління. Міграційний процес впливає на функціонування 

цілої низки державних інституцій, відповідальних, зокрема, за освіту та охорону 

здоров‘я. Рівень політичної пов‘язаності проявляється в тому, що питання, які 

стосуються регулювання міграції не можуть вирішуватись ізольовано від інших галузей 

економічної політики приймаючої країни [493]. Водночас, ефективність окремо взятого 

координуючого органу залежить від сукупності екстернальних макроекономічних 

факторів, а також взаємодії з іншими економічними інституціями на національному, 

регіональному та глобальному рівнях.  

Міграційна політика у вузькому сенсі розуміється як низка дій уряду з регулювання 

в‘їзду, перебування та виїзду іноземців із території відповідної країни, а також заходи, 

спрямовані на підтримання зв‘язків між цією державою та її громадянами, які 

перебувають за кордоном. Таким чином, міграційна політика виступає своєрідним 

механізмом держави щодо регулювання її відносин з іноземцями, які перебувають на її 
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території, а також зі своїми національними громадянами, що знаходяться у юрисдикції 

іншої держави [498]. 

Міграційна політика у широкому сенсі є комплексом заходів, що проводяться 

численними зацікавленими сторонами (урядами, міжнародними установами і групами 

громадянського суспільства) для формування умов роботи і засобів до існування 

мігрантів, а також формальні рамки, які регулюють мобільність таких мігрантів [252]. 

Окрім безпосереднього контролю та регулювання міграційного процесу, широка 

міграційна політика охоплює усі аспекти впливу трудової міграції на економіку країни-

учасника міграційного процесу.  

Метою оптимальної імміграційної політики має виступати формування таких 

умов залучення мігрантів, які забезпечать потреби приймаючих країн необхідною їм 

робочою силою, з урахуванням інтересів місцевих жителів та захистом трудових та 

соціальних прав мігрантів.  

Регулювання трудової міграції включає в себе: 

1) Імміграційну політику. 

2) Комплекс заходів направлених на інтеграцію мігрантів. 

3) Еміграційну політику. 

4) Політику рееміграції. 

5) Протидію факторам, що спричинюють еміграцію. 

Р. Парк, представник чиказької школи соціології і екології людини, стверджував, що 

міграція робочої сили досягає в певний момент рівноваги між імміграцією та еміграцією 

і, якщо вчасно не будуть проведені антикризові дії (як то створення нових робочих місць 

з достойною оплатою праці) рівновага порушиться в бік еміграційних процесів робочої 

сили.  

Міграційна політика на ринку праці переслідує дві основні цілі: підтримку 

економічного зростання та конкурентоспроможності (включно з пошуками способів для 

залучення висококваліфікованих мігрантів). Водночас, така політика повинна сприяти 

соціальній та економічній інтеграції іммігрантів [542]. До головних задач міграційної 

політики можуть бути віднесені [51]: узгодження інтересів мігрантів та роботодавців, 

створення ефективних механізмів відбору мігрантів, створення нових і розширення 
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старих каналів перманентної та тимчасової міграції, розвиток програм інтеграції 

мігрантів, координація процесу регулювання міграції всіма зацікавленими сторонами як 

всередині приймаючої країни, так і поза її межами).  

Базовими елементами міграційного процесу, які підпадають під регулювання є: 

в’їзд (запобігання нелегальному в‘їзду),  перебування (обмеження пов‘язані з видачею 

дозволів на проживання, включно з процесом регуляризації існуючих нелегальних 

мігрантів, а також зобов‘язання покинути територію країни  перебування) і 

працевлаштування (умови адмісії на ринок праці, контроль за виконанням умов 

легального працевлаштування). Регуляризація поєднує пріоритети політики щодо видачі 

дозволів на проживання з політикою стабілізації нелегальної міграції [630]. 

Широка міграційна політика є зв‘язаною з економічною, демографічною, 

національною, регіональною політикою, а також політикою в області професійної 

підготовки і зайнятості населення. Розробка міграційної політики в глобальному плані 

важлива з огляду різних підходів держав до розуміння суті, потенціалу і інструментарію 

міграційного менеджменту. Без адаптації міграційної політики до реалій сучасності 

провокуються жорсткі політичні суперечки, розростаються націоналістичні настрої в 

суспільстві.  Продумана міжнародна міграційна політика в період глобалізації зі 

створення толерантної, креативної атмосфери, на відміну від дезорієнтуючої та 

провокуючої агресії, допоможе здійснювати модернізуючі ривки, пришвидшувати 

економічне зростання. Різні суб‘єкти глобальної політики в цілому будуть 

притримуватись або інерційних або стратегічних сценаріїв, що залежить від того, чи є 

міграційний ресурс важливим для держави. Якщо у держави немає стратегічних цілей у 

міграційній політиці, вона втрачає привабливість на світовому міграційному полі.  

Окрім традиційних суб’єктів міграційної політики – національних урядів, 

глобальних та регіональних міжнародних організацій, - все більшого поширення 

набувають також нові актори міграційного регулювання. До них можуть бути віднесені 

БНП, неурядові організації (зокрема і релігійні), ЗМІ (в тому числі і Інтернет ресурси), 

професійні спілки, об‘єднання роботодавців, посередників з працевлаштування, асоціації 

та діаспори мігрантів закордоном. Існуюча багатополярність та зміна ролі національних 

держав в світі з одночасним різким зростанням кількості суб‘єктів трансформують 
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сучасну міграційну політику. Міграційна політика виходить за межі державного 

регулювання, хоча, національне регулювання залишається ключовою складовою 

міграційної політики.   

Для країн походження міграції ключовими пріоритетами міграційної політики 

(еміграційної та рееміграційної) є такі: 

1) Послаблення тиску на внутрішній ринок праці у випадку наявності значного 

безробіття в країні. 

2) Зменшення рівня бідності в країні (як за рахунок збалансування ринку праці і 

підвищення оплати праці, так і за рахунок закордонних трансфертів домогосподарствам 

мігрантів). 

3) Контрольована тимчасова міграція робітників для роботи в закордонних філіях 

(виконання тимчасових контрактів) підприємств країни походження. 

4) Підвищення продуктивності праці за рахунок залучення реемігрантів-спеціалістів 

в окремих галузях національної економіки. 

5) Використання діаспор мігрантів для посилення політичних та економічних позицій 

країни  

6) Використання освітньої міграції як інструменту довгострокового підвищення 

конкурентоспроможності країни за рахунок збільшення продуктивності праці студентів, 

що повертаються в країну після навчання за кордоном 

7) Формування умов для тимчасової рееміграції вчених, висококваліфікованих 

спеціалістів та викладачів (за умов відсутності умов для перманентної рееміграції) 

Одним з ключових транснаціональних акторів на сьогодні виступають діаспори 

мігрантів, які лобіюють інтереси країн походження при розробці міграційної політики 

приймаючими країнами, їх представники беруть участь в громадських організаціях, 

діяльність яких є націленою на надання допомоги новим мігрантам з їхньої історичної 

батьківщини і є одним з ефективних первинних каталізаторів інтеграції нових мігрантів в 

країні призначення. З іншого боку, діаспоральна політика в унітарних країнах 

мононаціонального типу за умов слабкого контролю з боку інститутів влади в 

приймаючій країні, може призвести до створення етнічних анклавів та подальшому 

посиленню етнічної анклавізації та сегментації ринку праці замість його повноцінної  
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інтеграції. Країни походження можуть провадити декілька моделей співпраці з 

діаспорами: 1) централізована (діаспора за кордоном підтримується історичною 

батьківщиною, а мігранти є «агентами впливу» країни походження в приймаючій країні – 

використовується Китаєм), 2) децентралізована (діаспори закордоном розвиваються 

незалежно від історичної батьківщини, не маючи вагомої підтримки з боку країни 

походження, одночасно не впливаючи на політичні процеси в ній – модель України), 3) 

збалансована (діаспора є вагомим гравцем, який визначає політику країни походження – 

Ізраїль, який був створений діаспорою в 1948 р. і надалі завдяки впливу значної 

єврейської діаспори в США отримував щорічно 3 млрд. дол. США військової допомоги в 

2008-2017 рр.). 

Співпраця з діаспорою в якості елемента еміграційної політики може передбачати 

такі ключових пріоритети: 1) інвестиційний (залучення коштів в економіку країни 

походження), 2) кваліфікаційний (залучення кваліфікованих спеціалістів з діаспори до 

ринку праці країни походження на тимчасовій або постійній основі), 3) мережевий 

(залучення мереж діаспор для спрощення працевлаштування нових мігрантів країни 

походження, встановлення бізнес зв‘язків між країнами походження та призначення 

міграції), 4) політекономічний (використання діаспор для досягнення політичної 

підтримки економічних проектів країни походження мігрантів в країні призначення).  

Держави, які проходять трансформацію імміграційної політики  формують нову 

парадигму не тільки в сфері імміграції, але паралельно проводять перебудову суміжних 

сфер соціально-економічної політики, зокрема реформу пенсійної схеми та системи 

медичного страхування, політики на ринку праці, субсидування та підтримка 

національних галузей промисловості. Ці структурні реформи в основному базуються на 

ринковій, конкурентній самостійності, гнучкості ринку.  

Важливу роль в кінцевій ефективності міграційної політики відіграє якість 

інтеграції іммігрантів в приймаюче суспільство, яке може варіюватись в межах від 

повного виключення та сегрегації мігрантів на ринку праці до асиміляції та, плюралізму 

(невтручання). Держава змушена проводити соціально-економічну політику по інтеграції 

та адаптації мігрантів задля забезпечення стабільності та цілісності в країні.  
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До ключових концептуальних моделей міграційної політики належать [40; 50; 

639, с. 26]: 

1) Системна модель (С. Сассен) . Міграційна політика розглядається в якості 

частини міжнародної політичної системи 

2) Марксистська модель (К. Маркс, М. Кастельс, Ф. Бовенкерк, Г. Козак). 

Регулювання спрямоване на співставлення потреб в резервній кількості промислових 

робітників з їх реальною необхідністю. 

3) Плюралістична модель (К. Коданьоне, Г. Фріман), . Міграційний 

менеджмент досліджує сукупність діючих сил (підприємців, профспілок, церков), які 

намагаються отримати певні корпоративні вигоди часто на шкоду загальному добробуту.  

4) Реалістична модель (М. Вайнер, Дж. Льошер, Д. Пападеметріу). Розглядає 

державні інтереси в якості ключового пріоритету міграційної політики. 

5) Неокорпоративістська модель (Дж. Лембрух, Ф. Шміттер). Імміграційна 

політика держави узгоджується з транснаціональними і міжнародними обмеженнями. 

6) Комунікативна модель (Дж. Фетзер). Міграційна політика проявляється 

через систему комунікативних кроків, а її особливості залежать від контексту 

напрацювання такого регулювання більшою мірою ніж від особливостей самої 

імміграції.  

7) Модель раціонального вибору (М. Крітц, К. Босвелл [452]. Міграційна 

політика оцінюється в межах її ефективності, а на управлінські рішення впливають такі 

чинники, як оцінка ролі мігрантів в економічному розвитку країни імміграції, сприйняття 

мігрантів в приймаючому середовищі, індивідуальний досвід міграції в кожній країні. 

Регулювання міграції в даній моделі є похідною від стратегічних пріоритетів країни 

призначення.  

8) Неоінституційна модель («ліберальний парадокс»)(Дж. Холліфілд [408], К. 

Йоппке [435]). Посилення лібералізації в країні призначення зменшує можливості для 

управління міграцією з боку держави, управління міграцією суто з економічних позицій, 

без врахування особливостей мігрантів, яким притаманний весь комплекс прав та свобод, 

є неефективним. Держава не є єдиним актором міграційної політики, роль приватних 
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(корпоративних) та недержавних (громадських) інститутів все більшою мірою 

посилюється за умов глобалізації.  

Конкуренція на ринку праці і міграція робітників є важливими для ефективного 

розміщення ресурсів, а також мають вагомий вплив на продуктивність праці та 

економічне зростання. Найбільш вагомим бар‘єром мобільності робітників є наявність 

міжнародних кордонів, які ускладнюють робітникам процес міграції до країн із кращими 

інституціями та можливостями працевлаштування. Низка досліджень [311; 381] 

розглядали вплив міжнародної міграції на результати праці робітників, інші приділяли 

більше уваги обмеженням, з якими стикаються робітники на шляху до країн призначення 

[515]. Розуміння економічних наслідків таких обмежень є потенційно цінним для 

економічної політики держав, оскільки, обмеження на ринку праці існують майже у всіх 

країнах. М. Ругс [588] демонструє, що країни, які приймають більшу частину притоку 

міжнародних мігрантів, накладають жорсткіші обмеження через спеціальні типи віз, що 

обмежують переміщення робітників між роботодавцями. Така візова політика з 

обмеження переміщення мігрантів може спричинити суттєву монопсонію на ринку 

праці. Однак, на нашу думку, такий підхід не може повністю регулювати міжнародну 

трудову міграцію і в деякій мірі призводить до нелегальних її форм.  

Теорії внутрішньої політики стверджують, що держава служить нейтральною 

ареною для суспільних інтересів та формування політики в результаті переговорів та 

компромісу між цими інтересами. Таким чином, зміни в міграційній політиці - це реакція 

на зміни соціально-економічних чинників, таких як економічний спад або великий 

приплив біженців. Натомість, Гардкастл [455] стверджує, що теорія бюрократичної 

політики краще пояснює формування міграційної політики, в якій сила та інтерес 

адміністративних органів та урядових службовців відіграють найважливішу роль у 

формуванні міграційної політики. Вчені використовували неоліберальний 

інституціоналізм, щоб пояснити, чому деякі держави усувають перепони, які дозволяють 

забезпечити вільний рух людей, розробляють закони про регіональну міграцію, які 

безпосередньо впливають та змінюють національне законодавство про міграцію [280].  

Модель міграційної політики Г. Фрімена [379] передбачає що вона значною мірою 

визначається змістом і відносною вагою організованих інтересів у певному суспільстві. 
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Політики концептуалізуються у вигляді брокерів, які зацікавлені у виробленні політики, 

яка закріплюватиме організовані інтереси. Чим сильніше імміграція пересікається з 

інтересами груп впливу, тим більшим є стимул бути задіяним в міграційному 

менеджменті. Таким чином, коли витрати або переваги міграції зосереджені на певній 

групі чи групах, міграційна політика проводиться більш організовано, цілеспрямовано та 

ефективно. Фрімен застосував цю модель для пояснення імміграційної політики в 

промислово розвинених країнах, стверджуючи, що наявність дешевої іноземної робочої 

сили приносить концентровані вигоди роботодавцям та групам іммігрантів, а витрати на 

вітчизняну робочу силу чи тих, хто живе в районах, де мешкають іноземні робітники, є 

дифузними. Таким чином, роботодавці та групи іммігрантів матимуть стимули 

лобіювати ініціативу для сприяння ліберальній імміграційній політиці, що, на думку 

Фрімена, було  підтверджена у випадку з міграційною політикою США. 

З кін. 1990-х рр. відбувається трансформація міграційної політики більшості країн 

призначення, особливо в Європі, і відхід від політики «нульової міграції». Цей процес 

супроводжується перетворенням від переважно рестрикційної до селективної 

імміграційної політики [454], що інституційно оформлюється в зростанні ролі 

міграційних систем пропозиції, а з кінця першого десятиліття ХХІ ст. – до синтетичних 

систем. Цей перехід ознаменовує собою завершення обмежуючої політики стосовно 

мігрантів, яка була в тренді з 1970-х рр. і мала первинною метою скорочення обсягів 

імміграції загалом, мінімізуючи можливості для перманентної міграції, та закриваючи 

легальні можливості для трудової міграції. Міграційна політика в ХХІ ст. 

трансформується не лише в напрямі експансивної політики по залученню кваліфікованих 

мігрантів, але і для ряду країн в напрямі масштабного залучення робочої сили як такої, 

включно з некваліфікованою (прикладом чого слугує сучасна міграційна політика щодо 

трудових мігрантів з України). Формування селективної імміграційної політики з кінця 

1990-х рр. може бути пояснено поєднанням існуючої та її подальшим посиленням 

обмежувальної політики проти "затратної" міграції та розширеної політики щодо 

вигідного: іншими словами, поєднання обмежувальної та протекціоністської 

імміграційної політики в Європі (в першу чергу проти «затратної» імміграції) з 

консервативним корпоративістським режимом загального добробуту і частковою 
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імітацією політики англосаксонських країн імміграції з ринкоцентричним режимом 

лібералізму. 

В основі сучасної селективної імміграційної політики лежить гнучкий державний 

менеджмент та міграційна селекція на противагу лімітації міграції на статичній базі, 

адаптація до перехідних парадигм втручання держави в національну економіку та 

забезпечення добробуту, та примноження людського капіталу (як за рахунок розвитку 

місцевого, так і завдяки імміграції). Механізм селективної міграції включає в себе 

введення обмежень щодо «небажаних» мігрантів, до яких можуть відноситись 

нелегальні, сімейні мігранти та біженці,  а також селективну інтеграцію «бажаних» 

мігрантів.  

Замість фокусування на адаптації та інкорпорації всіх мігрантів до національного 

суспільства на принципах універсальності та асиміляції, селективна імміграційна 

політика концентрується на компетенції та конкурентоспроможності іммігрантів, 

підвищенні їхніх мовних та кваліфікаційних вмінь, сприяючи інклюзії компетентних 

мігрантів та виключаючи мігрантів, які є непродуктивними за принципом утилітарності 

та селекції.  Така парадигмальна трансформація міграційної політики відображає собою 

перехід від державної політики, що ставить за мету досягнення загального національного 

добробуту до підходу пріоритетного підвищення національної конкурентоспроможності 

держави або ж від "кейнсіанської" керованої економіки до "шумпетеріанської" держави 

праці. 

Глобалізація зменшує державний контроль над імміграційною та 

натуралізаційною політикою. Р. Баубек [257] та Д. Джейкобсон [429] пояснюють як 

міжнародна міграція і транснаціональне громадянство підривають обмежують 

суверенітет країни щодо громадянства Водночас, низка досліджень (зокрема, Дж. 

Фрімана [380] та С. Йоппке [435])  вказують на те, що ліберальні країни приймають 

іммігрантів в першу чергу через внутрішній, а не екзогенний тиск. Якщо глобалізація 

обмежує регуляторні можливості національних урядів в у низці сфер, то міграційна 

політика залишається суттєвим рестрикційним інструментом національного рівня. 

Дж. Макхейл [490] дослідив міграційні програми країн ОЕСР і виділив чотири 

базові характеристики міграційної політики. По-перше, це рестрикційний характер таких 
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політик. Лише відносно незначна кількість громадян більш бідних країн отримують 

можливість стати громадянами багатих країн. Другою характерною рисою є 

селективність – способи легального доступу, які сконцентровані на допуску 

висококваліфікованих робітників. По-третє, стійкість – розвинені країни, в переважній 

більшості, віддають перевагу постійній міграції над циклічною. Останньою характерною 

рисою є подвійність міграційної політики – багато урядів поєднують рестрикційну 

політику (особливо стосовно некваліфікованих робітників) з відсутністю надто жорстких 

заходів стосовно нелегальних мігрантів, якщо це зумовлено економічною ситуацією в 

країні. 

Хоча термін «протекціонізм», як правило, використовується стосовно торговельної 

політики, сучасні тенденції економічної політики дозволяють поширити підходи 

протекціонізму до теми регулювання міжнародної міграції. Держава застосовує 

міграційний неопротекціонізм, якщо її національна політика передбачає такі типи реакції 

на міграцію [281]: 

1) Контрольно-орієнтована: міграційна політика є обмежувальною за сутністю та 

формальними ознаками, віддає пріоритет міграційному контролю замість сприяння та 

розвитку міграції. 

2) Відхилення трудових прав: урядом не забезпечується можливості захистити 

права мігрантів та здійснити їх ефективну асиміляцію в країні імміграції. 

3) Пріоритет місцевим трудовим ресурсам: здійснюються заходи надання 

громадянства, засновані на належності до певної національності, а не на підтримці 

багатокультурності та багатонаціональної спільноти.  

Таким чином держава притримується міграційного неопротекціонізму, якщо її 

національна політика та реакція на міграцію є орієнтованими на контроль, а не 

забезпечення прав мігрантів, а також віддає перевагу місцевим робітникам порівняно з 

іммігрантами, навіть в тому випадку, коли це не є економічно обґрунтованим і йде на 

шкоду загальному економічному розвитку країни-імпортера робочої сили в силу втрати 

потенційної міграційної премії ВВП. 

Відповідно до даних ОЕСР [525], обмеження на рух фізичних осіб суттєво 

обмежують торгівлю, особливо в секторах, які інтенсивно використовують 
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кваліфіковану робочу силу, зокрема, в сфері надання комп‘ютерних послуг та 

професійних сервісах, на які припадає найбільша частка бар‘єрів. Зокрема, до таких 

послуг відносяться бухгалтерські, аудиторські та юридичні послуги, які зазвичай 

потребують міжнародної міграції. Вони стикаються з двома основними типами бар‘єрів: 

1) обмеження пов‘язані з імміграцією; 2) ліцензування та кваліфікаційні обмеження на 

можливість ведення професійної діяльності в країні призначення.  

Переваги, які випливають із скорочення бар'єрів для міграції з точки зору 

глобального економічного розвитку є величезними, особливо, якщо порівнювати їх з 

елімінацією обмежень для інших форм МЕВ. За даними М. Клеменса [634, c. 84], при 

ліквідації бар'єрів торговельної політики та бар'єрів руху капіталу очікувані прибутки 

складають менше, ніж кілька відсотків світового ВВП, натомість повна ліквідація та 

повноцінна глобалізація ринку праці спричинить його зростання на 50-150%. Даний 

сценарій може відноситись до довгострокових оптимістичних підходів щодо 

формування глобального ринку праці, за умови повної лібералізації, однак, оцінки 

приросту глобального добробуту через зменшення бар'єрів для міграції стало 

перевищують відповідні оцінки щодо скорочення бар'єрів для товарів, послуг або 

інвестицій, що підтверджується низкою досліджень [343; 532; 634]. 

Міжнародне регулювання може відбуватись на різних рівнях. Наднаціональний 

рівень управління передбачає передачу значної частини повноважень з міграційного 

менеджменту на регіональний та глобальні рівні регулювання. Тобто, наднаціональний 

орган приймає правила, обмежує дії, стежить за дотриманням міграційних правил, а 

також застосовує санкції у випадку невиконання приписів міжнародного регулятора. 

Принцип субсидіарності, коли рішення повинні прийматися на мінімально можливому 

рівні для досягнення максимальної ефективності, може обмежити обсяг повноважень 

регулюючого органу, але, в межах визнаної компетенції, наднаціональний інститут має 

чітке превалювання над національним суверенітетом під час регулювання міграційних 

процесів [392]. 

Водночас, регулювання національного рівня не можна вважати достатньою мірою 

ефективним, оскільки країни не завжди мають у наявності інструменти для повного 

контролю за міграційними процесами, причому дана ситуація і надалі поглибилась за 



119 
 

умов глобалізації. Роботодавці, неофіційні посередники, міграційні мережі та окремі 

індивідуальні мігранти продовжують ігнорувати національну політику щодо прийому та 

перебування іммігрантів, а також порядку їх працевлаштування в приймаючій країні.  

На думку низки науковців, недостатня ефективність національних механізмів 

регулювання міжнародної міграції вимагає запровадження більш ефективних способів її 

глобального менеджменту. Зокрема, Д. Бхагваті [264] наголошує на необхідності 

створення Світової організації міграції, яка матиме функції з регулювання трудової 

міграції, аналогічні до повноважень Світової організації торгівлі у сфері міжнародної 

торгівлі товарами та послугами. А. Гелтон [404] стверджує, що фрагментована і 

нескоординована міграційна політика не є ефективною, а досягнення розширених цілей 

міграційного регулювання потребує укладання нових міжнародних інституційних угод, 

які передбачатимуть впровадження механізму функціонування Світової організації 

міграції. 

Імміграція, включно з нелегальною, відіграє вагому роль в підтриманні 

конкурентоспроможності та гнучкості ринку праці. Зважаючи на відсутність захищеності 

прав нелегальних робітників, вони виступають у ролі резерву, який може бути легко 

звільненим за умов економічної нестабільності та в подальшому депортованим із країни 

перебування. Це формує політичні причини для консервування нерівності в правах 

нелегальних мігрантів на ринку праці приймаючої країни. Оскільки, збереження такої 

ситуації є більш легко досяжним саме на національному рівні регулювання, це створює 

додаткові перешкоди для мотивації поглиблення міждержавної кооперації щодо трудової 

міграції. Навіть у випадку, коли міжнародна кооперація визнається необхідною для 

управління міграційними потоками, значна кількість країн віддають перевагу не моделі 

управління «згори до низу», а альтернативній – «знизу вгору» [392]. 

Суто міграційні заходи щодо іноземних робітників є лише однією зі складових 

механізму економічної політики щодо залучення трудових мігрантів. Зважаючи на те, що 

найбільшу економічну вигоду для країн імміграції приносить імміграція іноземних 

студентів, їхнє залучення є серед ключових пріоритетів міграційної політики. Також 

вагоме значення має меритократична система оцінки наукових досягнень та рекрутингу 

як студентів, так і науковців та викладачів, що може бути навіть більш ефективним, ніж 
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міграційна система балів щодо залучення вже підготованих висококваліфікованих 

спеціалістів. На думку А. Майди [560], такий підхід ефективно впроваджується в США у 

рамках програми Н-1В, за яким заклади вищої освіти цієї країни є найбільш успішними у 

залученні кваліфікованих осіб. Хоча не всі студенти в США мають можливість 

залишитись у країні після завершення навчання, дана система дозволяє частково 

нівелювати недоліки загальної невибіркової імміграційної системи країни, яка, на відміну 

від тієї ж Канади, не є сприятливою для прямої постійної трудової міграції 

кваліфікованих робітників. 

Міжнародне управління «знизу вгору» компонує спільні питання урядових 

повноважень інтенсивної взаємодії урядових представників різних країн, які мають 

схожу функціональну сферу відповідальності. А. Слотер [594] описує такі «політичні 

мережі» в якості базису світового порядку в епоху глобалізації. За такого виду 

управління посадові особи міграційного менеджменту в країні підтримують контакт зі 

своїми закордонними партнерами для вирішення проблем управління, які виникають в 

той момент, коли відбувається транскордонне переміщення об‘єкта регулювання. У 

такому разі глобальне регулювання міграційних процесів не є тотожним національному 

регулюванню і стосується аспектів регулювання, які пов‘язані з глобалізацією економіки 

загалом та процесів трудової міграції, зокрема [392]. На думку С. Сардака [91], в ХХІ ст., 

всі країни вимушені враховувати вплив інституціолізованого глобального середовища 

при розробці рішень, та впровадженні управлінсько-регуляторних заходів менеджменту 

людських ресурсів,  а самі заходи мають бути варіативними за змістом, шляхами 

реалізації та інтенсивністю. 

Зобов‘язуючі міжнародні угоди не є відповідним інструментом для виконання 

своїх функцій національними органами з регулювання міграції. Національні уряди 

постійно розробляють і систематично переглядають умови договорів і самі несуть 

відповідальність за їх виконання. Скоординовані рішення загальних проблем 

забезпечуються за допомогою постійного обміну інформацією, розробки передової 

практики та консультативних кодексів поведінки. Прикладом урядових мереж, на думку 

Слотера, може виступати ЄС [392].  
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На вагомості регулювання міжнародної міграція на теперішньому етапі наголошує 

також І. Бураковський [11]. Розглядаючи міжнародну трудову мобільність в якості 

―стійкого‖ економічного феномену, дослідник наголошує, що країни з високими 

доходами населення завжди будуть нетто-імпортерами робочої сили з країн з низькими 

доходами. Це спричинює необхідність  для українських підприємств у довгостроковій 

перспективі конкурувати за українські робітників з іноземними роботодавцями, а також 

формує необхідність для уряду займатися перспективною розробкою імміграційної 

політики для залучення в України трудових ресурсів, в першу чергу сприяти рееміграції 

українських громадян через проведення реформ по перетворенню України на динамічну 

економіку, що збільшить попит на робочу силу на внутрішньому ринку з одночасним 

підвищення рівня заробітної плати.  

На думку Д. Лук'яненка,  А. Поручника та Я. Столярчук [46], сучасна міграційна 

політика розвинених країн включає заходи регулювання міграції на національному та 

міжнародному рівнях, боротьбу проти нелегальної міграції та зайнятості мігрантів, 

інтеграцію мігрантів у ринок праці та соціально-культурне середовище країни-імпортера 

робочої сили. Ключовими напрямами регулювання міграції виступають: залучення 

бажаних мігрантів; рестрикційна політика щодо небажаних мігрантів; рееміграція, 

компенсація країні-експортеру коштів, вкладених у навчання мігранта; забезпечення 

членів «нової діаспори» ресурсами; ретенційна політика  задля поліпшення умов 

здобування освіти та кваліфікації, отримання достойної роботи і соціальних благ в країні 

походження мігранта. Дослідниками виділяються три рівні регулювання міжнародної 

трудової міграції: національний, регіональний та міжнародний (рис. 2.6). 

А. Філіпенко [213, с. 167] зазначає, що міжнародна міграційна політика 

здійснюється на трьох рівнях: глобальному (мегарівні), регіональному (метарівні) та 

національному (макрорівні). При цьому, на глобальному рівні міграційна політика 

проводиться ООН та ОЕСР, на регіональному – в регіональних інтеграційних 

угрупуваннях, а національна політика лежить в сфері компетенції урядів окремих країн. 

Виділяється чотири ключові виміри управління міграцією [213, c. 169], які передбачають 

взаємодію національного та міжнародного рівня регулювання: кооперація (взаємодія на 

різних рівнях міграційної політики), координація (між різними політиками, зокрема, 
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міграційною, для отримання синергійного ефекту), децентралізація (перенесення 

функцій регулювання міграції на місцевий рівень) та залученість більшої кількості 

акторів. 

 

Рис. 2.6. Регулювання міжнародних міграційних процесів [46] 
 

Дослідник А. Майда виділяє два ключових типи імміграційної політики: 1) 

політику, що визначається пропозицією мігрантів, 2) політику, яка визначається попитом 

з боку роботодавців. Відповідно до системи, що визначається імміграційною складовою, 

трудові мігранти можуть бути допущені за наявності запрошення на роботу, що 

опосередковано визначає ключовим фактором відбору мігрантів риси людського 

капіталу. Як і Дж.-К. Думонт, А. Майда вважає, що така модель базується на міграційній 

системі балів, яка була запроваджена в Канаді, Австралії та Новій Зеландії [560].  

У більшості випадків національні міграційні політики, насамперед, ті, що 

користуються імміграційними системами, орієнтованими на попит (demand-driven 

migration systems), вирішують тактичні завдання протидії нелегальній міграції, однак, 

вони не здатні забезпечити вектор спрямування міграційних стратегій у відповідності з 

довгостроковими інтересами національних економік у глобалізованому світі [392]. США 

(на поточному етапі) та більшість країн Європи використовують системи які базуються 

на попиті, які передбачають у претендента наявність запрошення на роботу для 
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оформлення трудової візи. Ключовим інструментом регулювання за даної системи 

виступають робочі дозволи (work permits). 

Системи орієнтовані на попит мають три ключові форми прояву: тестування 

ринку праці, попередньо обліковані професії, атестацію. Тестування ринку праці 

(використовується а більшості міграційних систем попиту) вимагає від роботодавця 

продемонструвати, що пошуки робітника на місцевому (локальному (національному) чи 

регіональному ринку праці) були невдалими, що формує підстави до запрошення 

відповідного іноземного кандидата. Даний процес може варіюватись як за інтенсивністю, 

так і за кількістю бюрократичних процедур, однак, як правило, передбачає надання 

роботодавцем доказів того, що він шукав кандидата, працюючи з державними службами 

працевлаштування та шляхом розміщення оголошень у відповідних газетах, журналах 

та/або веб-сайтах пошуку роботи і не знайшов відповідних кандидатів. 

Характеристики тестів ринків праці варіюються в різних країнах, загалом, 

роботодавець повинен довести відсутність місцевих робітників з кваліфікацією, що 

відповідає потребам роботодавця, а іммігрантам пропонується конкурентоспроможна 

заробітна плата. В окремих країнах, таких як Австрія, Чехія, Німеччина, Італія, 

Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, а також Корея, роботодавці 

повинні використовувати державні служби зайнятості для інформування про відкриття 

вакансій [303].  

Другим варіантом demand-driven системи виступає попередня сертифікація 

(використовується в НАФТА для 65 професій, що зумовлені договором і вимагають 

вищої освіти) визначених роботодавців, яким надається право на селекцію іноземних 

робітників. Окремим підвидом такого підходу може бути створення переліку дефіцитних 

професій, що дозволяє роботодавцям ефективно здійснювати пошук робітників тих 

категорій, які включені до переліку, при цьому не проходячи повної процедури відбору, 

передбаченої першим варіантом.  

Третій, «атестаційний», варіант міграційних систем попиту (візи типу H1-B в 

США, робоча віза в ОАЕ) дозволяє роботодавцям наймати іноземних робітників без 

тестування ринку праці або інших процедурних перепон, однак у відповідності зі 

специфічним переліком умов. Зокрема, роботодавці підписують юридично зобов'язуючу 
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декларацію, яка визначає умови зайнятості і надає право державним органам проводити 

аудит зайнятості на підприємстві в період після найму іноземних працівників. 

Загалом, всі три варіанти demand-driven систем визнають потребу у забезпечені 

специфічних потреб роботодавців, зокрема для закриття дефіцитних робочих позицій 

[581] в тих секторах, де відсутня достатня пропозиція місцевої робочої сили, а попит на 

неї є досить високим.   

Міграційні системи попиту також можуть включати в себе випадок міжнародних 

угод, який передбачає, що уряди підписують угоди, які дозволяють наймати іноземних 

працівників у певних секторах або робітників визначених професій. Окремі з цих угод є 

укладеними на умовах взаємності, інші є односторонніми і відкривають цілі професійні 

чи промислові сектори для працівників іншої країни або кількох країн. Залежно від 

положень щодо найму іноземців в кожній конкретній угоді, вони можуть бути або 

інструментом міграційної системи попиту, або ж відносяться до комбінованих угод.   

Окремі країни використовують міграційні системи, які базуються на пропозиції 

робочої сили (supply-driven системи)) через які відбираються мігранти необхідної в 

країні кваліфікації. Надалі такі мігранти самостійно шукають роботу, яка відповідає 

їхньому кваліфікаційному рівню. США та більшість країн Європи використовують 

системи які базуються на попиті, які передбачають, що заявники повинні мати 

запрошення на роботу для трудової візи. Австралія, Нова Зеландія та Канада запровадили 

міграційні системи балів або моделі вираження зацікавленості в міграції. Двома іншими 

каналами міграції є отримання студентських віз або внутрішньокорпоративні трансферти 

[595]. Основним інструментом даної моделі є система балів міграції, яка є формою 

імміграційної селекції, за допомогою якої або приймається, або забороняється в‘їзд 

іноземному робітнику в країну, залежно від того, яку кількість міграційних балів особа 

отримує при тестуванні її людського капіталу. При цьому до індивідуальних 

характеристик, які вимірюються відносяться вік мігранта, його рівень освіти та 

професійних вмінь, досвід роботи, володіння мовами тощо.  

Система балів не «зводить» мігрантів з робочими місцями, а натомість є 

зосередженою на відборі мігрантів за цільовими показниками людського капіталу. В 

основі цих базових систем лежать механізми освіти та набуття навичок. Як правило, при 
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імміграційному відборі співробітниками відповідного міграційного органу визначається 

рівень людського капіталу заявників, спираючись на кількість балів, які вони отримують 

за індивідуальними характеристиками, хоча процес онлайн подачі заяв робить цей 

процес більш раціональним та менш трудомістким. Заявники, які отримують визначений 

приймаючим урядом прохідний бал імміграції приймаються на тимчасове чи постійне 

проживання.  

В основі нарахування міграційних балів лежать дві різні економічні моделі: одна 

базується на короткотермінових потребах заповнення браку певних кваліфікацій на 

ринку праці, що є характерним для австралійської системи. Інший варіант базується на 

довготермінових потребах, в яких ключовим є загальний кваліфікаційний рівень 

мігранта, а не короткотермінові невідповідність попиту і пропозиції на національному 

ринку праці.  

Д. Пападеметріу [543] виділяє 12 вагомих компонентів міграційної системи балів в 

6 країнах, що її використовують (Сполученому Королівстві, Австралії, Канаді, Новій 

Зеландії, Данії та Гонконгу). Згрупувавши їх по пріоритетності для країни призначення, 

серед них можна виділити 4 компоненти першого рівня, на які припадає більша кількість 

балів, і які є визначальними при формуванні вектору міграційної політики приймаючої 

країни, визначеної через призму міграційних інтересів держави. Згруповані нами 6 

компонентів другого рівня є підтримуючими і більшою мірою спрямовані на «тонку 

настройку» міграційної системи з урахуванням національних особливостей ринку праці 

та динаміки економічного розвитку країни-імпортера робочої сили. 

До компонентів першого рівня відносяться: освіта, досвід роботи (загальний по 

спеціальності), досвід роботи (попередній в країні призначення), вік, володіння мовою: 

Освіта вимірюється за кількістю років навчання або за освітнім рівнем. Бали 

можуть надаватись як за академічну, так і за професійно-технічну освіту або наявність 

тренінгів та підвищення кваліфікації.  

Загальний досвід роботи передбачає, як правило, нарахування міграційних балів 

за досвід роботи по основній професії за якою аплікант має бажання працювати.  Деякі 

країни присуджують додаткові бали, якщо такий попередній досвід роботи відбувся у 

країні призначення.  
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Міграційна селекція за віком є загальним для всіх міграційних систем пропозиції. 

Більшість балів, що нараховуються апліканту за вік мають ковзаючу шкалу: чим 

молодшим є заявник, тим більше балів він отримує..  

Усі системи міграційних балів враховують володіння мовою, хоча і роблять це 

диференційовано, а рівень мовної компетентності, необхідний для отримання балів, 

залежить від конкретної країни. Для визначення рівня володіння мовою 

використовуються різні системи оцінки, наприклад, Міжнародна тестова система з 

вивчення англійської мови (IELTS) або Тест на знання англійської мови як іноземної 

(TOEFL).  

До компонентів другого рівня відносяться: список дефіцитних професій, 

кваліфікаційна характеристика члена подружжя, рівень оплати праці, наявність близьких 

родичів, територіальні бонуси, інвестиції та(або) зобов‘язання по створенню нових 

робочих місць.  

Додаткові бали можуть бути нараховані мігранту при наявності у потенційного 

мігранта спеціальності, яка входить до списку дефіцитних професій або ж до тих 

секторів, які визначаються приймаючою країною, як перспективні з точки зору 

перспектив збільшення конкурентоспроможності країни. Іншим призначенням даного 

списку може виступати створення «резерву стратегічних навичок». Кваліфікаційна 

характеристика члена подружжя може бути визначальною в тому разі, якщо власних 

отриманих балів є недостатньо для проходження імміграційного тесту. У багатьох 

випадках партнери іммігранта-принципала можуть користуватися міграційними 

характеристиками основного мігранта або ж отримувати певну кількість балів за 

перебування в шлюбі з таким заявником. 

Попередня заробітна плата отримувана мігрантом до імміграції  

використовується в якості проксі моделі формування високого людського капіталу в 

тому числі і в тих країнах, що не використовують повноцінних міграційних систем 

пропозиції, що пов‘язано з наявністю суттєвої кореляції між оплатою праці працівників 

та кваліфікацією аплікантів. Даний компонент може найбільш ефективно 

використовуватись для оцінки потенціалу робітників середньої кваліфікації, коли для 

імміграції розглядаються лише ті претенденти, які отримували не менше встановленого 
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країною призначення зарплатного мінімуму. Відносний показник середньої заробітної 

плати переважно застосовується для визначення відносної якості людського капіталу 

індивідуального мігранта в рамках певної галузі і не може слугувати інструментом 

аналізу міжгалузевих зарплатних диспропорцій. Даний компонент не може бути 

застосований для визначення кваліфікаційного рівня науковців в країнах, що 

розвиваються, зважаючи на значну недооцінку вартості праці вчених в низці таких країн 

(зокрема і Україні).  

Окремим компонентом міграційної системи виступає наявність пропозиції про 

працю від місцевого роботодавця. Надання кандидатам за наявності пропозиції роботи в 

країні-імпортері робочої сили характеристик міграційної системи попиту збільшує 

ймовірність того, що іммігранти будуть відповідати потребам роботодавців і, як 

наслідок, матимуть кращі результати роботи. Наявність близьких родичів потенційно 

повинна забезпечити новим мігрантам необхідну інформацію про приймаюче 

суспільство, зокрема, про те, як отримати доступ до ринку праці та систему соціального 

захисту в приймаючому середовищі.  

Територіальні бонуси передбачають надання балів тим іммігрантам, які 

проживають в певній частині країни, яка має більшу потребу в роботі іммігрантів. 

Підвидом даного компоненту можуть виступати територіальні провінційні програми, які 

дозволяють провінціям вибирати своїх власних іммігрантів. Така політика спрямована на 

вирішення високолокалізованих демографічних дефіцитів та наслідків низької 

народжуваності, високу еміграцію молодих працівників. Здійснені потенційним 

іммігрантом інвестиції та зобов’язання по створенню нових робочих місць дають  

можливість отримати додаткові бали для тих, хто інвестує кошти в підприємства, які 

створюють робочі місця, або самостійно відкриватиме такий бізнес. Такі вимоги 

встановлюються на значному абсолютному рівні інвестиції та передбачають 

автоматичну адмісію для відносно незначної кількості іммігрантів.    

Значна частина компонентів другого рівня міграційних систем пропозиції мають 

своє використання в міграційних системах попиту (такі як встановлення зарплатного 

мінімуму) або ж є модернізованими інструментами залучення нетрудових мігрантів, 

наприклад, у випадку з сімейною міграцією. На нашу думку, набуття одним або 
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декількома компонентами другого рівня вагомого значення в міграційній системі балів є 

достатньою підставою вважати таку систему синтетичною міграційною моделлю.  

Прохідний бал в міграційній системі є вагомим інструментом балансування 

міграційних систем пропозиції. Завдяки йому визначається кількість та якість трудових 

мігрантів, що залучаються в країну. Даний інструмент може бути розширеним за рахунок 

створення «банку потенційних мігрантів», в який включаються ті заявники, які отримали 

показник, який не дозволяє їм іммігрувати за поточного прохідного балу, однак він є 

достатньо високим, щоб перейти в режим очікування, з якого вони можуть 

кваліфікуватись після зниження мінімуму для адмісії.   

Міграційні системи засновані на пропозиції мають ряд переваг: 1) уряд зберігає 

інституційний контроль над економічною міграцією, що дозволяє вбудовувати плани по 

притоку людського капіталу в довгострокову стратегію економічного зростання 

приймаючої країни; 2) система балів дозволяє формувати стратегічне бачення 

імміграційного режиму та визначення пріоритетності національних економічних 

інтересів у сфері міграції через залучення іммігрантів з високою доданою вартістю 

людського капіталу; 3) транспарентність, зрозумілість та прогнозованість системи балів 

для всіх учасників міграційного процесу; 4) адаптивність системи балів як для 

потенційних мігрантів, так і для урядів. Корекція вагової частини балів дозволяє 

коректувати пріоритети залучення робітників при зміні системи міграційних інтересів 

країни, для робітників перевагою є можливість пріоритетизації певних вмінь задля 

отримання максимального результату, достатнього для адмісії.  

Водночас, міграційні системи пропозиції, незважаючи на свою, загалом, 

стратегічну перевагу перед інерційними за своєю суттю міграційними системами попиту, 

також не є позбавленими недоліків. Ключовим серед них виступає неспроможність 

задовольнити тактичні потреби роботодавців в робітниках визначеної кваліфікаційної 

спрямованості. Іншим недоліком є в окремих випадках неспроможність за допомогою 

кількісних оцінок (таких як термін навчання, який не враховує цінність навчальної 

інституції або набуття «м‘яких» вмінь -  універсальних або функціональних компетенцій) 

визначити відносну цінність потенційного мігранта. У системах, орієнтованих на 

пропозицію, цільові обсяги міграції для постійних мігрантів, як правило, є запобіжним 
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інструментом для запобігання необмеженому притоку  мігрантів, які отримують постійне 

місце проживання після в'їзду в країну. Проте, в умовах системи орієнтованої на попит, 

цільові показники можуть бути перепоною ефективному міграційному менеджменту, 

оскільки визнані цифри значною мірою залежать від потреби в робочій силі та бажання 

роботодавців наймати мігрантів для задоволення такого попиту [570]. 

Найбільш поширеним способом інтеграції міграційних систем виступає 

підвищення ролі компонентів міграційної системи пропозиції другого рівня, в першу 

чергу пріоритетне врахування наявності у потенційного робітника запрошення на 

роботу. Така особливість міграційної моделі формує двохетапність адмісії, коли від 

апліканта вимагається тимчасова віза до подання заявки на постійну імміграцію. В 

Австралії до 50 %, а в Новій Зеландії - 70 % перманентних іммігрантів до отримання 

статусу постійного мігранта вже мали тимчасові візи на перебування в країні [303]. 

Заходи міграційної політики з управління трудовою міграцією 

висококваліфікованих робітників варіюються від міграційних систем, що базуються на 

потребах роботодавців, до міграційних систем спрямованих на людський капітал 

конкретного іммігранта. Системи, орієнтовані на роботодавців, передбачають, що 

національні підприємства повинні ініціювати процес рекрутингу через отримання 

дозволу щодо найму іноземного робітника. Дана процедура передбачає проведення 

аналітичної оцінки потреб ринку праці . Характеристики тестів ринків праці варіюються 

в різних країнах, загалом, роботодавець повинен довести відсутність місцевих робітників 

з кваліфікацією, що відповідає потребам роботодавця, а іммігрантам пропонується 

конкурентоспроможна заробітна плата. В окремих країнах, таких як Австрія, Чехія, 

Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, а також 

Корея, роботодавці повинні використовувати державні служби зайнятості для 

інформування про відкриття вакансій [303].  

Доцільність поділу всіх міграційних систем за рядом критеріїв обґрунтовувалось в 

цілій низці досліджень [344; 494; 543; 560]. Зокрема, критерії поділу були зумовлені: 

первинним ініціатором міграційного відбору – роботодавець або робітник ініціює процес 

імміграції, інституційним механізмом відбору – пріоритет за попитом зі сторони 

роботодавця  (мікрорівень), чи зі сторони уряду (пріоритет  загальнодержавним 
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інтересам залучення людського капіталу – макрорівень), ступенем участі держави – 

перевага надається ринковим силам попиту і пропозиції (неокласичний підхід до 

міграційної політики), або більш високою є роль урядових інституцій (інституційний 

підхід).  Водночас, сучасні міграційні системи трансформуються в напрямку синтезу 

окремих елементів ключових підходів до міграційного відбору, що дозволяє нам 

стверджувати про існування на теперішній час трьох ключових систем міграційної 

політики: міграційної системи орієнтованої на попит, міграційної системи 

орієнтованої на пропозицію і синтетичної міграційної системи. 

У свою чергу, в основі нарахування міграційних балів лежать дві різні економічні 

моделі: одна базується на короткотермінових потребах заповнення браку певних 

кваліфікацій на ринку праці, що є характерним для австралійської системи. Інший 

варіант базується на довготермінових потребах, в яких ключовим є загальний 

кваліфікаційний рівень мігранта, а не короткотермінові невідповідність попиту і 

пропозиції на національному ринку праці, що, загалом, є притаманним канадській 

моделі. 

На нашу думку, до синтетичних міграційних систем можуть бути віднесені такі 

моделі регулювання міжнародної міграції, що комбінують підходи міграційних систем 

пропозиції та міграційних систем попиту. Обов‘язковим елементом синтетичної системи 

має бути використання розвиненої міграційної системи балів, як ключового елемента 

систем пропозиції, при цьому використання системи балів комбінується із залученням 

одного або декількох елементів систем попиту (переважно використовується елемент 

пропозиції на працевлаштування від місцевого роботодавця та попереднє тестування 

ринку праці). 

Синтетичні системи поєднують переваги обох домінуючих на сьогодні систем, 

дозволяючи ринковим силам (demand система) залишатись основою міграційної селекції, 

однак надаючи уряду (supply система) додаткові повноваження міграційного 

регулювання. Синтетична модель міграційного регулювання може бути сформована 

через різні підходи, зокрема: 
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 Надання значної кількості балів мігранту у разі наявності у нього 

запрошення на роботу або введення запрошення на роботу в якості передумови для 

застосування системи балів. 

 Забезпечення жорсткого передміграційного оцінювання володіння мовами, 

що дозволяє більш ефективно оцінити якісну складову освітніх характеристик мігранта. 

  Впровадженню міграційних програм без залучення жорсткої системи балів, 

які включають ключові елементи системи відбору людського капіталу: створення 

кращих умов для переходу від статусу студента до статусу працівника. 

 Розширення можливостей для транзиту зі статусу тимчасового працівника 

до перманентного іммігранта за умови відповідності чітко передбаченим критеріям [494]. 

 Одночасне використання міграційної системи пропозиції для довгострокової 

та перманентної міграції зі збереженням системи попиту для тимчасової трудової 

міграції. 

Вагомою характеристикою нової синтетичної системи є її гнучкість. У випадку, 

коли в системі наявна значна частина аплікантів з пропозиціями на працевлаштування, 

вона є більшою мірою зорієнтованою на попит, однак, коли їхня кількість зменшується, 

вона повертається на supply-driven механізм. Водночас, сучасні синтетичні системи 

формуються не лише за рахунок трансферту від supply систем. Окремі країни 

застосовують системи, де при використанні загалом підходу міграції на основі 

пропозиції, у міграційну модель включається фактор наявності у робітника запрошення 

на роботу. Це призводить до зростання кількості двоступінчастих процесів, в яких від 

апліканта може вимагатись наявність тимчасової візи перед поданням заявки на 

отримання постійної візи. Так, у Австралії 50 % постійних мігрантів попередньо мали 

вже діючі тимчасові візи, у Новій Зеландії даний показник сягав 70 %. Такий 

синтетичний механізм йде поряд із посиленням підтримуючих елементів, які включають 

у себе моніторинг ризиків, систему оцінки та динамічні зміни міграційного менеджменту 

[595]. 

На сьогодні ми можемо стверджувати, що вже в короткостроковій перспективі це 

буде характерно для всього англосаксонського блоку країн. Підтверджується це 
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початком реформування імміграційної системи США, яка зблизить її з Канадською та 

Австралійсько-Новозеландською та Британською системами.  

За способом втілення міграційна політика може бути поділеною на реактивну (або 

інерційну) та проактивну (стратегічну). Для інерційної (реактивної) міграційної політики 

характерно екстремальні варіанти можливої міграційної політики (закриття кордонів для 

мігрантів) – така політика імпульсивна і непослідовна. Стратегічна (проактивна) – це 

виважена послідовна державна позиція по відношенню до залучення трудових мігрантів 

для стійкого економічного і демографічного розвитку країни або регіону і забезпечення 

їх геополітичних інтересів. Стратегічний, а не інертний принцип формування міграційної 

політики в глобальному масштабі робить міграційні виклики передбачуваними і 

прозорими.  

Держави з точки зору принципів міграційної політики повинні вмонтовувати 

міграційну політику в загальну стратегію національних інтересів, формуючи консенсус 

суспільства і держави в питанні залучення мігрантів.  Розвиток суспільно-державного 

партнерства в міграційній сфері, що прискорить формування міграційної 

інфраструктури, а партнерські відносини між державою, бізнесом і громадянським 

суспільством допоможе об‘єднати націю.  

Сучасна міграційна історія доводить, що більш жорстка міграційна політика, 

особливо в рішеннях, які приймаються імпульсивно, у відповідь на ті чи інші зовнішні 

обставини приводить до зростання незаконної міграції внаслідок інертності міграційних 

процесів [56; 58]. Інерційний тип міграційної політики більшою мірою є характерним для 

demand-driven міграційних систем, а стратегічний – для supply-driven систем, які будуть 

більше детально розглянуті далі. Сучасна міграційна політика повинна включати 

сукупність як довгострокових, так і короткострокових інтересів економіки, відповідним 

чином повинні діяти і спеціальні коротко- та довгострокові програми міграції, зважаючи 

на те, що вони націлені на досягнення різних результатів. 

Таким чином, нами визначено, що міграційна політика у широкому сенсі, окрім 

безпосереднього регулювання міграційного процесу, охоплює усі аспекти впливу 

трудової міграції на економіку країни-учасника міжнародного переміщення трудових 

ресурсів. В підрозділі розкрито компонентну структуру регулювання трудової міграції 
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(імміграційна політика, інтеграція мігрантів, еміграційна політика, політика рееміграції, 

протидія факторам, що спричинюють еміграцію). Визначено моделі співпраці країн 

походження з діаспорами (централізована, децентралізована, збалансована) та пріоритети 

такої співпраці (інвестиційний, кваліфікаційний, мережевий, політекономічний). Нами 

досліджено ключові концептуальні моделі міграційної політики, охарактеризовано 

трансформаційний тренд сучасної міграційної політики в основі якої лежить гнучкий 

державний менеджмент та міграційна селекція на противагу лімітації міграції на 

статичній базі,  а також виділено типи міграційного неопротекціонізму (контрольно-

орієнтований, відхилення трудових прав, пріоритет місцевим трудовим ресурсам). Нами 

запропоновано три ключових систем міграційної політики (міграційна системи 

орієнтована на попит, міграційна система орієнтована на пропозицію і синтетична 

міграційна система), а також розкрито компоненти кожної з систем. В підрозділі 

виділено та обгрунтовано поділ міграційної політики на реактивну (або інерційну) та 

проактивну (стратегічну). 

 

2.3.  Домінанти глобального ринку праці у трансформаційних процесах 

регулювання трудової міграції 

 

В даному підрозділі нами буде охарактеризовано ключові домінанти формування 

глобального ринку праці, які є основою для трансформації сучасної регуляторної 

системи у сфері трудової міграції. Такими домінантами нами визначено відсутність 

демографічного балансу на світовому ринку праці, існуюча  глобальна диференціації 

регіонів світу за рівнем безробіття,необхідність підвищення кваліфікаційного рівня 

імпортованої робочої сили, технологічних змін (роботизація виробництва, використання 

технології блокчейн). 

Світ з кожним роком стає все більш глобалізованим, що проявляється в таких 

явищах як глобальна економіка, глобальні фінансові кризи тощо. Глобалізація не 

залишає поза увагою жодного аспекту світового господарства, оскільки взаємозв‘язки 

між країнами і регіонами зростають. З одного боку економічні диспропорції між 

країнами і регіонами спонукають до пошуку кращих можливостей для 
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працевлаштування та якості життя. З іншого боку, існує демографічний дисбаланс між 

країнами з дуже низькою народжуваністю і високим рівнем життя та країнами з дуже 

високим рівнем народжуваності, але низькою якістю життя. Трансформація економіки 

вимагає трансформації міграційної політики. При цьому, через трансформацію 

проходять як формальні, так і неформальні інститути міграційної політики. Однак, 

неформальні інститути міграційного регулювання є меншою мірою сприймаючими 

зміни, зважаючи на більше значення в їх діяльності звичаїв та традицій, які можуть мати 

багатолітню історію, а не офіційних регуляторних актів. 

Формування глобального ринку праці відбувається на основі «єдиного світового 

простору», а визначальними чинниками його розвитку виступають мобільність праці, 

капіталу та інформації. Глобалізація спричинює детериторізацію і децентралізацію 

міграційної політики [217], а механізм управління все більшою мірою характеризується 

зміщенням в сторону горизонтальних мереж управління (в перш чергу за участі 

недержавних установ) на противагу державній політичній вертикалі. Все більшого 

поширення набуває принцип субсидіарності міграційної політики, що дає особливо 

високий результат в децентралізованих (федеративних) країнах.    

Важливу роль в забезпеченні ефективності міграційного регулювання відіграє 

якісне прогнозування, зокрема і в секторі глобальних демографічних змін. Всі сучасні та 

перспективні тенденції світового ринку праці є зумовленими технічним прогресом і дана 

залежність зростатиме з кожним роком все сильніше.  Країни імміграції, з урахуванням 

існуючої демографічної ситуації, послуговуються системою соціально-економічних 

інтересів, пов‘язаних з розвитком робочої сили в умовах міграційних процесів, 

збільшуючи пропозицію робочої сили на національному рівні  завдяки імміграції, яка 

визначається пріоритетами розвитку в умовах глобальних демографічних змін і 

технологічних перетворень. Однак, демографічні проблеми, хоча і є пріоритетним 

чинником не є єдиним виключним інтересом в міграційному процесу в сучасному світі. 

Дані інтереси є ключовим мотивуючим фактором трансформації міграційної політики 

країн-учасниць міжнародного переміщення робочої сили. До першочергових інтересів 

країн імпортерів робочої сили можна віднести: 
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1. Відновлення демографічного балансу, необхідність чого є зумовленою 

старінням населення. 

2. Уникнення значної глобальної диференціації регіонів світу за рівнем 

безробіття 

3. Підвищення кваліфікаційного рівня імпортованої робочої сили та глобальні 

перегони за талантами.  

4. Врахування технологічних змін в розробці стратегії міграційної політики 

(роботизація виробництва, використання технології блокчейн тощо) 

Відновлення демографічного балансу. Такі тенденції, як старіння населення та 

зниження народжуваності, означають, що багато країн з надлишком робочої сили стають 

все менш характерними для більшості країн світу (60% світового населення живуть у 

країнах з нейтральним або негативним приростом робочої сили).  Незважаючи на те, що 

до 2050 р. кількість населення світу зросте до 9,6 млрд. осіб (з 7,6 млрд. на травень 2018 

р.), однак даний приріст буде розподілений дуже нерівномірно по регіонам світу 

(Додаток Т).  

Для вирішення демографічних проблем ряд країн експортерів вимушені вдаватись 

до заміщуючої міграції. У демографії заміщуюча міграція – це теорія міграції, необхідна 

для досягнення певної мети регіону (демографічної, економічної або соціальної). [479]. 

Заміщуюча міграція є необхідною для пом'якшення скорочення чисельності населення, 

зменшення чисельності населення працездатного віку, а також для компенсації 

загального старіння населення. В 2000 р. Відділом народонаселення ООН була 

підготовлена доповідь «Заміщуюча міграція: чи є вона вирішенням проблеми скорочення 

чисельності і старіння населення?» [577]. Під заміщуючою міграцією в доповіді 

розуміється такий імміграційний приріст, який компенсує недостатню кількість 

новонароджених, який є необхідним для підтримки в країні сталої чисельності 

населення. Заміщуюча міграція вживається в трьох різних смислових категоріях: 1) 

міграційний приріст, при якому чисельність населення не змінюється, 2) міграційний 

приріст, при якому чисельність працездатного населення залишається незмінною, 3) це 

міграційний приріст, при якому частка осіб пенсійного віку не збільшується. Іншим 

проявом заміщуючої міграції виступає політика залучення іноземної робочої сили, що 
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має замінити втрати робочої сили в країні, яка виникає в наслідок попередньої еміграції 

до третіх країн (випадок заміщення українськими робітниками польської робочої сили, 

яка, в свою чергу, виїжджає до країн Західної Європи).  

Уникнення значної глобальної диференціації регіонів світу за рівнем 

безробіття. Очікується, що світовий рівень безробіття зменшиться до 5,5% в 2018 р. (з 

5,6% в 2017 р.), що означатиме повернення рівня безробіття трьохрічної давнини. Проте, 

при зростаючому числі людей, що виходять на ринок праці, загальна кількість 

безробітних, залишиться стабільною в 2018 р. (понад 192 мільйони осіб) (табл. 2.1). У 

2019 році очікується, що рівень глобального безробіття залишатиметься істотно 

незмінним, тоді як прогнозується, що кількість безробітних зросте на 1,3 мільйона 

. З огляду на те, що підвищення рівня зайнятості в короткостроковій перспективі 

буде помірним, в найближчі роки кількість працюючих у вразливих формах зайнятості 

(самозайнятість робота в сімейному бізнесі) зростатиме, що означає стійке призупинення 

починаючи з 2012 р. тенденції по скороченню вразливих форм зайнятості і зростатиме 

надалі в 2018-19 рр (на 17 млн. робітників в рік). 

Таблиця 2.1  

Рівень безробіття в світі в 2017-2019 рр.* [650] 

 Рівень безробіття (у %) Кількість безробітних (млн. осіб) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Світ 5,6 5.5 5.5 192,7 192,3 193,6 

Розвинені країни 5,7 5,5 5,4 34,1 32,8 32,4 

Виникаючі 

економіки 

5,6 5.5 5.5 143,0 143,4 144,6 

Країни, що 

розвиваються 

5,3 5,3 5,3 15,6 16,1 16,6 

* - 2018, 2019 рр. – прогноз 

У 2017 році приблизно 42% робітників у всьому світі відносились до категорії 

вразливої зайнятості, особливо високим даний показник залишається у країнах, що 

розвиваються (76%) та у виникаючих економіках (46%) (табл. 2.2).   

Тенденції зайнятості суттєво варіюються між різними групами країн. Так, для 

розвинених країн характерним є спадний тренд рівня безробіття, для яких 2018 р. з 
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очікуваним рівнем 5,5% буде шостим поспіль таким роком. Натомість, країни з 

виникаючими економіками зазнали значного зростання рівня безробіття в період між 

2014 і 2017 рр., що зумовлено значними економічними кризами, в тому числі через 

зниження цін на сировину в багатьох великих економіках, таких як Бразилія та Російська 

Федерація. Кількість безробітних в країнах, що розвиваються, як очікується, збільшиться 

на півмільйона на рік у 2018 та 2019 роках, а рівень безробіття залишається приблизно на 

рівні 5,3%. Проте для багатьох країн, що розвиваються та виникаючих економік, стала 

зайнятість низької якості та бідність серед працюючих і надалі залишається вагомими 

викликами.   

Таблиця 2.2  

Рівень вразливої зайнятості в світі в 2017-2019 рр.* [650] 

 Рівень вразливої зайнятості (у %) Кількість працюючих у сфері 

вразливої зайнятості (млн. осіб) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Світ 42,5 42,6 42,7 1391,3 1409,0 1426,4 

Розвинені країни 10 9,9 9,9 56,7 56,5 56,3 

Виникаючі 

економіки 

46,2 46,2 46.3 1122,8 1134,0 1144.8 

Країни, що 

розвиваються 

76,5 76,4 76,4 211,8 218,5 225,3 

* - 2018, 2019 рр. - прогноз 

 

В таблицях 2.3-2.4 наведено показники безробіття у регіональному розрізі. 

Загалом, за останні 25 років рівень безробіття в світі стабілізувався демонструючи певну 

сталу тенденцію до скорочення (табл. 2.3). Варто зазначити, що продовж усього 

досліджуваного періоду, середній показник безробіття в ключових регіонах притоку 

мігрантів (країни ЄС, Північної Америки та Близького Сходу) характеризувались 

високими показниками безробіття (окрім Північної Америки, яка в ХХІ ст. в більшості 

випадків характеризується даним показником на рівні нижче середньосвітового). Проте, 

це не зменшувало привабливості даних регіонів для імміграції з регіонів, які 

характеризуються відносно нижчими показниками безробіття (зокрема, зі Східної та 

Південної Азії).   

Як видно з табл. 2.3, у всіх регіонах спостерігатиметься стабілізація рівня 

безробіття на наявному рівні, розбіжність у відносних показниках не є високою, 
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варіюючись від 3,4% в Південно-Східній Азії та Океанії до 8,6% в Західній та 

Центральній Азії. Відносно високі показники  безробіття супроводжуються значною 

абсолютною кількістю незайнятих робітників в регіоні Африки (з тенденцією до 

подальшого зростання). Натомість ключові постачальники робочої сили з високими 

показниками абсолютної кількості безробітних (Східна, Південна та Південно-Східна 

Азія) мають рівень безробіття (3,4%-4,5%)  нижчий за середньосвітовий.  

 Таблиця 2.3  

Безробіття за регіонами світу в 1991-2015 рр. [633] 

Регіон 1991 2000 2005 2010 2015 2016 

Європа і Центральна Азія 9,1 9,6 8,7 9,1 8,6 8,1 

в т.ч. 

      Центральна Європа і Балтійський регіон 9,9 12,4 12,0 9,9 7,8 6,5 

Європейський Союз 8,7 9,3 9,0 9,6 9,4 8,5 

Єврозона 8,6 9,5 9,0 10,1 10,8 10,0 

Східна Азія та Тихоокеанський регіон  4,3 4,6 4,6 4,4 4,3 4,3 

Південна Азія 4,2 4,4 4,7 3,9 3,9 3,9 

Північна Америка 7,2 4,3 5,3 9,4 5,5 5,1 

Латинська Америка і Карибський басейн 7,8 10,8 9,1 7,6 7,1 8,1 

Близький Схід та Північна Африка 12,3 12,7 11,8 10,4 11,1 11,1 

Африка на південь від Сахари 8,0 8,3 8,0 7,7 7,1 7,4 

СВІТ 6,1 6,4 6,2 6,1 5,7 5,7 

 

В розвинених країнах розглядається концепція безумовного базового доходу в 

якості вирішення проблеми зростаючого безробіття та стагнації заробітної плати, які 

будуть спостерігатись в найближчому майбутньому внаслідок автоматизації. Безумовний 

базовий дохід (ББД) (який також називають основним доходом, гарантією основних 

доходів,  загальним основним доходом або універсальним демогрантом), як правило, є 

формою соціального забезпечення, в якому всі громадяни (або постійні жителі) країни 

отримують від уряду регулярну, доступну та безумовну суму грошей. Одержувач не 

зобов'язаний працювати або шукати роботу, а платіж надається незалежно від будь-якого 

іншого доходу [412; 436; 437]. Необхідність запровадження ББД обговорюється в цілій 

низці країн (в більшості розвинених країн Європи та Північної Америки, Океанії, а також 

в в окремих країнах, що розвиваються в решті регіонів світу).  

В ХХ ст. одним з найбільш відомих представників ідеї ББД був Д. Ріс-Вільямс, 

який в 1943 р. запропонував здійснювати соціальний переказ для гарантії мінімального 
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прожиткового мінімуму, що дозволило б скасувати контроль державних органів над 

соціальними платежами. В 1986 р. за ініціативи Ф. ван Паріса було засновано Всесвітню 

мережу базового доходу, яка виступала в ролі інтерконнектора між індивідуальними 

особами та групами, граючи роль платформи для дискусії щодо запровадження ББД в 

Європі [254] 

Таблиця 2.4 

Рівень безробіття в регіонах світу світі в 2017-2019 рр.* [650] 

 Рівень безробіття (у %) Кількість безробітних (млн. осіб) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

СВІТ 5,6 5.5 5.5 192,7 192,3 193,6 

Африка 7,9 7,9 7,9 37,8 38,9 40,1 

Північна 

Америка 

4,7 4,5 4,6 8,5 8,3 8,5 

Латинська 

Америка та 

Кариби 

8,2 7,9 7,7 25,5 24,8 24,4 

Арабські країни 8,5 8,3 8,4 4,7 4,8 4,9 

Західна та 

Центральна Азія 

8,6 8,6 8,6 6,7 6,7 6,8 

Східна Азія 4,5 4,5 4,6 41,8 41,8 42,0 

Південно-Східна 

Азія та Океанія 

3,4 3,4 3,5 11,7 12,0 12,4 

Південна Азія 4,1 4,1 4,1 29,5 29,7 30,2 

Північна, 

Південна та 

Західна Європа 

8,5 8,0 7,8 18,8 17,7 17,0 

Східна Європа 5,5 5,0 4,9 3,9 3,8 3,6 

* - 2018, 2019 рр. - прогноз 

 

Детермінуючий зв'язок між ББД та масовим імміграційним приростом 

обґрунтовується неокласичною теорією (від перших робіт І. Равенштайна до сучасних 

праць Дж. Борхаса). Оскільки модель економічної міграції базується на припущені, що 

рішення індивіда мігрувати визначаються раціональним порівнянням відносних витрат 

та виграшів між переміщенням з країни походження в країну призначення, отримання 

гарантованого прибутку може формувати вагомий стимул для прийняття рішення щодо 

міграції. Емпірична перевірка даного припущення є ускладненою в силу відсутності 

масштабних прикладів практичної реалізації концепції ББД, а існуючі приклади 

отримання базового доходу в 2008 р. в сільській місцевості в Намібії або громадянам 

штату Аляска в США (з поч. 1980-х рр.) [279] є надто незначними для їх глобальної або 
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регіональної екстраполяції, а проект запровадження базового доходу в Швейцарії 

розміром 2 500 дол. США щомісячно був відкинутим на національному рівні 

громадянами країни на референдумі в 2016 р.  

Однак, ймовірний позитивний вплив формування ББД на притік міграції (зокрема і 

нелегальної), видається виправданим, в тому числі і для країн, що розвиваються, які 

розглядають можливість запровадження базового доходу для своїх громадян. Наприклад, 

це є вагомим для Індії, де нелегальне перебування, за окремими оцінками, до 30 млн. 

жителів Бангладеш на її території є вагомою проблемою [614]. Оскільки ключовим 

чинником призначення ББД є громадянство країни перебування, це формуватиме 

додаткові стимули для спершу нелегальної імміграції, а надалі незаконного отримання 

громадянства країни перебування, що спрощується через неефективність державних 

інститутів в низці країн, що розвиваються. Ключовими компонентами ББД виступають 

його універсальність, безумовність та сприяння автономії індивіда (зокрема, у виборі 

професії).  Всі ці фактори можуть, поміж іншим, сприяти в довгостроковій перспективі 

нелегальній міграції, при цьому зменшуючи ефективність пост-імміграційного контролю 

по виявленню та депортації нелегальних мігрантів.  

Використання інструменту безумовного базового доходу в контексті імміграції 

може відіграти роль селективного неопротекціонізму на ринку праці. Так, окремі 

пропозиції по запровадженню ББД в Канаді [226] передбачають уникнення міграційного 

притоку, первинно зорієнтованого на отримання такого доходу, через обмежений доступ 

до такого доходу як для самих іммігрантів, так і для їхніх дітей, навіть народжених в 

Канаді, до досягнення ними повноліття. Водночас, інші пропозиції по запровадженню 

ББД передбачають, що уряд повинен забезпечити жителів країни (в тому числі і тих, хто 

не є громадянами, однак мають право на постійне місце проживання в Канаді) за 

допомогою прямих платежів, або податкових пільг, певною визначеною сумою доходу 

[451].  

Запровадження базового доходу розглядається його прихильниками, як стимул для 

соціальної справедливості, проте, дане твердження не може бути визнаним 

аксіоматичним без адекватного розгляду його наслідків для мігрантів. Такі пропозиції 

завжди враховують ексклюзивну роль імміграційної системи, що є особливо важливим 
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для міграційних систем пропозиції. Надмірна стратифікація суспільства через 

запровадження ББД може призвести до закріплення соціальної нерівності та 

маргиналізації міграційних спільнот в приймаючих країнах, оскільки саме ця спільнота є 

найбільш вразливою щодо доступу до такого доходу. 

Таким чином, серед пропозицій запровадження ББД за їхнім впливом на міграцію 

можна виділити такі: 

1) Запровадження системи безумовного доходу, що призведе до зростання 

міграції; 

2) Запровадження системи безумовного доходу, що призведе до скорочення 

міграції; 

3) Запровадження системи безумовного доходу, що не враховує фактор міграції 

(ефект є не визначеним і залежить від додаткових чинників і практики 

реалізації системи ББД) . 

Підвищення кваліфікаційного рівня імпортованої робочої сили та глобальні 

перегони за талантами. Дефіцит кваліфікованих робітників у країнах, що 

розвиваються, є результатом поєднання низки структурних факторів, які продовжують 

існувати незалежно від того, чи емігрують, чи залишаються робітники. Багато факторів 

стримують можливість для домогосподарств щодо доступу до додаткової освіти. Серед 

них можна виділити низьку віддачу від вкладень в освіту в слабких економіках, 

нераціональність використання коштів у рамках шкільної та позашкільної освіти, 

обмеженість робочих місць в формальному секторі для випускників закладів освіти. 

Аналогічно, багато факторів стримують розвиток державної та приватної освіти в цих 

країнах. Таких чинників стосуються недостатність податкових надходжень для 

підтримки державної освіти на високому рівні, корумпованість державних систем 

тренування, регулятивні обмеження в системі приватної освіти. Низький рівень попиту 

та пропозиції взаємно посилюють один одного, що, зрештою, знижує рівень освітнього 

процесу. Однак, ці обмеження не мають вагомої здатності стримати еміграцію робочої 

сили. Таким чином, кваліфікована еміграція з країн, що розвиваються, не є визначальною 

причиною дефіциту кваліфікованих робітників. Підтвердженням даної тези виступає те, 

що загальна кількість лікарів та медсестер походженням із Африки в країнах ОЕСР у 
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2007 р. складала лише 12 % від дефіциту даної категорії робітників у регіоні, а 

аналогічний показник для Південно-Східної Азії складає 9 % [480]. 

Джерела дефіциту кваліфікованих робітників полягають у комплексі проблем 

економічного та інституційного розвитку, що не дозволяє вплинути на нього методами 

суто міграційної політики або ж політики зайнятості. Кваліфікаційний потік, який 

включає в себе тимчасовий та постійний рух, а також рух некваліфікованих осіб для 

набуття кваліфікації за кордоном, надає низку переваг для країн походження. Навіть 

якщо мігранти не повертаються до своїх країн походження, вони передають зароблені 

кошти на батьківщину, можуть передавати технології, що в свою чергу може 

стимулювати фінансування освіти в країнах походження. Однак, дані переваги можуть 

бути зменшені через запровадження обмежень на міграцію.  

Глобальна економіка на сьогодні зіштовхнулась із двома важливими викликами 

для ринку праці: по-перше, це потенційне скорочення кількості висококваліфікованих 

робітників, бо наявність достатньої їх кількості є необхідною умовою для підтримання 

високих показників економічного зростання та продуктивності праці; по-друге, пошук 

способів створення можливостей для зайнятості постійно зростаючої кількості 

низькокваліфікованих робітників. У зв‘язку з цим, вагомого значення набуває потреба 

формулювання національними урядами довготермінових планів, які б стосувались як 

попиту, так і пропозиції робочої сили. До першочергових завдань, які повинні 

вирішувати національні уряди, належить збільшення ефективності роботи систем освіти 

в країнах, усунення перешкод для створення робочих місць. У випадку з країнами, що 

розвиваються, необхідним буде розширення виробництва в працеінтенсивних секторах і, 

як наслідок, більше залучення низько- та середньокваліфікованих працівників до ринку 

праці [648]. 

Бізнес, який функціонує за умов недостатньої кількості робочих вмінь, повинен 

збільшувати свою роль у системі державної освіти та тренування, а також інвестувати у 

власні тренувальні програми, розвивати інноваційні стратегії найму, тренування та 

використання ресурсів робочої сили, яким приділяється недостатня увага, зокрема, 

жіночій частині трудових ресурсів та особам старшого віку. Існування суттєвих 

дисбалансів на ринку праці може спричинити значні економічні та соціальні виклики для 
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розвинених країн. Високі рівні безробіття можуть значно ускладнити виконання 

соціальних програм через зменшення податкових надходжень (як прямих податків, так і 

внесків з соціального страхування). При цьому, за умови нестабільності зайнятості та 

стагнації рівня доходів, домогосподарства не схильні до збільшення рівня споживання, 

що призводить до зменшення виробництва споживчих товарів, а, відтак, і загального 

уповільнення економічного зростання в країні. Водночас, скорочення кількості 

висококваліфікованих робітників може також негативно вплинути на подальші 

перспективи економічного зростання та втратити динаміку економічного розвитку в 

довгостроковій перспективі [648].  

Довготермінове безробіття призводить до проблем у системі охорони здоров‘я, а 

також зменшення тривалості життя робітників, які мали у своїй історії зайнятості тривалі 

періоди вимушеного виключення з ринку праці. В країнах, що розвиваються, поряд зі 

зростанням ВВП на душу населення відбувається швидкозростаюча нерівномірність у 

розподілі доходів. Враховуючи те, що сучасне економічне зростання країни значною 

мірою залежить від розвитку новітніх технологій, попит на висококваліфіковану робочу 

силу в динамічно зростаючих економіках також стабільно підвищуватиметься, що і 

надалі сприятиме зростанню розриву в рівнях доходів робітників різного 

кваліфікаційного рівня. Особливо швидкими темпами такий диспаритет проявляється в 

міських районах. Для прикладу, в індійських містах розрив у рівнях доходів між 

верхньою квінтильною групою по доходам у порівнянні з нижньої групою збільшився з 

шести до дев‘яти раз у 2010 р. В КНР аналогічний рівень збільшився з менш ніж 3 до 4,3 

раз за аналогічний період часу [648]. 

Найбільш прийнятним способом реагування на асиметрію між очікуваннями 

кваліфікованих іммігрантів і дійсними результатами для них на ринку праці – є 

зменшення ймовірності її появи шляхом прийняття завчасних заходів, до прибуття 

іммігрантів. На практиці це означає: 

 ознайомлення потенційних іммігрантів з попередніми пропозиціями роботи; 

 оцінка володіння мовою і кваліфікації до їх прийому; 

 проведення, у разі необхідності, більш комплексної оцінки і процедури 

сертифікації іноземної кваліфікації та досвіду роботи. 



144 
 

У той час як постійна міграція дозволяє мігрантам проживати та працювати в 

приймаючій країні на постійній та необмеженій основі, отримання тимчасових віз або 

дозволів на проживання використовується, коли трудова міграція є лімітованою в часі в 

рамках трудового договору, після завершення дії якого передбачається, що мігрант 

повернеться на батьківщину. Раціональність програм тимчасової міграції базується на 

теорії сегментації ринку праці [555], відповідно до якої потреби в праці в окремих 

секторах економіки можуть бути забезпечені за допомогою тимчасової трудової міграції 

з-за кордону, в той час як трудові ресурси в приймаючій країні є або ж недоступними, 

або ж не мають бажання займати вакантні посади.  

Набір іноземних студентів, які завершують своє навчання в країні, є одним із 

способів забезпечення входу іммігрантів у трудові відносини з необхідною і визнаною 

кваліфікацією. Підвищення набору іноземних студентів може створити нову категорію 

потенційних іммігрантів із кваліфікацією, отриманою в країні, з якої можна буде брати 

на роботу з меншим ризиком негативного впливу на країну походження, так як витрати 

на навчання частково були оплачені приймаючими країнами або самими мігрантами, у 

порівнянні з прийомом на роботу із лав кваліфікованих працівників за кордоном [342]. 

Тимчасова міграція переважно сприймається як така, що має перевагу над 

постійною міграцією з точки зору урядів приймаючих країн, оскільки, вона є більш 

гнучкою при врегулюванні пропозиції праці під час різних фаз ділового циклу. Така 

адаптивна здатність є особливо важливою в сільськогосподарському секторі, де попит та 

пропозиція на робочу силу є значною мірою сезонним, а місцеві жителі часто не мають 

бажання працювати в даному сегменті економіки. 

Ефективність переходу від тимчасового до постійного міграційного статусу 

залежить від певних принципів міграційної політики. По-перше, необхідно запровадити 

чіткі та передбачувані правила для такої зміни статусу, що дасть можливість робітникам 

та їхнім роботодавцям планувати їхні дії наперед, а також надавати їм стимули для 

майбутнього інвестування. Країни, що мають ефективну політику трансформації статусу 

для трудового іммігранта, дозволяють іноземним робітникам подавати заявку на 

постійне місце проживання через визначений період часу (коливання може відбуватись 

від одного до шести років, залежно від країни), або ж як тільки вони будуть відповідати 
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певним наперед визначеним критеріям. Можливість отримання права на постійне місце 

проживання є необхідним для вдалого функціонування такої політики, поряд з 

усуненням лімітів для таких програм [541]. 

По-друге, перехід від тимчасового до постійного статусу гарантує іноземним 

робітникам ширший доступ до ринку праці приймаючої країни. Імміграційні системи, які 

базуються на потребах роботодавців, передбачають, що робітники спершу запрошуються 

до країни для виконання специфічних видів роботи у того роботодавця, який запросив їх 

на роботу, а зміна місця працевлаштування можлива лише тоді, коли новий роботодавець 

подає прохання про це від імені робітника до відповідного органу з контролю за 

трудовою імміграцією. Однак, після перехідного періоду робітники можуть набути право 

на переміщення між роботодавцями без отримання нової візи. Це надає майбутнім 

постійним іммігрантам більшу мобільність та незалежність від роботодавців, а, коли 

вони стають повноправними постійними жителями в країнах призначення, вони 

отримують повноцінний доступ до ринку праці [541].    

Найбільш кваліфіковані іммігранти можуть підпадати під окреме міграційне 

регулювання, оскільки, залучення цих робітників є пріоритетом для більшості країн. 

Висококваліфіковані робітники, включно з провідними науковцями, бізнесменами, 

артистами, мають можливість вибирати країну призначення, тому традиційні процедури 

імміграції, а також тривалий період очікування рішення щодо можливості отримати 

дозвіл на постійне місце проживання, можуть збільшити ризик для країни призначення 

втратити потенційного мігранта. Аналогічно, роботодавці, які наймають таких 

висококваліфікованих робітників, не повинні очікувати надлишковий час для того, щоб 

такий робітник розпочав роботу на підприємстві [541].   

Врахування технологічних змін в розробці стратегії міграційної політики. 

Поширення он-лайн пошуку роботи (в тому числі і онлайн-зайнятості) створюють 

додаткові можливості для нового покоління робітників навчатись, працювати та 

змінювати напрямки розвитку власної кар‘єри в стислі кроки, не будучи все життя 

прив‘язаним до однієї обраної спеціальності. В перспективі адаптація такого тренду в 

робочій силі сформує умови для оплати праці роботодавцями не по факту займаної 
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посади, а по навичкам робітника, які він застосовує, в тому числі, як елемент 

«глобального ланцюга робочої сили». 

Вагомим інструментом перспективного розвитку зайнятості онлайн може бути 

тимчасова зайнятість з використанням технології блокчейн. Тимчасові трудові контракти 

відіграють вирішальну роль у сучасному світовому економічному та соціальному 

контексті. Зростаюча міжнародна конкуренція, повільне економічне зростання та 

високий рівень безробіття призвели до створення більшої гнучкості роботи у багатьох 

країнах та установах. Дифузії нестандартних контрактних угод також значною мірою 

сприяють технологічні інновації, які активно розвиваються в останні роки. Динамічна 

тимчасова онлайн зайнятість може стати важливим та гнучким діловим інструментом 

реакції на коливання ринку, спричинені економічною політикою та сезонними 

чинниками. Згідно з даними МОП [413], контрактні угоди є особливістю сучасного 

світового ринку праці. 

Водночас, такий вид діяльності потребує спеціальної форми захисту трудових 

учасників глобального ринку праці, з урахуванням усіх аспектів і ризиків онлайн-

зайнятості, для роботодавців, так і для працівників. Система зайнятості, що базується на 

блокчейн може забезпечити права всіх акторів тимчасової зайнятості, забезпечуючи 

працівникам справедливу легальну оплату праці (включно з оплатою податків) та 

страхуванням ризику неплатоспроможності роботодавця. Одночасно така система може 

допомогти роботодавцеві в обробці контрактів за повністю автоматизованою та 

швидкою процедурою.  

Технологія блокчейн базується на децентралізованій технічній базі даних для 

ефективного управління транзакціями. Вона зберігає ці транзакції в мережі «рівний до 

рівного» (Peer-to-Peer). Дана технологія є також державним реєстром: транзакції 

складаються з зашифрованих даних, які перевіряються та затверджуються вузлами, що 

беруть участь у мережі, а потім додаються в блок і фіксуються в схемі блокчейн. 

Блокчейн ділиться між усіма вузлами мережі, така ж інформація присутня на всіх вузлах, 

і тому стає незмінною, якщо таку зміну не погодять більшість вузлів мережі – 

децентралізована автономна система (DAO) – і навіть в цьому разі історія процедур 

залишиться незмінною. 
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А. Норта [524] вивчав використання смарт контрактів в поєднанні з 

інтелектуальними мультиагентними системами та пристроями Інтернету речей, для того, 

щоб доставляти самосвідомі контракти з високим ступенем автоматизації для 

рівноправного співробітництва. Смарт контракт підключається до автоматизованого 

протоколу для ініціації та припинення договору оренди. Інноваційне регулювання ринку 

праці та пов'язаних з ним виплат [308], передбачає застосування криптографічних 

технологій, для розвитку енергонезалежного та інфляційно стійкого цифрового активу. В 

даному випадку середня погодинна ставка людської праці може виступити 

універсальним еталоном виплат, як найважливіша одиниця економічної цінності. Такі 

проекти як Chronobank [251], спрямовані на заміщення кадрової індустрії, з особливим 

акцентом на поліпшенні короткострокового найму робітників для виконання відрядних 

проектів (у сфері прибирання, складування, електронної комерції тощо). В такому 

проекті використання блокчейн допомагає, незалежному працівнику швидко знайти 

роботу та отримувати оплату праці через децентралізовану структуру криптовалют без 

залучення традиційних фінансових установ. 

Для вирішення таких задач може, зокрема, використовуватись Децентралізована 

система зайнятості (D-ES) або Децентралізована технологія обліку (DLT) [554], яка 

складається з блочно-послідовної системи та інтернет-середовища. Завдяки 

децентралізованим платформам додатків, що дає нам змогу розробити смарт-контракти, 

може бути визначена дискретна систему керування подіями, яка працює всередині 

блокчейн.  

Очікується, що технологія блокчейн матиме  також і безпосередній вплив на ринок 

праці, перш за все на посередників та менеджерів, що працюють із документообігом, які 

можуть бути витіснені з ринку послуг автоматизованими системами. Оскільки 

технологія полягає в можливості надійного зберігання інформації не в централізованій 

базі даних, а в децентралізованій системі, немає необхідності перевіряти інформацію за 

участі робочої сили, відповідно, необхідність людських ресурсів для роботи з 

інформацією мінімізується. Це також в перспективі означає зниження  попиту на роботу 

нотаріусів, аудиторів, службовців, адміністраторів, державних службовців нижньої ланки 

тощо. 
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Ключові БНП здійснюють масштабні інвестиції в блокчейн. Загальна кількість 

робочих посад пов`язаних з цією технологією збільшилась більш ніж вдвічі в 2017 р. (до 

майже 5 тис. на кінець року). Так, наприклад в англомовних країнах консалтингова 

компанія Accenture відкрила 537 таких позицій, компанія IBM – 237, консалтингова 

компанія і бізнес інкубатор ConsenSys - 157 [441].  

Регулювання міжнародної трудової міграції може бути потенційно вдосконаленим 

за рахунок створення універсальних реєстрів мігрантів з використанням технології 

блокчейн, що дозволить ефективніше моніторити їх переміщення. Однак, на сьогодні, 

потенціал застосування даної технології в сфері регулювання міжнародної трудової 

міграції може бути охарактеризованим як такий, що відносять до групи очікування 

(observation domain) і є все ще значно недооціненим, порівняно з її використанням 

стосовно інших форм МЕВ: група проривних змін (disruptive domain) - міжнародна 

торгівля товарами та послугами, міжнародні фінанси; група еволюційного розвитку 

(evolution domain)  - міжнародна економічна інтеграція.  

Використання блокчейн в ряді великих програмних заходів у сфері міграції та 

притулку може допомогти поліпшити не тільки їхню економічну ефективність, але 

також, принаймні,  ступінь прозорості та підзвітності. Наприклад, завдяки блокчейн ЄС 

може підвищити ефективність менеджменту Європейського центру притулку, міграції та 

інтеграції (AMIF), як з точки зору трансферу коштів від Європейської Комісії до 

відповідних неурядових організацій (НУО) державах-членах, так і з точки зору 

безпосереднього управління проектами з он-лайн доступом до звітності про витрати 

коштів по мірі їх освоєння. Це допоможе подолати значну кількість повторюваних 

проблем, з якими стикаються НУО в управлінні фондами, відповідно до регламентів ЄС. 

Блокчейн матиме потенціал до збільшення прозорості та підзвітності напрямку 

витрачання коштів ЄС у третіх країнах, зокрема і в Україні, відповідно до Рамкової 

програми партнерства та інших схем, спрямованих на запобігання нелегальній міграції в 

ЄC. 

Окрім адміністрування фондів технологія блокчейн може допомогти при 

моніторингу та звітуванні на всіх ключових етапах міграційного менеджменту. До них 

можна віднести: програми інтеграції мігрантів; грошові перекази (як з точки зору 
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можливості значного зменшення операційних витрат та полегшення точної ідентифікації 

відправників та одержувачів таких переказів); контроль за циклом повернення мігрантів 

при депортації або реадмісії на всьому шляху від країни призначення до країни 

походження. 

Однак, самі по собі системи збору та передачі даних, як на традиційних 

технологіях, так і з використанням блокчейн  та штучного інтелекту, слід розглядати 

лише як одну з передумов для успішного формування та реалізації міграційної політики. 

Дані інновації можуть лише окреслити потенційні переваги в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі, з точки зору економічності, прозорості та підзвітності, в 

управлінні міграцією, однак не можуть замінити наявного стратегічного бачення у 

формуванні регіональної міграційної політики з урахуванням системи міграційних 

інтересів країн регіону. 

Сучасні інформаційні технології та машини, що керуються штучним інтелектом 

уже на сьогодні мають значний вплив на світовий ринок праці. Інформаційна економіка 

розвивається по експоненті і знаходить свій активний прояв у виробництві, яке базується 

на економіці масштабу. На думку Дж. МакКарті, «батька» штучного інтелекту, кожен 

аспект навчання або будь-яка інша особливість інтелекту в принципі може бути так чітко 

описаною, що може його зімітувати [306].  

Виділяється два види штучного інтелекту: 

 Слабкий штучний інтелект: комп'ютер є лише інструментом для 

дослідження когнітивних процесів – машина лише імітує інтелект. 

 Сильний штучний інтелект: процеси в комп'ютері - інтелектуальні, а сама 

машина здатна до самонавчання. Комп'ютери можуть розуміти за 

допомогою правильного програмного забезпечення оптимізувати свою 

поведінку на основі їх колишньої поведінки та досвіду [242]. 

При застосуванні в економічній сфері штучного інтелекту виділяють [337] п‘ять 

напрямів його прояву: глибоке навчання, дематеріалізація, гігантська економіка, 

автономне водіння та роботизація.  

Роботизація виступає все більш вагомою тенденцією у світовій економіці, яка 

характеризується заміною людської праці робототехнікою. Даний процес може бути 
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позитивним для міжнародного бізнесу через зростання продуктивності праці та 

зменшення витрат на оплату праці, збільшення прибутків, заповнення дефіцитних 

робочих позицій на підприємстві. Водночас, вона може призвести до структурного 

безробіття, зменшити загальний рівень доходів власників праці та, як наслідок, призвести 

до суттєвого зменшення попиту на споживчі товари.  

Використання робототехніки значно зросло після 2009 р., коли компанії 

намагались збалансувати грошовий потік за рахунок оптимізації витрат на оплату праці. 

Так автомобільна галузь, яка активно використовували роботизацію вже на першій фазі 

відновлення після Великої Рецесії (2009-2011 рр.), збільшила участь роботів у 

виробничому процесі на 55%. Якщо Японія та Південна Корея є традиційними 

найбільшими користувачами робототехніки, то США, Китай та Німеччина є 

найвагомішими драйверами зростання їх подальшого використання. Прогрес у 

робототехніці, штучному інтелекті відкриває нову епоху автоматизації, оскільки машини 

здатні з такою ж. а часом вищою продуктивністю виконувати працю людини в в цілій 

низці сфер робочої діяльності, включаючи і ті, що вимагають когнітивні здібності. Темпи 

та ступінь автоматизації визначають технічні, економічні та соціальні чинники. 

Хоча близько половини від усіх робочих посад в світі мають теоретичну 

можливість бути автоматизованими через використання існуючих технологій, що 

складає близько 800 млн. працівників. Однак, частка фактично заміщеної роботами праці 

до 2030 року, може в середньому скласти близько 15 відсотків [432]. До цього ж року від 

3 до 14% від загальної кількості робочої сили в світі (75-375 млн. працівників) будуть 

вимушені змінити категорію зайнятості, а всі інші повинні будуть адаптуватись до 

спільної роботи з робототехнікою. Зокрема, це вимагатиме підвищення рівня освіти, 

соціальної адаптивності, креативності, розвитку когнітивних здібностей тощо. Розвинені 

країни, які є більшою мірою схильні до роботизації матимуть більші показники 

заміщення робочої сили – в середньому 33% (в Японії – до 46%). Показник країн, що 

розвивається в перспективі 2030 р. буде більш помірним та в середньому може сягати до 

9% (Китай – до 13%, Мексика – до 10%, Індія – до 6%). Водночас, до 2030 р. можна 

очікувати, що 8-9% попиту на робочу силу представлятимуть собою запит на ті типи 
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спеціальностей, які або ж не існують на сьогодні взагалі, або лише знаходяться в стадії 

зародження. 

За оцінками Інституту МакКінзі [225], роботизація виробничих процесів може 

збільшити глобальну продуктивність праці на 0,8-1,4% щорічно. Потенціал економії 

витрат за рахунок роботизації може складати до 50% від глобального фонду оплати 

праці, який складає близько 32 трлн. дол. США на рік і може стосуватись 1,1 млрд. 

робітників світової економіки (понад половина з цієї цифри припадає на 4 країни: США, 

Китай, Японію та Індію). Автоматизація може відбутись в понад 2000 видах трудової 

діяльності і стосуватиметься 800 професій в період до 2055 р. Хоча менше 5% всіх 

професій можна автоматизувати повністю за наявного рівня технологій, приблизно 60% 

усіх професій мають принаймні 30% процесів, які можуть бути автоматизовані.  

Найбільш придатними для автоматизації є сфери діяльності, що включають 

фізичну роботу у структурованому та прогнозованому середовищі (81% робіт може бути 

автоматизовано), а також збір (64%) та обробку даних (69%), п першу чергу це 

стосується сфера виробництва, харчування, роздрібна торгівля, а також окремі види 

професій середньої кваліфікації). 

Водночас, заміна людської праці машинною не передбачає системного переходу 

вивільнених працівників до складу безробітних, а більшою мірою характеризуватиметься 

їх переміщенням в інші сектори послуг, як це було у випадку із зміною структури 

зайнятості при переході до постіндустріального суспільства.  Водночас, на шляху до 

повної роботизації окремі спеціальності можуть бути спершу частково автоматизовані, 

що може мати різні наслідки для низько- та висококваліфікованих працівників. Для 

низькокваліфікованих працівників  даний процес супроводжуватиметься зменшенням 

рівня заробітної плати за умови відсутності пропорційного зростання глобального 

попиту, що є ймовірним в середньостроковій перспективі. Натомість, попит і рівень 

доходів висококваліфікованих працівників, в першу чергу пов‘язаних із запровадженням 

нових технологій роботизації, зростатиме швидшими темпами, ніж формуватиметься 

глобальна пропозиція такого роду робітників, що і надалі посилюватиме конкуренту 

боротьбу за таланти на міжнародному рівні.  
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Відмінними будуть ефекти автоматизації і для різних груп країн. Так, для 

розвинених для яких типовою є тенденція старіння населення при зменшенні 

абсолютних темпів приросту населення працездатного віку, автоматизація забезпечить 

значне зростання продуктивності в якості ключового акселератора зростання, що може 

змінити тенденцію до випереджаючого зростання країн, що розвиваються порівняно з 

розвиненими країнами. Вагомою для розвинених країн з їх високим рівнем заробітної 

плати є і економія на оплаті праці. Так, при вартості години праці в автомобільній 

промисловості Німеччини на рівні 40 євро, використання роботів для виконання 

аналогічних завдань зменшить витрати до 5-8 євро на годину [647]. Таким чином, дана 

група країн є найбільш мотивованою щодо максимального залучення робототехніки у 

виробничі процеси. 

До другої групи відносяться країни, що розвиваються зі старіючим населенням 

(більшість регіонів з виникаючими ринками, зокрема, Китай та Росія), в яких очікується 

обмеження економічного зростання в результаті скорочення працездатного населення. 

Для цих країн роботизація є радше елементом утримання почтового економічного 

зростання, а не досягнення вищої його траєкторії.  

Третя група країн включає економіки, що розвиваються з молодим населенням 

(Індія, Індонезія, Мексика, Нігерія тощо). В таких країнах відбувається зростаюче 

зростання населення працездатного віку, що дає можливість підтримувати темпи 

економічного розвитку. В таких країнах роботизація може мати локальний 

сегментований ефект, що виступатиме більшою мірою допоміжним фактором 

економічного зростання в середньостроковий період. 

В п‘яти країнах АСЕАН (Камбоджа, Індонезія, Філіппіни, Таїланд та В‘єтнам), на 

які припадає 80% робочої сили даної РТУ, близько 56% загальної кількості зайнятих є в 

зоні ризику втрати роботи через роботизацію впродовж наступних 10-20 рр. Ключовими 

сферами зайнятості,  де може відбутись заміщення робітників машинною працею в 

регіоні є готельно-ресторанний бізнес, гуртова та роздрібна торгівля, будівництво та 

виробничий сектор. Меншою мірою під ризиком автоматизації знаходяться професії 

пов‘язані з освітою, охороною здоров‘я, а також соціальна робота.  
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Окремі спеціальності в деяких країнах стикаються з надмірними ризиками 

автоматизації. У Камбоджі, де у виробничому секторі домінує легка промисловість, 

близько 0,5 млн. операторів швейних машин знаходять під високим ризиком заміщення 

робототехнікою. У Таїланді особливо гострим є ризик автоматизації для 1 млн. 

роздрібних продавців. Аналогічно вразливими є 1,7 мільйонів офісних працівників в 

Індонезії.   

Іншим ризиком роботизації виступає відсутність досконалих систем соціального 

забезпечення в тих країна, що розвиваються, де проведення роботизації є економічно 

обґрунтованим (Китай, Індія, Таїланд). Проведення масової роботизації в такому випадку 

може стати суттєвим фактором дестабілізації ринку праці та формування додаткових 

стимулів для масштабної еміграції [242]. 

Ймовірність заміщення робочої сили робототехнікою залежить систематичності 

виконуваної роботи та співвідношення ручної та розумової праці. В табл. 2.5 наведено 

категоризацію спеціальностей з точки зору ймовірності їх автоматизації. Ті професії, які 

пов‘язані з виконанням більшою мірою стандартизованих завдань – є більшою мірою 

схильними до автоматизації (Категорії 1 та 3). Ті спеціальності, що передбачають в 

процесі виконання роботи залучення абстрактного мислення, винесення суджень, 

креативності є меншою мірою підвладними автоматизації (Категорія 4), Окремі 

спеціальності, які передбачають не стандартизовану фізичну працю, також є частково 

стійкими щодо процесів автоматизації (Категорія 2). Водночас, для Категорій 2 та 4 

роботизація може носити доповнюючий, а не заміщуючий характер, розширюючи 

продуктивність праці робітників даних спеціальностей. 

В середньостроковій перспективі для низки країн, що розвиваються проведення 

повної або часткової роботизації не є виправданим в силу високих інвестиційних затрат 

порівняно з низьким рівнем витрат на оплату праці в таких країнах. Однак, в силу 

постійного здешевлення технологій робототехніки, в різний період часу це стане 

вигідним в абсолютній більшості країн. Заміна людської ручної праці роботами має 

економічний сенс у країнах з низьким рівнем праці, коли вартість людської праці на 15 

відсотків перевищує вартість роботи робочої сили [647]. Згідно з дослідженням 

Бостонської консалтингової групи, це відбудеться в таких країнах, як Мексика до 2025 
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року, а китайські компанії вже починають будувати фабрики, де роботів замінить 90 

відсотків робітників [592]. 

Таблиця 2.5 

Категоризація типових спеціальностей за спектром завдань та необхідних 

вмінь 

 Легкість автоматизації 

Висока 

(стандартизовані 

робочі завдання) 

Низька (не 

стандартизовані 

робочі завдання) 

Простота 

компліментарності 

Висока (інтенсивна 

фізична праця) 
Категорія 1 

Касири, стенографісти, 

оператори станків 

Категорія 2 

Ландшафтні дизайнери, 

домашні медики, 

робітники системи 

безпеки 

Низька (інтенсивна 

розумова праця) 
Категорія 3 

Бібліотекарі, Коректори, 

Службовці 

 

Категорія 4 

Лікарі, юристи, 

менеджери 

Складено на основі [304] 

 

Зважаючи на довгострокову негативну демографічну тенденцію в усіх розвинених 

та ряді країн що розвиваються, що в довгостроковій перспективі може стати ключовим 

стримуючим фактором розвитку світової економіки, роботизація буде здатною з 

середини ХХІ ст. замінити собою традиційний драйвер економічного зростання. 

Водночас, якщо для розвинених економік та світової економіки в цілому роботизація 

видається корисним процесом, то для окремих працеінтенсивних країн, що розвиваються 

масштабна автоматизація може бути чинником значних шоків на локальному ринку 

праці.  

Для забезпечення вищенаведених пріоритетів на ринку праці ключову роль 

відіграє ефективна селективна міграційна політика. Первинною метою міграційних 

систем пропозиції та синтетичних міграційних системи є відбір робітників з тими 

характеристиками, які розглядаються як необхідні для задоволення сучасних та 

перспективних міграційних інтересів країни призначення. Ці інтереси часто виходять за 

межі безпосередньо економічних, включаючи наслідки демографічних змін (що, має 

безпосередній вплив на трудовий потенціал економіки приймаючої країни); вирішення 

дисбалансів розподілу населення; реалізація пріоритетів соціокультурної політики; 
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виправлення дисбалансів забезпечення робочою силою окремих (зокрема депресивних) 

регіонів приймаючої країни, а також розбудова загальної інфраструктури людського 

капіталу в країні. Саме останній пріоритет можна виділити як ключовий в системі 

міграційних інтересів країн, що користуються міграційною системою пропозиції. Це, 

зокрема підтверджується тим фактом, що у всіх системах міграційних балів освіта 

потенційного мігранта відіграє одне з визначальних ролей. Таким чином, міграційна 

політика дозволяє замістити неспроможність національних систем вищої освіти 

забезпечити економіку достатньою кількістю необхідних кваліфікованих працівників, які 

є необхідними для забезпечення сталого економічного зростання економіки.   

Демографічний імператив в міграційній системі пропозиції знаходить своє 

відображення у відносній вагомості показника віку мігранта в міграційній системі балів. 

Так, Канадська система балів з кінця 1980-х рр. не визначала демографічний пріоритет в 

якості вагомого показника [393], натомість для Нової Зеландії, до 47% емігрантів 

складали особи до 40 років [411], віковий ценз імміграції набув вагомо значення.  

Пріоритет економічного вирівнювання передбачає вирішення дисбалансів 

розподілу населення з використанням імміграційних систем. Стимулювання притоку 

мігрантів може відбуватись за рахунок надання додаткової кількості балів для 

іммігрантів, які в‘їжджатимуть в регіони, що переживають дефіцит робочої сили в силу 

низької кількості місцевих робітників або ж значного переважаючого зростання робочих 

місць в регіоні. 

Технологічний компонент міграційних інтересів реалізується через надання 

пріоритетного доступу на ринок праці спеціалістам ІТ-галузі (через формування списку 

дефіцитних/бажаних професій або збільшення вагової частки балів спеціалістам в цих 

сферах).  

Трансформація міграційної політики країни відбувається з урахуванням 

комерційних інтересів державних та недержавних інститутів, зокрема, 1) організацій, 

відповідальних за облаштування кордонів (в тому числі високотехнологічним 

обладнанням по контролю за переміщенням осіб через кордон), 2) виробників засобів по 

контролю та реєстрації як іммігрантів, так і емігрантів (приладів по збору даних та 

програмне забезпечення для них, виробники біометричних паспортів тощо),  3) власники 
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служб обміну інформацією та виробники засобів комунікації між інститутами 

регулювання, контролю та моніторингу міграції (наприклад, спеціалізовані Інтернет 

портали), 4) організації, відповідальні за забезпечення інфраструктури для легальних та 

нелегальних мігрантів. 

Складність міграційного регулювання порівняно з іншими формами МЕВ полягає 

в її поліаспектності, що потребує нових підходів та технологій управління, які 

враховуватимуть, окрім економічного, також політичний, соціальний, демографічний та 

інші екзогенні ефекти, які виникатимуть внаслідок втручання державних та недержавних 

акторів міграційної політики в усталений міграційний процес. В даному разі, 

ефективність такого регулювання залежатиме від наявності в національних та 

регіональних державних та недержавних інститутів (громадських організацій) спільного 

бачення, щодо мети міграційної політики, її цілей, механізмів та стратегії розвитку, 

врахування регіональної специфіки, зокрема демографічних тенденцій. Після визначення 

такого бачення можна переходити до формування процесу управління, конструювання 

організаційної структури міграційного регулювання. При розробці та реалізації 

міграційної політики державі необхідно враховувати не лише класичні економічні 

чинники, але і все більш важливі в епоху глобалізації соціальні, логістичні, інформаційні, 

а також глобальні диспропорції демографічного розвитку.   

Таким чином, до першочергових інтересів країн імпортерів робочої сили, що 

визначає тенденції та напрями трансформації міжнародної регуляторної політики у сфері 

турової міграції, нами було віднесено: відновлення демографічного балансу, необхідність 

чого є зумовленою старінням населення, уникнення значної глобальної диференціації 

регіонів світу за рівнем безробіття, в тому числі розгляд концепції безумовного базового 

доходу в якості вирішення проблеми зростаючого безробіття та стагнації заробітної 

плати, підвищення кваліфікаційного рівня імпортованої робочої сили та глобальні 

перегони за талантами, врахування технологічних змін в розробці стратегії міграційної 

політики (роботизація виробництва, використання технології блокчейн). Для 

забезпечення пріоритетів розвитку ринку праці країн-імпортерів робочої сили ключова 

роль нами відводиться селективній міграційній політиці на основі міграційних систем 

пропозиції та синтетичних міграційних систем з врахуванням ключових імперативів 
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(демографічного, пріоритету економічного вирівнювання, технологічного компоненту 

міграційних інтересів). 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Незважаючи на стале зростання населення світу та стабільності міграційних 

потоків на рівні 3% від показника світового населення, міграційна структура та динаміка 

відчутно варіюється в різних регіонах світу. Зумовлено це вагомою диспропорційністю 

соціально-економічного розвитку в різних регіонах світу. В світі спостерігається 

стагнацію загальної чисельності населення та депопуляція в ряді країн та регіонів, 

відбувається зменшення чисельності населення працездатного віку, спостерігається 

старіння населення і зростання демографічного навантаження (коефіцієнту залежності.). 

З урахуванням демографічних тенденцій та прогнозів розвитку сучасних технологій для 

країн-імпортерів можна виділити низку ключових пріоритетів міграційної політики, які 

зумовлені системою соціально-економічних інтересів: 1) відновлення демографічного 

балансу, необхідність чого є зумовленою старінням населення, 2) уникнення значної 

глобальної диференціації регіонів світу за рівнем безробіття, 3) підвищення 

кваліфікаційного рівня імпортованої робочої сили та глобальні перегони за талантами 4) 

врахування технологічних змін в розробці стратегії міграційної політики (роботизація 

виробництва, використання технології блокчейн тощо). 

Перехід від переважаючої неоліберальної ринкової доктрини до більшою мірою 

інституціоналізованих підходів державного втручання в економіку приносить зміну 

світогляду міграційної політики як національного, так і регіонального масштабу.  Країни, 

що реалізують свою міграційну політику, можуть притримуватись  інерційного або 

стратегічного сценарію. Для інерційної політики характерна імпульсивність та 

непослідовність, в той час як для стратегічної – послідовність державної політики щодо 

залучення іноземної робочої сили для довгострокових завдань економічного та 

соціального розвитку, а також демографічної стійкості. Інерційний тип міграційної 

політики є притаманним для міграційних систем попиту, а стратегічний – для 

міграційних систем пропозиції. Механізм міжнародної міграційної політики 
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визначається з одного боку суб‘єктами такої політики (приймаючі країни, країни 

походження або дво- та багатосторонні домовленості перших двох суб‘єктів), а також 

конкретним механізмом реалізації такої політики на різних рівнях, що, зокрема, включає 

в себе контроль, зв‘язки з діаспорою, циркуляцію, створення, конкуренцію та 

компенсацію.  

Для розвинених країн характерними є міграційні програми тимчасового 

переміщення, а програми щодо перманентної міграції переважно є таргетованими на 

висококваліфікованих працівників, стосовно яких міграційна політика є більш м‘якою. 

Попит на іноземну робочу силу в таких країнах обмежується через інструменти 

державної політики, а спосіб імміграційного контролю пов'язаний зі станом ринку праці 

та рівнем добробуту приймаючих країн. Міграційні програми країн ОЕСР 

характеризуються рестрикційністю, селективністю, стійкістю та подвійністю. 

Ключовими об‘єктами регулювання міграційної політики виступають політика адмісії 

мігрантів, доступ до ринку праці, захист прав трудових мігрантів, протидія нелегальній 

міграції та зайнятості мігрантів, соціальне вирівнювання, а також співпраця з країнами 

походження міграції.  

Еміграційне регулювання має свої особливості, складаючись як з ринкових, так і з 

адміністративних інструментів. Країни експортери робочої сили при реалізації своєї 

еміграційної політики послуговуються рядом цілей, серед яких сприяння зайнятості, 

захист та сприяння добробуту мігрантів, максимізація позитивного впливу еміграції на 

економічний розвиток.  Переважною формою регулювання міграційних потоків на 

сьогодні є імміграційна політика, в той час як еміграційна політика або ж відсутня, або не 

здійснює вагомого впливу на розвиток еміграційних процесів. Від ефективності 

комплексу заходів стосовно міграції залежить величина внеску іммігрантів в 

економічний розвиток країни-імпортера робочої сили.  

Економічні ефекти трудової міграції не є обмеженими суто впливом міграційної 

політики, а знаходяться також в прямій залежності від макроекономічної політики уряду 

країни перебування щодо ринку праці, соціального забезпечення, фінансового сектору, 

зовнішньої торгівлі, інвестиційної політики, а також розвитку міжнародного 

співробітництва.  Ефективність міграційної політики безпосередньо є пов‘язаною з 
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ефективністю державних інститутів країни, в цілому. Сучасна міграційна політика 

повинна враховувати інтереси підприємств по розширенню притоку робітників, 

громадськості по обмеженню міграцію (переважно по неекономічним мотивам), а також 

необхідністю захисту національної безпеки. 

 

Основні наукові результати даного розділу наведено в таких працях автора: [52; 

103; 122; 130; 132; 138; 161; 162; 163; 170; 172; 173; 176; 184; 185; 189; 606]. 
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РОЗДІЛ 3 

 РЕГІОНАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ  

 

3.1. Механізм реалізації міжнародної регуляторної  політики в сфері трудової 

міграції 

 

В даному підрозділі буде охарактеризовано систему міжнародної міграційної 

політики, визначено взаємозв‘язок стадії міграційного процесу (вихідна, основна та 

завершальна) з інструментарієм міграційної політики, що використовується, наведено 

кількісні та якісні показники міграційної політики, ключові інструменти та фільтри 

міграційної політики, ключові заходи та напрямки трансформації міграційної політики 

країн походження міграції та визначено механізми рееміграційної політики стосовно 

висококваліфікованих працівників в країнах походження міграції.  

Новітні реалії сьогодення вимагають від вчених-дослідників формування на 

глобальному рівні обґрунтованого підходу до міграційної політики і, як наслідок, 

прогнозованого регулювання міграційних процесів. Сучасні технології в плані 

надходження та обробки інформації щодо можливості міграцій, наявності або 

відсутності людського міграційного потенціалу на перспективу, а також об‘єктивного 

стану з міграцією робочої сили в поточний момент дають можливість врахувати на 

локальному, національному, регіональному рівнях обсяги та структуру міграції робочої 

сили і прогнозувати як негативні, так і позитивні її наслідки. Однобокий підхід, зокрема з 

врахуванням тільки інтересів окремої країни або об‘єднань країн, може спричинити 

дисбаланси, як на місцевому, так і на глобальному ринку праці.  

Імміграційна політика є відповіддю на потреби ринку праці та демографічні 

орієнтири приймаючих країн. Уряди імплементують міграційну політику через систему 

законів, правил, а також спеціальних програм, які є спрямованими на досягнення 

цільової мети за міграційними обсягами (що можуть включати в себе певні визначені 

обсяги, країни походження, напрями, а також якісний склад міграційних потоків). У 

багатьох країнах, переважно в розвинених регіонах, міграційне законодавство 
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характеризується регуляризацією потоків та заходів для кращої інтеграції іммігрантів до 

приймаючих спільнот. В окремих випадках регіональні угоди впливають на національне 

законодавство приймаючих країн.  

Міграційна політика на національному рівні реалізується як через мігрантів, так і 

державні органи, неурядові організації, ЗМІ, релігійні об‘єднання тощо. Інструментами 

реалізації такої міграційної політики виступають виконавчі органи влади, законодавча 

база, інформаційне забезпечення, а також спеціальні інструменти (міграційні фільтри, 

міграційні програми, канали натуралізації, а також економічні і гуманітарні інструменти) 

[639]. 

Міжнародна міграція має значну кількість проявів (Додаток Д) і для її регулювання 

існує значний перелік міграційних інструментів. Міграційна система включає широкий 

спектр політик та угод, що впливають на міграційний процес. У табл. 3.1 деталізовані 

окремі ключові елементи, що охоплюють загальну структуру міграції. Кожен із 

елементів, наведених в табл. 3.1, може підпадати як під вплив односторонньої політики 

урядів приймаючих країн, так і країн походження, або ж через взаємодію цих країн на 

дво- та багатосторонньому рівні. 

Таблиця 3.1 

Система міжнародної міграційної політики 

 Одностороння політика 

приймаючої країни 

Одностороння політика 

країни походження 

Двостороння/багатостороння 

політика 

Контроль Імміграційна політика 

(наприклад, 

диференційована видача 

тимчасових та постійних 

віз) 

Еміграційна політика 

(наприклад, відмова у видачі 

паспортів) 

Угоди про вільний рух осіб 

(наприклад, політика доступу в 

країнах ЄС для країн членів, або 

візи типу TN в США, що 

видаються громадянам країн 

НАФТА) 

Зв’язки з 

діаспорою 

Співробітництво з 

організаціями діаспори у 

розподілі допомоги на 

розвиток 

Координація діяльності діаспори 

урядовими органами країни 

походження, надання субсидій 

для розвитку організацій 

діаспори 

Міжурядове співробітництво з 

метою координації діяльності 

організацій діаспори, 

багатостороннє надання 

підтримки організаціям діаспори 
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Продовження таблиці 3.1 

Циркуляція Запровадження програм 

повернення мігрантів, 

забезпечення 

обґрунтованих 

можливостей для 

повторного в‘їзду, 

повернення податків за 

умови повернення на 

батьківщину  

Створення стимулів для 

повернення мігрантів, програми 

використання людського, 

фінансового та соціального 

капіталу реемігрантів 

Угоди щодо вільного руху осіб, 

міжурядова кооперація в 

поверненні нелегальних мігрантів 

(наприклад, договори реадмісії) 

Створення Довгострокова політика в 

галузі освіти, направлене 

на уникнення 

потенційного браку 

робітників, політика 

спрямована на залучення 

іноземних студентів до 

національного ринку 

праці.  

Інвестиції в освіту у відповідь на 

очікувану еміграцію (або ж 

більший обсяг державних 

інвестицій задля компенсації 

передбачуваних втрат або ж 

зменшення інвестицій із причин 

зменшення внеску робочої сили 

в соціально-економічний 

розвиток 

Міжнародні програми обміну 

студентами 

Компенсація Розподіл податку на фонд 

оплати праці для 

тимчасових мігрантів, 

допомога для розвитку, 

пов‘язана з міграцією  

«Податок Бхагваті» на доходи 

емігрантів, запровадження 

умовно безоплатної вищої 

освіти, отримання якої 

необхідно буде відшкодувати 

емігранту державі після виїзду 

Двостороння кооперація в схемах 

оподаткування мігрантів, 

міжнародна допомога для 

розвитку пов‘язана з міграцією 

Конкуренція Податкова політика, яка 

створює умови для 

відбору більш цінних 

міжнародних робітників, 

політика інтеграції 

іммігрантів 

Створення умов для збереження 

професіоналів в системі освіти 

та охорони здоров‘я, 

інституційні реформи задля 

призупинення втрати 

талановитих робітників 

Міжурядові угоди, які стримують 

активне наймання критично 

важливого персоналу, зокрема, 

професіонали сфери охорони 

здоров‘я   

Джерело: [273; власні дослідження автора] 

 

В даному прикладі  контролем є еміграційна та імміграційна політики, які 

безпосередньо визначають, кому дозволено перетинати кордон держави. Імміграційна 

політика приймаючої країни є домінантною складовою регуляторного міграційного 

механізму, однак, інші політики також відіграють суттєву роль. 
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Політики, що впливають на формування мереж діаспори або ж їхні взаємозв‘язки з 

домашніми економіками (зв‘язки з діаспорою), заходи, що забезпечують допомогу в 

поверненні мігрантів або ж реінтеграції тих, хто повернувся на батьківщину 

(циркуляція), політика, що сприяє інвестуванню в людський капітал як в країнах 

походження, так і в країнах призначення (створення), політика компенсації країнам 

походження за втрати від виїзду робочої сили, або ж забезпечення частини доходів від 

міжнародної міграції (компенсація), а також політики, що сприяють залученню або ж 

збереженню талановитих спеціалістів (конкуренція) – усі вони відіграють свою роль в 

сучасній міжнародній міграції робочої сили.  

Стадії міграційного процесу (вихідна, основна і завершальна [88; 217]) 

безпосередньо впливають на інструменти міграційної політики, які є задіяними на цих 

стадіях.  

На вихідній стадії міграційного процесу (процес формування базових стимулів та 

оцінки потенційних вигод міграції) міграційна політика включає в себе 1) допомогу в 

економічному розвитку країнам походження мігрантів з боку країн-імпортерів робочої 

сили та міжнародних організацій, 2) передеміграційну підтримку потенційних мігрантів 

в країнах-експортерах робочої сили. Вагоме значення для успішності міграційних заходів 

на даній стадії має використання проактивних заходів міграційної політики.  

Під час основної стадії міграції (безпосередньо процес міжнародної трудової 

міграції) ключове значення відіграє ефективність імміграційної політики, зокрема, 

контрольних інституцій, селективного відбору мігрантів.  

Успіх завершальної стадії міграції зумовлюється ефективністю інтеграційної 

політики щодо мігрантів, зокрема через недопущення відторгнення мігрантів 

приймаючих суспільством, недопущення формування етнічних анклавів («анклавного 

ринку праці»), які протистоять якісній адаптації мігрантів в місцевий ринок праці. Дана 

стадія завершується успішно в тому разі, якщо не було допущено помилок на 1 і 2 

стадіях міграційного процесу, а більшу схильність до ефективної адаптації мігрантів 

виявляють ті приймаючі країни, які готові приймати спільноти мігрантів в якості цілісної 

групи, визнаючи їх в якості нової інтегральної частини приймаючого суспільства (модель 

традиційних країн еміграції – Канада, Австралія). У випадку, якщо приймаюча країна не 
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вважає за можливе визнавати новий етнос в якості рівноправної складової частини 

суспільства, акцент міграційної політики може бути зміщеними на репатріаційну модель 

(використовується в Ізраїлі, є перспективною для України, в якості стратегічного підходу 

при вирішенні проблем демографічної кризи). 

Міграційна політика в широкому значення характеризується системою кількісних 

та якісних показників. Кількісні показники міграційної політики проявляються через її 

вплив на ключовий об‘єкт – національний, регіональний та глобальний ринки праці. 

Водночас, ефекти міграційного регулювання не можуть визначатись виключно 

безпосереднім впливом на динаміку та структуру міграції, але і повинні включати весь 

комплекс пов‘язаних екзогенних ефектів для економіки країни (походження, 

призначення, транзиту міграції) або регіону.  

На нашу думку, до кількісних показників міграційної політики у широкому 

значенні відносяться: 

1) кількісні показники міграційного притоку (чисте сальдо міграції),  

2) зміни демографічного балансу (яким чином міграційна політика сприяє 

вирівнюванню демографічної ситуації),  

3) сальдо платіжного балансу (важливо для країн еміграції, проявляється через 

зміну абсолютних і відносних обсягів  грошових переказів мігрантів), 

4) візова політика (динаміку зміни безвізових в‘їздів в загальній структурі міграції 

у розрізі країн та регіонів), 

5) стан ринку праці (зміна кількості безробітних на національному/регіональному 

ринку праці в наслідок зміни обсягів міграційних процесів), 

6) кваліфікаційну структуру (вплив міграційної політики, зокрема селективної, на 

зміну кваліфікаційної структури міграції),  

7) освітньо-професійний рівень (каналізація міграційних коштів на фінансування 

освітніх витрат сімей мігрантів), 

8) інвестиційний рівень (формування умов для залучення робочої сили та капіталу 

мігрантів на інвестиційні потреби в країні походження), 

9) рівень конкурентоспроможності (підвищення продуктивності праці, в тому 

числі за рахунок вирівнювання співвідношення факторів праці та капіталу, підвищення 
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ефективності використання спеціалістів-ремігрантів, технологізації виробництва без 

негативних екзогенних ефектів вивільнення робочої сили), 

10) економічний стан загалом (підвищення рівня ВВП країн-учасників 

міграційного процесу, зростання рівня добробуту домогосподарств мігрантів, отримання 

позитивних ефектів переливу, мультиплікаційного ефекту від залучення факторів 

робочої сили та капіталу в тих галузях економіки, де спостерігається їхній найбільший 

дефіцит). 

Якісні показники міграційної політики поділяються на доімміграційні та 

постімміграційні. Доімміграційні включають в себе: 

1) Якість інституцій (розвиток національних та регіональних та інституцій по 

регулюванню трудової міграції) 

2) Якість робочої сили (імміграційна структура трудової міграції, зокрема, у 

розрізі кваліфікаційного та освітнього рівня іммігрантів) 

3) Міграційна мобільність (швидкість процедур, пов‘язаних з підбором та 

безпосередньою адмісією робітника) 

Постімміграційна ефективність міграційної політики визначається: 

1) Зміною продуктивності праці на національному ринку праці в результаті 

міграції 

2) Якістю міграційної інтеграції (зокрема, ступінь адаптивності міграційних 

спільнот, відсутності «етнічних анклавів» та сегрегації на ринку праці) 

3) Якість соціальних послуг, які надаються тимчасовим та постійним 

мігрантам (формує привабливість країни призначення для потенційних мігрантів) 

4) Еміграційне лобіювання (показник успішності використання країнами 

походження своїх діаспор для просування своїх економічних і політичних інтересів в 

країні перебування). 

Кінцевою метою аналізу міграційних показників є визначення макроекономічної 

ефективності міграційної політики та її відповідності стратегічним цілям розвитку 

країни-учасника міграційного процесу.  

До основних інструментів, які використовуються при регулюванні міграційних 

процесів на національному рівні відносяться [59]: 
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1) Участь країни в міжнародних конвенціях по трудовій міграції; 

2) Укладання двох- і багатосторонніх міждержавних угод з приводу кількісних 

(квоти) та якісних (умови найму робітників, гарантії дотримання їхніх соціально-

економічних прав) параметрів двосторонньої міграції. 

3) Адміністративний контроль за еміграцією загалом або окремих 

кваліфікаційних груп мігрантів, встановлення монополії держави в сфері імпорту робочої 

сили. 

4) Ліцензування посередництва по наданню послуг працевлаштування за 

кордоном.  

До міграційних фільтрів відносяться [60; 640, c. 22-23]: 

- Вимоги по якості робочої сили (рівень освіти, досвід роботи); 

- Перевірка стану здоров‘я майбутніх мігрантів;  

- Квотування кількості трудових мігрантів (з урахуванням співвідношення 

місцевої та іноземної робочої сили на національному ринку праці приймаючої країни); 

- Національно-географічні пріоритети при виборі країн-походження мігрантів. 

Інструменти імміграційної політики можуть також бути продиференційованими  

залежно від категорії міграції [28]. При регулюванні  

- сімейної (возз‘єднання і створення сім‘ї) міграції використовуються 

інструменти встановлення ступеню спорідненості,  

- при економічній (підприємницька, інвестиційна) міграції використовують 

інструменти контролю за розміром інвестованого капіталу,  кількістю 

створених робочих місць, наявністю позитивного досвіду підприємницької 

діяльності,  

- професійна (трудова) міграція може бути зумовленою використанням 

міграційних фільтрів (рівень освіти, здоров‘я, стажу роботи, віку тощо) 

встановлення географічних пріоритетів, квотування, обмеження по терміну 

перебування робітниками). Метою таких обмежень є окрім заповнення 

дефіциту робочої сили в країні в цілому або в окремих галузях, – вирішити 

проблему невідповідності попиту і пропозиції на окремі кваліфікації ринку 

праці (qualification mismatch). Окремою субкатегорією в даному разі 
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виступають видатні таланти за якими в рамках «global race for talents» 

здійснюється «полювання» і їхня імміграція відбувається за спеціальними 

пільговими програмами.  

- гуманітарна міграція – регулюється використанням лімітів та квот, водночас, 

даний вид міграції найбільшою мірою серед усіх типів міграції підпадає під 

регулювання не лише національного, але і регіонального та глобального рівнів. 

Еміграційна політика країн-походження базується на регулюванні (як з метою 

розширення, так і обмеження) еміграції, а також створення умов для рееміграції та 

подальшої інтеграції мігрантів, що повертаються. Країни-експортери мають окрему 

систему інструментів еміграційного регулювання. До них відноситься [59]: 

- Система вимог до компаній-посередників, які включають надання ними 

гарантій працевлаштування і забезпечення належних умов праці для робітників 

з країн-походження міграції; 

- Ведення такої валютної політики, яка здатна забезпечити сприятливі умови для 

грошових переказів мігрантів, надання особливих умов для міграційних 

депозитів; 

- Запровадження митного сприяння для реемігрантів; 

- Забезпечення інтеграції реемігрантів в місцевий ринок праці по їх поверненню 

на батьківщину. 

Інструменти еміграційного регулювання можуть бути як ринкові (компенсація 

затрат держави на підготовку спеціаліста), так адміністративні [28], які в свою чергу 

можуть бути як обмежуючими, коли встановлюються різні способи прямої заборони 

еміграції (лімітування видачі закордонних паспортів, заборона еміграції робітників 

певної кваліфікації), так і стимулюючими (сприяння грошовим переказам мігрантів на 

батьківщину, відкриття спеціальних рахунків в банках). 

Схему міграційної політики країн походження в розрізі завдань та інструментів 

подано в табл. 3.2. 

Усе більша кількість країн розробляють політику, законодавство та інституційну 

структуру, спрямовану на сприяння закордонній зайнятості для своїх громадян, 

генерування потоків грошових переказів, при цьому, в тій чи іншій мірі вдосконалюючи 
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заходи щодо забезпечення прав мігрантів за кордоном. Незважаючи на те, що створення 

робочих місць на національному ринку праці є ключовим пріоритетом, окремі країни 

визнають, що закордонна зайнятість є вагомою частиною стратегії національного 

розвитку. Таким чином, країна отримує можливість виграти від потенціалу глобальної 

зайнятості та отримати вагомі надходження іноземної валюти. Для забезпечення цієї 

мети такі країни, як Філіппіни та Шрі-Ланка, заснували спеціальні інституції в рамках 

міністерств праці, інші країни (наприклад, Бангладеш та Індія) формують окремі 

міністерства для забезпечення виконання поставлених вище завдань.   

Таблиця 3.2 

Інструменти та заходи регулювання трудової міграції в країнах походження 

[644] 

Ціль 1. Сприяння зайнятості 

Розвиток іноземного ринку Регулювання пропозиції праці 

Встановлення дипломатичних зв‘язків  Реєстрація робочої сили 

Покращення надання державних та приватних 

послуг з працевлаштування 

Корпоративний експорт послуг 

Рекламно-маркетингова функція Обмежуюча політика проти «відпливу умів» 

Дослідження ринку праці  

Укладання двосторонніх міграційних угод   

Ціль 2. Захист та сприяння добробуту мігрантів 

Встановлення стандартів праці Нагляд за приватними посередницькими 

компаніями 

Встановлення мінімальних стандартів трудових 

контрактів 

Ліцензування рекрутингових фірм 

Контрольні заходи під час виїзду Встановлення гарантій та штрафів 

Укладання двосторонніх міграційних угод з 

положеннями про соціальні гарантії працівникам 

Встановлення обмежень на вартість послуг 

посередницьких компаній 

Встановлення обмеження для виїзду окремих 

категорій громадян 

Вжиття заходів протидії нелегальному 

працевлаштуванню 
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продовження таблиці 3.2 

Підтримуючі послуги 

Надання інформаційних та консультаційних послуг 

перед еміграцією (у тому числі і онлайн) 

Підтримуючі послуги для сімей мігрантів 

Соціальне страхування Тренінгові програми та допомога в 

працевлаштуванні реемігрантів 

Центри підтримки громадян за кордоном Термінова евакуація і репатріація 

Ціль 3. Максимізація позитивного впливу еміграції на економічний розвиток 

Міграційні збереження та інвестиції Повернення талантів та висококваліфікованих 

кадрів 

Спеціальні фінансові інструменти Надання спеціальних стимулів при поверненні 

Інформаційна підтримка  Двосторонні тренінгові угоди 

Житлові програми для мігрантів Мобілізація транснаціональних угод 

Грошові перекази 

Формування сприятливих заходів валютної 

політики 

Політика спрощення механізму грошових 

переказів 

 

Прикладом трансформації еміграційної політики виступає Китай, еволюція 

політики якого була тісно пов‘язаною з етапами розвитку еміграційних процесів в країні. 

Після періоду масової міграції в під час І світової війни з 1920 р. в країні було 

запроваджено виїзні візи, що разом з обмежуючою політикою приймаючих спричинило 

зменшення масштабів міграції, а період Великої Депресії сформував передумови для 

рееміграції в 30-х рр. ХХ ст. Основною метою міграції в даний час виступає торгівля.  Зі 

створенням КНР (з 1949 р.) Китай запроваджує систему реєстрації по місцю проживання, 

функціонує система виїзних віз при еміграції, виїзд переважно є можливим в рамках 

економічної взаємодопомоги. Еміграційна політика була рестрикційною, міграція з 

країни була сильно обмеженою і була перш за все підпорядкованою вирішенню 

зовнішньополітичних цілей. Експорт робочої сили відбувається в першу чергу у вигляді 

технічних спеціалістів до країн, що розвиваються в Африці та Азії. З початком реформ в 

1978 р. розпочинається лібералізація еміграційної політики,що спричинює значне 

зростання еміграції, яка розглядається в якості вагомого джерела отримання іноземної 



170 
 

валюти в країні. Акцентуація на комерціалізації зовнішньої політики зумовлює зміну 

акцентів в питаннях міграції.  

Ключовими напрямками міграційної політики КНР на даном етапі виступають: 

1) Ділова міграція – економічна міграція по спеціальним програмам (інвестори, 

підприємці) 

2) Міграція, як складова державної економічної стратегії – зайнятість китайських 

робітників на нових китайських підприємствах за кордоном 

3) Експорт робочої сили  

а) по будівельним контрактом (може бути у формі технічної допомоги 

китайського уряду приймаючої країни) 

б) по сільськогосподарським контрактам (поставка робочої сили через 

агентства по найму робітників) 

в) контрактні робітники сфери послуг (консультаційні, інжинірингові послуги) 

В Китаї з початку ХХІ ст. створюються умови як для тимчасової, так і для 

постійної рееміграції. В сфері освіти за рахунок виділення додаткового фінансування 

залучаються китайські спеціалісти з-за кордону для викладання в вузах на батьківщині.  З 

2000 р. діють спеціальні довгострокові візи для китайських вчених-емігрантів, які вже є 

громадянами інших держав. 

На сьогодні, переважаючою формою регулювання міграційних потоків є 

імміграційна політика приймаючих країн, а еміграційна політика або ж відсутня в 

багатьох країнах походження, або не здійснює масштабного втручання в розвиток 

еміграційних процесів. Водночас, заходи імміграційної та пост-імміграційної політики 

стосовно сприяння поверненню мігрантів до країн походження також досить часто мали 

обмежену ефективність. Задля утримання робітників у країні походження, уряди цих 

країн посилюють освітні та професійні інститути на батьківщині, намагаються 

створювати додаткові можливості працевлаштування на національному ринку. Однак, ці 

заходи значно обмежені фінансовою спроможністю їх забезпечення з боку урядів країн 

походження мігрантів. Водночас, більшість найбільших країн-експортерів трудових 

ресурсів були задоволені поточним рівнем еміграції, або ж ефективно не втручались в 

еміграційні процеси.  
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Міграційна політика національного рівня передбачає регулювання доступу в 

країну мігрантів, порядок їхнього перебування на території, а у випадку еміграційної 

політики – також є відповідальною за підтримку зв‘язків із діаспорою за кордоном. 

Міграційна політика в приймаючих країнах відображає очікування урядів цих країн 

щодо економічних ефектів від залучення мігрантів. Міграційні потоки можуть 

позначатися на приймаючих країнах через цілу низку різних способів, починаючи від 

впливу на обсяг випуску продукції, закінчуючи умовами роботи, системою соціального 

забезпечення та рівнем бідності. 

Хоча значна частина потоків зворотної міграції може бути спонтанною, сприяння 

поверненню мігрантів може бути частиною зусиль урядів зі зменшення негативних 

ефектів від еміграції. Багато урядів, особливо в менш розвинених регіонах, у яких 

спостерігаються постійно зростаючі тенденції до еміграції кваліфікованих робітників, 

запроваджують політику сприяння поверненню своїх громадян, що проживають за 

кордоном. Стосовно висококваліфікованих емігрантів уряди використовують три типи 

політик, спрямованих на повернення робітників [434], зокрема, через політику мереж 

мігрантів, програми повернення тимчасових робітників, а також програми повернення 

постійних мігрантів. Перший тип політики був створений не лише для сприяння 

повернення висококваліфікованих емігрантів, але також і для стимулювання контактів 

між батьківщиною закордонними мережами науковців та підприємців [434]. Прикладом 

такої мережі є Індія, де урядом було запроваджено ефективне використання міграційних 

мереж. Міністерство у справах закордонних індійців було активно задіяним у співпраці з 

членами міграційних мереж для розширення потоків грошових переказів, інвестицій, а 

також інших ресурсів [241]. 

Другий тип політики сприяє поверненню тимчасових мігрантів з-за кордону. Така 

політика передбачає тимчасове повернення мігрантів, включно з науковцями, які 

навчають або проводять дослідження обмежений період часу в країні походження. 

Наприклад, Китайський уряд залучає Китайських науковців з-закордону, надаючи їм 

можливість здійснювати додаткові дослідження в КНР, де вони проводили частину 

робочого часу в році [434]. Національна фундація природничих наук КНР запровадила 

«Програму двох баз», що дозволяє Китайським дослідникам займати стабільні робочі 



172 
 

місця в КНР, а також реалізовувати дослідницьку модель «двох баз», одну – вдома, одну 

– за кордоном [416]. 

Третій тип політики складається зі стимулювання постійного повернення 

висококваліфікованих мігрантів на батьківщину через зменшення податкового 

навантаження, створення сприятливих умов для ведення дослідницької діяльності, 

додаткового фінансового стимулювання. Наприклад, окрім програми тимчасового 

повернення Китайських науковців, Академією Наук КНР було започатковано Програму 

100 талантів. Науковці, вибрані за цією програмою, отримують дослідницькі гранти, 

офісні приміщення, а також інше стимулювання. Окрім конкурентних заробітних плат, 

соціального страхування, вони також забезпечуються житлом. Для того, щоб бути 

учасниками даної програми, заявники повинні мати не менше 4 років досвіду роботи 

після отримання наукового ступеню, а також займати посаду асистента професора або її 

аналог за кордоном [231]. Іншим прикладом є Мексика, де було запроваджено програму 

збереження та повернення науковців, що проживали за кордоном у 1991 р. Однак, на той 

момент дана програма мала обмежений успіх через бюджетні обмеження та інші 

пріоритети Національної ради наук та технологій [316]. 

Механізм селекції кваліфікованих робітників варіюється залежно від того чи 

передбачено національною міграційною системою отримання спеціального дозволу на 

в‘їзд і працевлаштування (work permit) такого працівника. У випадку, якщо дозвіл є 

необхідним, то елементи механізму відбору можуть включати [51]: 

- Сертифікацію праці (Foreign Labor Certification – у США) 

- Міграційну систему балів (Immigration points-based systems – Канада, Австралія 

тощо). 

- Спеціальний перелік професій, на які є попит на національному ринку (Shortage 

Occupations List у Великобританії, Skill Shortage List – у Новій Зеландії) 

- Квотування кількості тимчасових трудових мігрантів (візи типу Н1В – в США)  

- Полегшений порядок отримання дозволів – (Внутріфірмові переміщення в ЄС - 

EU Intracompany Transfer Permit, та США – L1 Visa - Intracompany Transferee). 
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Механізм відбору робітників без отримання дозволу на роботу є більш 

різноманітним і залежить від мети такого звільнення. Типи трудової міграції, що не 

передбачають отримання дозволу на працевлаштування включають в себе [51]: 

- особи з видатними здібностями, яких залучають в рамках глобальної 

конкуренції за таланти (Global race for talents) 

- громадяни країн-членів інтеграційних об‘єднань (що буде більш детально 

досліджено далі в дисертації)  

- міграція в рамках наукового співробітництва (J-1 Visas for Exchange Scientists, 

Researchers, and Academic Professionals в США) 

- міграція з метою возз‘єднання сім‘ї (Family reunion в Сполученому Королівстві) 

- Іноземні студенти - випускники вузів, яким надається певний термін після 

завершення навчання в країні-перебування для пошуку роботи (Optional 

Practical Training в США). 

Роботодавці є вагомими акторами імміграційних систем. Майже всі приймаючі 

країни покладаються на роботодавців під час вибору іммігрантів, принаймні, деяких 

категорій трудових мігрантів, а для багатьох країн вони є основним методом відбору 

[543]. Міграційні потоки та ринки праці є динамічними, а ефективність імміграційних 

систем забезпечується можливістю адаптації до цих змін. В Австралії та Новій Зеландії 

дослідницькими департаментами, що входять до структури державних установ, 

проводяться поточні аналізи, а також обидві країни залучають зовнішні дослідження для 

проведення оцінки ефективності імміграційної політики [334]. У Німеччині та 

Нідерландах існують формальні консультативні органи для виконання аналогічних 

завдань, а також часто для вирішення певних завдань залучаються окремі урядові та 

неурядові установи та організації. Систематичні дослідження та аналіз сприяють 

гнучкості міграційних систем. Зокрема, вони дають можливість урядам приймаючих 

країн оцінити фактичний стан міграційного процесу в країні, ефективність механізму 

міграційного регулювання, а також показники ефективності специфічних міграційних 

заходів. Така інформація може збиратися з адміністративних джерел, таких як 

комп‘ютеризовані системи аналізу візових заяв або ж імміграційного статусу іноземних 

робітників, а також з досліджень, що визначають, яким чином критерії відбору мігрантів 
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впливають на різні типи іммігрантів, яким погоджується в‘їзд на територію країни, їхній 

досвід роботи, а також інтеграцію їхніх сімей (деталізовані довготривалі дослідження 

такого типу проводяться в Австралії, Канаді та Новій Зеландії) [541]. 

Заохочення членів діаспори до більш активного залучення до розвитку своїх країн 

походження набуває все більшого поширення. Увагу даному аспекту діяльності діаспор 

приділяють як самі члени закордонних спільнот, так і уряди країн походження мігрантів. 

Окремі країни запровадили спеціальні органи державної влади, які відповідають за 

контакти з діаспорою, включно із наданням інформації щодо можливостей 

працевлаштування на батьківщині, соціальної, культурної реінтеграції, питань 

громадянства, спрямування грошових переказів та інвестицій, а також надання допомоги 

в поверненні [423]. 

Для залучення інвестицій діаспори використовуються шість типів заходів: 1) 

податкові виключення або податкові канікули, 2) зменшення мит на товари, що 

імпортуються компаніями, які належать діаспорі, 3) преференційні умови надання 

кредитування, 4) преференційні умови під час отримання певних типів ліцензій, 5) 

спрощення бюрократичних процедур при здійсненні інвестицій, 6) створення 

спеціальних типів цінних паперів для діаспори або ж фондів спільного інвестування.  

В Європі та США існуючий попит на робочу силу низької кваліфікації у поєднанні 

із зусиллями урядів скоротити такий тип імміграції, призводять до зростання сімейної та 

нелегальної міграції. Хоча в багатих економіках Азії, таких як Японія, Корея, Тайвань, 

Сінгапур, Малайзія, а також країнах Перської Затоки і окремих африканських центрах 

імміграції інтеграція мігрантів стали вагомими політичними питаннями [299; 319].  

Легальна та нелегальна міграція, масштабне зростання її в абсолютних та відносних 

показниках в окремих регіонах світу, спричинили політичну та наукову дискусію щодо 

ефективності імміграційної політики.  

Незважаючи на те, що практично всі розвинені країни світу приділяють значну 

увагу регулюванню міграційних потоків, а багато країн заклали міграційну політику у 

свої національні стратегії та плани економічного розвитку, методи міграційної політики в 

низці країн суттєво різняться. У країнах традиційної імміграції, Австралії, Новій Зеландії, 

США, міграційна політика спрямована на заохочення постійної імміграції. При цьому 
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увага приділяється не лише міграції робітників, а й допуску підприємців та інвесторів. 

Імміграція, що супроводжується рухом капіталу, передбачає отримання такими 

мігрантами спеціального статусу з перспективою отримання права на постійне місце 

проживання за виконання певних умов. Водночас, навіть серед країн традиційної міграції 

значна увага приділяється розвитку програм тимчасової міграції, особливо в сфері 

сільського господарства, а також залученню висококваліфікованої робочої сили. 

Ключовою відмінністю між імміграційними політиками розвинених країн є їхня 

орієнтація на потреби роботодавців або ж орієнтованість на вміння іммігрантів. Усе 

більше країн починають використовувати та модернізувати міграційні системи балів, які 

дають можливість більш селективно підходити до відбору мігрантів відповідно до потреб 

економіки приймаючої країни в цілому, а не орієнтуватись на потреби окремих 

роботодавців. Більший рівень мобільності для робітників з країн, що розвиваються може 

мати сильніший позитивний вплив на економічний розвиток, ніж будь який інший захід 

економічної політики. Приймаючі країни також отримають значні переваги від 

заповнення вакантних робочих місць завдяки трудовій імміграції. Для досягнення таких 

завдань необхідною є більш активна двостороння договірна кооперація. Причому, для 

цієї мети можуть використовуватись як окремі угоди щодо регулювання трудової 

міграції, так і включення положень про міжнародну міграцію до розширеної частини 

торговельних угод [573]. 

Зважаючи на те, що торговельні угоди дають можливість для ширшого поля 

переговорів, країни, що розвиваються, є потенційно більш зацікавлені саме в них, а не у 

вузькоспеціалізованих угодах щодо працевлаштування. Успішне завершення таких 

переговорів може призвести до обміну доступу на ринок праці приймаючої країни на 

вихід на ринок товарів та послуг країн, що розвивається. Ефективні угоди також 

включатимуть механізми для країн походження та країн призначення міграції для 

контролю за недопущенням перевищення термінів перебування мігрантів в приймаючій 

країні, відповідний захист трудових прав мігрантів, інформацію щодо доступних 

можливостей працевлаштування, якісний контроль мігрантів перед виїздом, а також 

надання можливості мігрантам розвивати свої професійні вміння, що буде корисним для 

них після повернення на батьківщину [573]. 
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Ефективна міграційна політика може бути запроваджена лише в тому разі, якщо 

урядові рішення пов‘язані з міграційним регулюванням будуть враховувати всі фактори 

розвитку глобального економічного середовища та практики міжнародних міграційних 

переміщень. Обмежуюча політика в чистому вигляді може стимулювати до пошуку 

інших легальних і нелегальних каналів доступу на ринок праці, зокрема, 

використовуючи типи міграції, формально, які не мають на меті працевлаштування 

(сімейна міграція, міграція по гуманітарним мотивам), а також через механізм 

нелегального перетину кордону іншими способами (випадок нелегальної міграції 

морським шляхом до ЄС з Північної Африки). Перспективне оголошення про 

рестрикційні заходи може також мати миттєвий дефект стрибкоподібного 

короткострокового зростання обсягів міграції в період, що передуватиме введенню таких 

обмежуючих заходів. Обмеження накладені на тимчасову трудову міграцію також 

стимулюватимуть її трансформації в постійну міграцію, як це мало місце з «гостьовими» 

робітниками, що в 1970-80 рр. працювати в країнах ЄС на ротаційній основі [398]. Це, 

наприклад, спричинило різке зростання кількості марокканців в Іспанії в період перед 

вступом в силу Шенгенської угоди (до понад 700 тис. осіб) і значно погіршило 

імміграційну структуру марокканської міграції в Іспанії, оскільки окрім економічно 

ефективних трудових мігрантів в ній значно більшу частку стали складати члени сім‘ї 

мігрантів-принципалів.    

Політика допомоги розвитку (програми ПРООН, Міжнародна допомога розвитку 

ЄС, прогарами національного рівня тощо) розглядається низкою приймаючих країн в 

якості інструмента, що зменшує міграційну глобальну міграційну пропозицію. Однак, 

«міграційний парадокс» вказує на те, що найбідніші країни, які і є первинними 

одержувачами допомоги розвитку, не мають значної частики емігрантів в структурі 

населення (близько 4% від загальної кількості населення цих країн походження), і значно 

поступаються по цьому показнику країнам з середнім рівнем доходів, таких як Марокко, 

Мексика, Туреччина (показник еміграції близько 13%). Таким чином, надання допомоги 

країнам з найнижчим рівнем розвитку (таким як країни Африки на Південь від Сахари) 

та збільшення їхніх доходів принаймні до категорії бідних країн не лише не знизить 

міграційні стимули для еміграції, а навпаки підсилить їх фінансово. Економічний 
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розвиток стає стимулом для скорочення міграції лише в тих країнах, що мають 

можливість перейти з категорії з середнім рівнем розвитку до категорії з високими 

показниками розвитку, чинником чого ОДР не виступає. 

Зважаючи на те, що міграція розглядається в якості одного з інструментів протидії 

старінню населення розвинених країн, варто зазначити, що прогнозовані темпи міграції 

не є здатними до вирішення цієї проблеми, а лише можуть пом‘якшити її наслідки для 

приймаючого суспільства, в даному разі міграційна політика може виступати складовою, 

однак не виключним елементом соціально-економічної політики країн-імпортерів 

робочої сили. Однак, ефективна міграційна політика, що базуватиметься на моделі 

пропозиції робочої сили або синтетичній моделі, здатна за рахунок покращення 

структури міграції, в тому числі, і підвищити ефективність соціальної політики та 

політики зайнятості.  

Ефективною може бути така міграційна політика, яка базується на принципах 

вільного переміщення осіб в рамках визначеної системи міграційних інтересів 

приймаючої країни, що забезпечується наявністю сталої інституційної структури 

(міжнародне законодавче регулювання та органи управління національного, 

регіонального та глобального рівня). Політичний акцент на гуманітарній міграції, який 

набрав ваги в Європі з початком «міграційної кризи» не є обґрунтованим з 

макроекономічної точки зору, зважаючи на те, що навіть після збільшення глобального 

пулу біженців з 16,3 до 21,3 млн. за період 2011-16 рр., вони і надалі складають близько 

8-9% від загальної кількості мігрантів. Натомість, трудова міграція, яка має значно 

більший позитивний ефект на приймаючі країні складає понад 60% міжнародної міграції 

(при цьому, решта міграції, хоча і не відноситься до трудової також справляє вплив на 

показники трудових ресурсів в країнах перебування.  

Достовірна оцінка ефектів міграційної політики потребує розгляду конкретних 

інструментів її імплементації. Важливим є визначення не лише того факту, чи має 

конкретна міграційна політика вплив на економіку країни, але також наскільки є 

істотним її ефект порівняно з іншими міграційними детермінантами в країнах-

експортерах та імпортерах робочої сили. Крім того, дослідження ефективності політики 

повинні враховувати не лише статичні ефекти, але і динамічні довгострокові зміни, в 
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тому числі і в інших типах міграції, а також суміжних секторах економіки, що  може в 

стратегічній перспективі частково або повністю змінити вектор регуляторного впливу.   

Базуючись на гіпотезі «ефекту субституції» [318; 398] можна виділити окремі 

елементи аналізу ефективності міграційних обмежень: 1) просторова субституція – 

знаходить свій прояв в зміни напрямів міграційних потоків з країни, що обмежує 

міграцію на інші країни; 2) категоріальна субституція – переорієнтація міграційних 

потоків на інші типи міграції або канали в‘їзду (зокрема, зміна легальності статусу в‘їзду, 

перебування та працевлаштування робітника); 3) інтертемпоральна субституція – 

передбачає зміну міграції в часі, наприклад, збільшення міграційного притоку 

напередодні дати вступу в силу міграційних обмежень; 4) реверсна субституція – 

випадок, коли імміграційні обмеження можуть скоротити також і зворотну міграцію, що 

робить вплив обмежень на чисту міграцію неоднозначним. 

Такі ефекти субституції також свідчать про необхідність розгляду екстерналій  

конкретних політичних заходів, які можуть виходити за межі короткострокового впливу 

на таргетовані міграційні категорії, враховувати короткострокові та довгострокові 

наслідки міграційної політики на інші імміграційні та еміграційні потоки, які прямо не є 

об‘єктом регулювання, що, в свою чергу, дозволить отримати більш фундаментальне та 

всебічне уявлення про роль політики у міграційних процесах. 

Загальний позитивний вплив міжнародної трудової міграції на розвиток світової 

економіки завдяки більш ефективному використанню трудових ресурсів в різних 

регіонах світу, загалом, не викликає сумнівів. Водночас, наявні традиційні уявлення про 

те, що імміграція негативно впливає на зайнятість та величину заробітних плат, 

відіграють суттєву роль під час формування імміграційної політики у приймаючих 

країнах. Численні дослідження, що аналізували вплив трудової міграції на стан ринку 

праці, в переважній більшості, стверджують про існування лише незначного негативного 

впливу на ринок праці приймаючої країни, головним чином в короткостроковій 

перспективі. Однак, питання впливу різних типів міграції на економіки країн походження 

та призначення залишається дискусійним, що зумовлює значну увагу національних 

урядів до цієї проблематики, яка знаходить своє відображення у активному розвитку 

міжнародних та регіональних консультаційних процесів щодо міграції. 
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Незважаючи на те, що загалом протекціоністська політика щодо міграції є сталою, 

окремі категорії міграції, охопленої Способом-4 ГАТС, в період 2000-15 рр. на 80% були 

більшою мірою лібералізованими, натомість 20% підпадали під загальні торговельні 

обмеження серед країн-учасниць СОТ [586]. Розвинені країни демонстрували більшу 

схильність до лібералізації торгівлі послугами за Способом 4, ніж країни, що 

розвиваються. Натомість, після світової кризи 2008 р. ситуація змістилась на користь 

протекціоністських заходів, і починаючи з 2009 р. кількість обмежуючих заходів щодо 

міграції зумовленої торгівлею послугами кумулятивно перевищувала заходи по її 

лібералізації (рис.3.1)  

Фактично, ми можемо говорити про існування двох різноспрямованих векторів 

трансформації міграційної політики, які при цьому одночасно співіснують в різних 

сферах. Наприклад, протекціонізм може проявлятись у зменшенні кількості осіб, які 

мають право на отримання дозволу на працевлаштування, але з одиночним підвищенням 

трудових прав та спрощення бюрократичних процедур для тих, хто таке право вже має.  

 

Рис. 3.1. Кількість протекціоністських та заходів лібералізації міграції в 

рамках правил СОТ після 2008 р. 

Джерело: складено автором на основі: [565] 

Також може бути велика невідповідність з точки зору формальної лібералізації та 

практики застосування міграційних правил. Так, незважаючи на скасування тестування 

ринку праці в 2008 р., термін очікування дозволу на роботу в Швеції і надалі варіюється в 
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діапазоні 5-14 місяців, натомість, незважаючи на збереження такого тестування в Новій 

Зеландії, термін очікування рішення по видачі дозволу складає від 1 до 5 тижнів.  

Загалом, складність отримання дозволу на роботу в країнах, що послуговуються 

міграційною системою попиту є вагомим індикатором рівня міграційної відкритості 

економіки приймаючої країни. У 2014 році ЄС прийняв директиву щодо умов в'їзду та 

проживання громадян третіх країн у контексті внутрішньокорпоративних переміщень 

(ICT) [341]. Такі робітники (а також члени їх сімей) мають право на отримання дозволу, 

якщо вони можуть представити трудовий договір з БНП в ЄС, якщо вони працювали 

щонайменше від 3 до 12 місяців в компанії, яка їх переміщує, а також за умови, що вони 

володіють достатньою кваліфікацією. Такий дозвіл є дійсним не більше 3 років у випадку 

з керівниками та фахівцями та 1 рік для працівників стажистів. Однак, країни-члени ЄС 

можуть встановлювати обмеження (квоти) щодо кількості ICT, які можуть бути прийняті 

на їх території. Такий підхід є типовим, об'єднуючи лібералізацію з протекціоністськими 

заходами, які запроваджуються через додавання значної кількість умов, нечітко 

визначеними ключовими термінами, такими як "достатня (відповідна) кваліфікація", а 

також непрозорим проведенням тестування ринку праці.  

В цілому, обмеження міграції осіб на глобальному рівні залишаються високими. 

Також надалі існує ризик того, що громадські уявлення про міграцію як загрозу після 

кризи біженців на Близькому Сході можуть призвести до збільшення обмежень на рух 

осіб, в тому числі і на трудову міграцію, не пов‘язану безпосередньо з міграцією 

біженців. Оскільки наукові дослідження показують суттєві економічні вигоди від 

транскордонного руху людей, важливо продовжувати лібералізацію трудової міграції та 

тимчасового переміщення працівників. 

На нашу думку, на сьогодні можна говорити про появу міграційного 

регуляторного неопротекціонізму, під яким пропонується розуміти інструмент 

регулювання відносин, що виникають на регіональних ринках праці, в інтересах країни-

реципієнта робочої сили. Політика неопротекціонізму передбачає адаптацію моделі 

синтетичної регіональної міграційної політики задля задоволення на селективній основі 

тактичних потреб країни в іноземних працівниках шляхом комбінування переваг 

міграційних систем попиту і пропозиції. 
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Незважаючи на відмінність соціальних, економічних та політичних умов у країнах 

призначення міграції, більшість з них мають спільні цілі та підходи до міграційної 

політики, які передбачають регулювання ринку праці, включно з допуском трудових 

мігрантів відповідно до потреб ринку праці та контролю за нелегальною міграцією, 

мінімізацію будь-яких негативних соціальних, економічних та політичних ефектів від 

адмісії мігрантів  

На сьогодні національні уряди значною мірою не готові відмовитись від 

формальних прав на виключну підконтрольність їм регулюючого органу з міграції, а 

також погодитися на передачу суттєвої частини повноважень глобальним 

наднаціональним інститутам або ж загалом навіть вести предметну дискусію на цю тему. 

На відміну від глобального рівня управління міжнародною трудовою міграцією, успіхи у 

перенесенні повноважень з міграційного управління на регіональний рівень є більш 

вагомими, особливо в рамках окремих регіональних інтеграційних угрупувань, таких як  

ЄС. 

Політика трудової міграції відрізняється від інших міграційних політик, 

спрямованих на регулювання міграційних потоків, які також можуть вплинути на ринки 

праці, наприклад, біженці та возз‘єднання сімей, в тому сенсі, що вона не переслідує 

гуманітарні цілі, але для реагування на потреби ринку праці застосовуються економічні 

критерії. Країни розробили різні види політики прийому для задоволення своїх потреб і 

інтересів на ринку праці. Вони, як правило, розрізняють декілька категорій працівників 

залежно від тривалості їх перебування, їх навичок та їх правового статусу [461].  

Відкритість країни для міграції визначається масштабом та глибиною обмежень 

доступу трудових мігрантів до зайнятості. Політика відкритості включає в себе три типи 

обмежень: 1) квоти; 2) критерії, яким роботодавці в країнах призначення повинні 

відповідати для того, щоб мати можливість наймати робітників; 3) критерії, яким повинні 

відповідати робітники для того, щоб бути допущеними на територію країни призначення.  

Під час розрахунку індексу відкритості необхідним є врахування наявності та типу 

поточних квот, обмеження попиту з урахуванням вимог щодо можливості надання 

запрошення на роботу для потенційних мігрантів, глибини проведення аналітичної 

оцінки потреб ринку праці, обмежень щодо заробітної плати робітників мігрантів, 
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секторальних та професійних обмежень, внесків, які мають бути сплачені при найманні 

мігрантів, рівня залучення професійних спілок, обмежень пропозиції, включно з 

обмеженнями за віком та громадянством, сімейним статусом, особливих вимог щодо 

кваліфікації мігранта, вимог щодо знання мови країни перебування. 

Таким чином, нами охарактеризовано міграційну систему, що включає широкий 

спектр політик та угод, які впливають на міграційний процес, зокрема через механізми 

контролю, зв‘язків з діаспорою, циркуляції, створення, компенсації, конкуренції. Нами 

визначено розподіл критеріїв якісних показників імміграційної політики на 

доімміграційні (якість інституцій, якість робочої сили, міграційна мобільність) та 

постімміграційні (зміна продуктивності праці , якістю міграційної інтеграції, якість 

соціальних послуг, які надаються тимчасовим та постійним мігрантам, еміграційне 

лобіювання),  також механізм селективного відбору працівників в країнах-імпортерах 

робочої сили (у випадку необхідності отримання дозволу та умов відсутності такої 

необхідності). Запропоновано схему міграційної політики країн походження в розрізі 

цілей (сприйняття зайнятості, захист та сприяння добробуту мігрантів,  максимізація 

позитивного впливу еміграції на економічний розвиток) та інструментів, а також 

типологію заходів залучення діаспоральних інвестицій.  

 

3.2. Глобальні та регіональні координаційні механізми в системі регулювання 

трудових міграційних процесів   

 

В даному підрозділі нами буде структурована регуляторна політика стосовно 

міграції відповідно до рівнів регулювання (глобальний рівень, регіональний рівень 

регулювання, двосторонній, національний та локальний). Роль глобальних організацій у 

регулюванні міжнародної трудової міграції буде визначено через діяльність ООН та її 

спеціалізованих агенцій, СОТ, ОЕСР (рівень міжнародної кооперації та координації), 

регіональний рівень – через регіональні консультативні процеси щодо міграції 

(кооперація та координація) та регіональні інтеграційні об‘єднання  (інтегративний, 

коммунітарний рівні), також нами буду категорізовано типи регіональних угод за їхніх 
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впливом на мобільність робітників та інструменти сприяння міграції в межах РТУ, 

визначено елементи їхнього механізму впливу на регіональний ринок. 

Сучасна міграційна політика відбувається у формі взаємодії між країнами-

імпортерами та країнами-походження міграції, за участі глобальних та регіональних 

організацій, недержавних акторів, а також самих мігрантів на локальному 

(національному), транснаціональному (субнаціональному), регіональному та 

глобальному рівнях. Міграційне регулювання трансформується в сторону 

багаторівневого управління (глобальне, регіональне, транснаціональне) [408], яке 

реалізується в багатьох вимірах (політичне, економічне, соціальне).  

На нашу думку,  регуляторна політика стосовно міграції може бути 

структурована таким чином: 

1. Глобальний рівень регулювання 

2. Регіональний рівень регулювання 

A) Регулювання в рамках регіональних інтеграційних об‘єднань 

1) Регіональна міграційна політика 

- Політика доступу на ринок 

- Політика інтеграції мігрантів 

2) Регіональна політика на ринку праці 

- Загальна політика щодо всіх працівників  

- Політика за сферами (підприємці, наукова сфера, інформаційно-

комунікаційні технології) 

- Соціальна політика. 

- Політика стосовна мігрантів (підприємців, інвесторів) 

Б) Міграційна політика в рамках регіональних консультативних процесів 

3. Двосторонній рівень регулювання 

4. Регулювання на національному рівні 

5. Регулювання на локальному рівні 

На глобальному рівні визначальними є глобальні організації, які в тій чи іншій мірі 

залучені до процесу регулювання міжнародного переміщення та регулювання 

дотримання прав як робітників в світовій економіці загалом, так і трудових мігрантів, 
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зокрема. Така політика впроваджується через конвенції МОП, договори в рамках СОТ 

(наприклад, Спосіб 4 ГАТС). Однак, відсутність механізму юридично зобов‘язуючих 

рішень щодо глобальних конвенцій із праці, а також вузька сегментованість інших угод 

(суто постачальники послуг, відповідно до ГАТС) не дозволяють на поточному етапі 

повноцінно забезпечити регулювання світового ринку праці за допомогою глобальних 

механізмів. 

На регіональному рівні регулювання економічна політика щодо міграції може 

застосовуватись у двох сегментах: Регулювання в рамках регіональних інтеграційних 

об’єднань та Міграційна політика в рамках регіональних консультативних процесів. 

Перший сегмент регулювання залучає формалізовані механізми прийняття рішення в 

рамках регіональних торговельних угод (РТУ), які приймають юридично зобов‘язуючі 

рішення та інституційно забезпечують їхню реалізацію. У рамках регіональних 

консультативних процесів щодо міграції обговорюється широке коло питань, пов‘язаних 

з міграцією за участю міжнародних організацій глобального рівня, представників держав 

національного рівня, а також, в окремих випадках, неурядових організацій. Метою є 

інформаційний діалог, який не несе зобов‘язуючого характеру. 

У свою чергу, регіональна політика в рамках РТУ відбувається на двох стадіях: 1) 

регіональна міграційна політика, яка передує та формує умови для доступу іноземних 

робітників на регіональний ринок праці, а також переміщення працівників у межах 

самого ринку праці і їхню подальшу інтеграцію, та 2) політика регулювання ринку праці, 

яка може бути загально спрямованою на всіх робітників, в тому числі і на іноземних, а 

може бути сегментованою на іноземній робочій силі. Також регіональна політика 

регулювання ринку праці може диференціюватись за сферами її застосування. 

Двосторонній рівень регулювання може бути автономним і переслідувати цілі, 

безпосередньо прописані в двосторонніх угодах щодо міграції, а може бути частиною 

більш широкого пакету домовленостей у рамках РТУ або наслідком неформалізованих 

переговорів в рамках регіональних консультативних процесів. 

Національний рівень регулювання трудової міграції досі залишається 

визначальним на поточному етапі розвитку міжнародних економічних відносин, 

зважаючи на пріоритетність держави, як основного суб‘єкта МЕВ. Увесь інструментарій 
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впливу на міграційні потоки (починаючи від визначення цілей та пріоритетів міграційної 

політики, запровадження різних типів віз та квотування кількості мігрантів, і закінчуючи 

формуванням умов для інтеграції мігрантів або ж, навпаки, створенням умов для 

рееміграції та встановлення бар‘єрів для доступу іноземної робочої сили на національний 

ринок праці) є виключною компетенцією держави на національному рівні, за 

виключенням випадків, коли держава погодилась на обмеження своїх повноважень за 

вертикаллю вгору (на регіональному та глобальному рівнях), вниз (на локальному рівні) 

або по горизонталі – відповідно до умов двосторонніх міграційних договорів. 

Локальний рівень регулювання передбачає впровадження на рівні регіонів 

держави власних міграційних програм, які діють паралельно з національними 

міграційними програмами і дозволяють проводити більш якісну фільтрацію трудових 

мігрантів відповідно до потреб локальних ринків праці. Переважно таке регулювання 

застосовується в окремих країнах з федеральною формою устрою, насамперед, у країнах 

з міграційними системами, орієнтованими на попит. 

Окремим проявом регулювання може розглядатись транскордонний 

(внутрішньорегіональний) рівень регулювання міграції, який поєднує в собі 

характеристики локального (місцевого, муніципального) управління з регіональним 

рівнем регулювання (зокрема, регіони NUTS-2, NUTS-3 в ЄС). Однак, навіть у випадку 

ЄС, єврорегіони не мають вагомих повноважень регулювання трудової імміграції з країн 

не-членів ЄС.  

Система «глобального управління», яку розуміють як «створення мереж, від 

місцевого до глобального рівня, заснованих на спільному вирішенні проблем, 

справедливому балансі інтересів та дієвому кодексі загальних норм і принципів як 

основи для інституційних структур щодо поводження з проблемами і конфліктами», є 

далекою від фактичної її наявності в управлінні міжнародної міграції [394]. Фактично, 

трудова міграція є транснаціональним процесом і для управління нею важливе значення 

має саме міждержавне співробітництво. Успіх такого явища, як міграція, буде залежати 

частково від здатності мігранта вирішувати проблеми, що створює йому або їй нова 

ситуація, але більшість з того, що трудовий мігрант зможе досягти, залежатиме від 
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підходів, прийнятих в рамках управління трудовою міграцією в країнах походження 

мігрантів та приймаючих країн. 

Міжнародна спільнота визнає міграцію в якості невідворотного та необхідного 

чинника процесу економічного розвитку. На сьогодні, міжнародна міграція є 

інкорпорованою у більшість міжнародних документів, включно з Порядком Денним 

сталого розвитку 2030 [506]. Ефективне управління міграційними процесами завжди 

було необхідною умовою для отримання переваг від міграційного процесу, в тому числі 

через механізм зниження витрат міграції. У 2015 р. Генеральною Асамблеєю ООН було 

прийнято 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 супутніх завдань в якості плану глобального 

розвитку на наступні 15 років. Програма включає в себе вагомі положення щодо 

визнання ролі міжнародної міграції в глобальному економічному розвитку. Ціллю 10.7 

визначається необхідність мотивації країн до підтримки впорядкованої легальної та 

відповідальної міграції, а також вироблення якісної та чітко регульованої міграційної 

політики. Також міграція відіграє ключову роль у низці інших цілей, які стосуються 

освіти (Ціль 4), зайнятість та гідна робота (Ціль 8), глобальне партнерство (Ціль 17) 

тощо.  

Значення грошових переказів було визнано на міжнародному рівні в 1994 р. на 

Міжнародній конференції з народонаселення та розвитку, що була проведена в Каїрі. З 

цього часу глобальні переговори щодо міграції та економічного розвитку значною мірою 

фокусуються на значенні грошових переказів. Незважаючи на те, що Цілі розвитку 

тисячоліття ООН до 2015 р. не включали питання міграції, даний процес безпосередньо 

впливає на потенційні можливості досягнення цих Цілей. Наприклад, усунення глибокої 

бідності, голоду, підвищення рівня освіченості, покращення дитячого та материнського 

здоров‘я, сприяння глобальним партнерствам заради розвитку залежать від явища 

трудової міграції.  

Визначення відповідних діючих підходів до управління постійним процесом 

міжнародної міграції є нагальною необхідністю. На сьогодні, існує необхідність у 

створенні нормативного міграційного регулювання, яке б інтегрувало національний, 

двосторонній, регіональний та міжнародні рівні управління міграційними потоками. 

Глобалізація економічного, соціального, політичного та демографічного чинників 
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розвитку світової економіки призводить до всезростаючої залежності різних країн світу 

від іноземної робочої сили, в той час, як відсутність гідних умов праці, військово-

політичні, екологічні та низка інших чинників призводять до переміщення мільйонів 

працівників, як в рамках країн, так і на міжнародному рівні.  

Незважаючи на наявність вагомих стимулів для переміщення робітників, 

регіональні та світовий ринки праці залишаються найменш інтегрованими у порівнянні з 

ринками товарів та послуг. На відміну від чіткого мандату СОТ на регулювання 

міжнародної торгівлі, єдиної міжнародної організації, відповідальної за управління 

процесами міжнародної міграції, загалом або міжнародної трудової міграції, зокрема, не 

існує [573]. Натомість, є низка інституцій, які займаються різними аспектами 

міжнародної міграції, наприклад, наглядом за біженцями, контролем за умовами праці та 

правами мігрантів, сприянням потоку грошових переказів. 

Для упорядкування міграційних процесів на глобальному рівні, а також 

регламентування глобального ринку праці є декілька регуляторних інституцій, що 

функціонують на глобальному рівні. Такими інституціями є Міжнародна організація 

праці (МОП), Міжнародна організація з міграції, Система постійного нагляду за 

міграцією при ОЕСР тощо. При цьому, МОП фокусується переважно на правах 

робітників, включно з трудовими мігрантами. Іншою вагомою організацією у сфері 

моніторингу міграційних процесів в світі є Світовий Банк, що концентрується на 

грошових переказах і ставить за мету зменшення витрат щодо їхньої пересилки. В свою 

чергу, СОТ, сприяє переговорам в рамках Способу 4 ГАТС, а Комісія ООН у справах 

біженців співпрацює з урядами країн з метою подолання наслідків міграційної кризи. 

Роль МОМ полягає в першу чергу у здійсненні важливої аналітично-дискусійної роботи 

з питань міграції. З 2001 р. МОМ провадить власні форми глобального рівня, зокрема, 

міжнародний діалог щодо міграції [573]. 

Міжнародна конференція з народонаселення (ICPD) в Каїрі розробила перший 

розгорнутий Порядок денний щодо міжнародної міграції, яким усіх держав було 

закликано до співпраці в питаннях сприяння розвитку потенціалу міграції та протидії 

нелегальній міграції. Після Каїрської конференції міжнародна міграція та розвиток було 

одним з підпитань, що порушувалося з періодичністю раз на два роки у порядку денному 
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другого комітету Генеральної Асамблеї ООН. Ключові конференції ООН та їх 

підсумкові документи [419], включно зі Світовим самітом ООН з питань соціального 

розвитку (Копенгаген, 1995 р.), Декларацією Тисячоліття ООН (2000 р.), а також 

Дурбанською декларацією та Програмою дій та Підсумковий документ всесвітнього 

саміту (2005 р.), стосувались різних аспектів міжнародної міграції.  

У 1990-х та на початку 2000-х рр. ключовими суперечностями були бажання 

окремих держав зберегти суверенне право визначати, хто може в‘їжджати та залишатись 

на їхній території, та бажання інших держав досягти універсальних правових підходів до 

управління міграцією. У 1980-х – 90х рр. регіональні групи урядів почали створювати 

неформальні незобов‘язуючі консультативні процеси для обговорення спільних 

міграційних викликів, в окремих випадках розширюючи даний формат переговорів до 

процесу міжрегіонального діалогу. Глобальний консультативний процес (Бернська 

ініціатива) був започаткований у 2001 р. в Швейцарії для регулювання транскордонної 

міграції через розширення міждержавної співпраці. Також у 2001 р. країни-члени МОМ 

започаткували Міжнародний Діалог щодо міграції, який проходив у форматі 

багатостороннього форуму з обговорення міграційних питань. У 2003 р. у Женеві буда 

створена Група з питань міграції за участі МОП, УВПКЛ, ЮНКТАД, Управління ООН з 

наркотиків та злочинності в якості неформального консультативного органу для 

агентств, у компетенції яких знаходяться міграційні питання .   

Заходи регулювання трудової міграції в країнах походження можуть формувати 

частину функцій традиційних міністерств праці або ж бути включеними до повноважень 

міністерств закордонних справ, або й до функцій міністерств внутрішніх справ, у тому 

разі, коли пріоритети безпеки є переважаючими над питаннями ринку праці. У 2004 на 

Міжнародній конференції праці МОП прийняла План дій для трудових мігрантів, який 

базувався на міжнародних стандартах праці, а також на підході рівності прав трудових 

мігрантів, визнаючи потреби ринку праці. В основі Плану дій знаходилась 

незобов‘язуюча Багатостороння рамкова угода щодо трудової міграції, яка була 

затверджена Керуючою радою МОП у 2006 р. [419].  Враховуючи ризики негативного 

впливу розподілу питань, Угода пропонує урядам надати національним міністерствам 

праці ключову роль у формулюванні, розробці та адмініструванні трудової міграції [414]. 
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У 2006 р. Глобальна Комісія з міжнародної міграції запропонувала шість глобальних 

принципів щодо діяльності та заснування груп агенцій високого рівня, які мають бути 

задіяними у сферах, пов‘язаних з міграцією для скеровування та імплементації більш 

ефективної системи глобального міграційного управління.   

Питання міграції торкаються цілої низки спеціалізованих органів ООН, окрім тих, 

які є безпосередньо створеними для регулювання міграційних процесів. Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО) має довгостроковий інтерес у міграції, 

оскільки міграційний процес є тісно пов‘язаним із глобальними цілями Організації у 

боротьбі з голодом, зменшенням бідності та сприянням сільськогосподарського 

розвитку, а також сталому управлінню природними ресурсами. ФАО діє з метою 

стратегічної максимізації позитивного впливу міграції, зокрема, у сільській місцевості, 

сприянню зв‘язків по лінії село – місто, а також сприяння кращому менеджменту 

мобільності праці в сільській місцевості. Її діяльність, переважно, зосереджувалась на 

отриманні нових знань та розробці позитивної практики регулювання, а також на 

співпраці з МОМ та МОП, регіональними організаціями, урядами, приватним сектором 

та громадянським суспільством. Кінцевою метою діяльності ФАО у сфері міграції є 

розширення можливостей країн щодо зменшення негативних наслідків міграції та 

сприяння покращенню продовольчої безпеки як в країнах походження, так і країнах 

призначення міграції.  

Діяльність МОП щодо взаємозв‘язку міграції та розвитку проявляється у такому 

контексті: 1) підході, який базується на правах щодо трудової міграції, 2) гідних умовах 

праці, зі спеціальною увагою, що має приділятись створенню умов для гідного 

працевлаштування як в країнах походження, так і в країнах призначення міграції, 3) 

соціальному діалозі. Діяльність МОП також висвітлює внесок трудових мігрантів у 

підтримку системи соціального захисту та стандартів життя в країнах призначення. 

Підхід, який базується на правах, відображає глобальну мету Організації із захисту прав 

трудових мігрантів.   

Глобальна кооперація є принципово важливою у сфері регулювання вимушеної 

міграції. У даному випадку скоординована політика буде максимально виходити за 

рамки міграційної чи навіть глобальної координації макроекономічної політики. Метою 
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глобальної політики у цій сфері повинно бути запобігання та протидія гуманітарним 

кризам, створення більш гнучких та інновативних фінансових інструментів задля 

забезпечення адекватної та ефективної допомоги, а також сприяння поверненню на 

батьківщину тим біженцям, які виявили таке бажання. 

Від початку активної співпраці у сфері координації міграційної політики в 1950-х 

рр. відбулись значні зміни механізмів та масштабах такої кооперації. Значною мірою 

цьому сприяв і розвиток власне міграційних процесів, оскільки, у 1960-х рр. кількість 

країн, залучених до них, була значно нижчою, ніж у ХХІ ст., а самі причини міграції 

широко варіюються, серед них можуть бути як возз‘єднання сім‘ї, або пошук притулку, 

так і трудова міграція. Акцент на координації міграційної політики вперше був 

зроблений у 1980-х рр., а також активно розвивався в 1990-х рр., коли з‘явилась ціла 

низка регіональних та глобальних ініціатив та структур, діяльність яких була спрямована 

на розробку міжнародної міграційної політики [255; 265]. Дані ініціативи сприяють 

консультаційному процесу, обміну інформацією, а також координації між різними 

рівнями міграційного регулювання як в рамках країн, так і між різними державами.  

Попит та пропозиція робочої сили стає все більшою мірою міжнародною 

категорією, оскільки, роботодавці під час пошуку робітників необхідної кваліфікації 

виходять далеко за межі своїх країн, а робітники не покладаються виключно на 

національні ринки праці під час пошуку можливостей працевлаштування. Водночас, 

інституції ринків праці, такі як професійні спілки, асоціації, соціальне забезпечення, 

законодавство щодо захисту прав робітників, встановлення рівня мінімальної заробітної 

плати належать до національного рівня регулювання ринку праці. МОП пропонує нові 

підходи до функціонування ринків праці для розвитку більш ефективних інструментів 

регулювання ринку праці в умовах зростання інтернаціоналізації ринків внаслідок 

трудової міграції, а також сегментації ринків праці. Для цього було запропоновано 

створення та розвиток Інформаційних систем ринку праці [295], які є достатньою мірою 

відповідальні за надання інформації з питань трудової міграції як в країнах призначення, 

так і в країнах походження. Механізм функціонування даних програм передбачає 

кращий доступ та можливість визнання робочих вмінь трудових мігрантів в різних 

країнах. 
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З 2006 р. ключовим внеском МОП є затвердження підходу до міграції, що 

базується на правах, сприяння ратифікації та імплементації всіх її конвенцій, надання 

рекомендацій щодо зміни політики та ідентифікації недоліків у системі захисту прав 

мігрантів, що призвело до прийняття додаткових інструментів, таких як Конвенція про 

робітників домашнього господарства № 189 (2011 р.) та Рекомендація до неї № 201 [419]. 

Організація координує питання людських прав, пов‘язаних з міграцією та розвитком, з 

такими органами ООН як Комітет з економічних, соціальних та культурних прав, а також 

Комітет у справах захисту прав всіх трудових мігрантів та членів їхніх сімей (Комітет у 

справах трудових мігрантів). МОП також сприяє низці країн у розвитку та покращенні 

законодавства та політики щодо трудової міграції, а також запровадження відповідних 

інституцій, які б базувались на змісті Багатосторонніх основ МОП з питань міграції 

робочої сили, які охоплюють незобов‘язуючий набір принципів на основі міжнародних 

трудових норм та передової практики.   

Іншими важливими політичними інструментами, пов‘язаними з міграцією та 

розвитком, були прийняття Довідника з питань обліку міграції в плануванні розвитку 

(2010 р.), Довідника з розробки ефективної політики щодо трудової міграції (2006 і 2007 

рр.), який було розроблено спільно з ОБСЄ та МОМ, Зміцнення управління міграцією 

(2009 р.), а також інструкція Рівність в розмаїтті: Міграція та інтеграція (2006 р.).   

МОП надає також підтримку низці країн, таких як Йорданія, В‘єтнам і Ємен, для 

забезпечення того факту, що політика зайнятості в цих країнах базується на належній 

оцінці коротко- та довгострокового попиту на трудових мігрантів на ринку праці, 

включно з дослідженням наслідків процесу трудової міграції для країн походження. 

Оскільки, рекрутингові агентства стають все більшою мірою залученими до процесів 

трудової міграції, що часом також призводить до порушення законодавства при 

працевлаштуванні, МОП аналогічним чином збільшує зусилля щодо вдосконалення 

регулювання даного ринку через забезпечення відповідного застосування поточних 

правил, а також подальшої ратифікації Конвенції щодо приватних агенцій з найму 

робітників № 181 (1997 р.), а також імплементації її державами-членами. Ключовим 

елементом в ній виступає ліцензування та нагляд за рекрутинговими агенціями для 

укладення ними чітких та контрольованих контрактів із трудовими мігрантами.   
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Двосторонні угоди щодо трудової міграції, а також угоди щодо порозуміння, 

укладені між країнами походження та країнами призначення, існують вже тривалий час, 

при цьому в останні декади їхня кількість стабільно зростає. Двосторонні угоди щодо 

керування трудовою міграцією є найбільш ефективними в тому разі, якщо вони 

базуються на консультаціях із соціальними партнерами та погоджуються з 

міжнародними документами щодо захисту громадянських прав, а також стандартів 

праці. Рекомендація № 86 МОП щодо працівників-мігрантів, яка широко застосовується 

країнами-членами, забезпечує типову двосторонню угоду, що регулює тимчасову та 

постійну міграцію робітників. Однак, лише незначна кількість досліджень вказують на 

те, як двосторонні угоди функціонують на практиці, а також визначають, чи вони 

забезпечують якісне управління процесом трудової міграції [295]. Типи двосторонніх 

угод щодо трудової міграції, а також регіони та країни їх переважного застосування 

наведені в Додатку Ж.1. 

МОМ є провідною глобальною установою з регулювання міграції, яка відповідно 

до свого статуту опікується повним спектром міграційних питань, в тому числі і 

аспектами трудової міграції. Хоча МОМ і не належить до системи ООН, дана організація 

діє у тісному партнерстві з ООН для вирішення таких питань: 1) врегулювання 

оперативних викликів у міграційному менеджменті, 2) поглиблене дослідження 

міграційних питань, 3) сприяння економічному та соціальному розвитку, 4) підтримка 

добробуту мігрантів. Основною метою МОМ є сприяння впорядкованому і гуманному 

управлінню міжнародною міграцією, а також максимізація її вигод і мінімізація її 

негативних наслідків. Діяльність МОМ включає в себе безпосереднє сприяння та захист 

мігруючого населення в різних умовах, розвиток можливостей та навчання, збір даних 

щодо міграційних потоків та їх аналіз, розробку пропозицій та підтримка глобальної 

міграційної політики та міжнародного міграційного законодавства [419]. В 2016 р. ООН 

та МОМ підписали Угоду [235], щодо кооперації та координації їхньої діяльності. 

Одним із потенційних елементів регулювання глобального ринку праці може стати 

Угода щодо торгівлі послугами (TiSA), що наразі є найбільш перспективною 

можливістю для поліпшення і розширення глобальної торгівлі послугами, яка була 

започаткована ГАТС у 1995 році. З ініціативи США та Австралії щодо TiSA ведуться 
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переговори в Женеві (Швейцарія), до яких залучені 50 країн-учасниць, на які припадає 

70 % світової торгівлі послугами. TiSA може встановити нові зобов‘язання щодо доступу 

на ринок, а також універсальні правила, які відображають торгівлю 21-го століття. Що 

стосується мобільності людей, то TiSA спрямована на підвищення здатності 

використовувати навички та компетенції фахівців, де вони необхідні. Це означає 

полегшення руху кваліфікованих фахівців для надання послуг [621]. Додаток «Рух 

фізичних осіб» до TiSA дає чітко зрозуміти, що імміграційна політика стане невід‘ємною 

частиною Угоди, незважаючи на протести деяких урядів щодо зворотного. Водночас, 

приймаюча країна має підтримувати свою прерогативу щодо впровадження 

імміграційних законів і застосовувати їх як до трудових мігрантів, так і до іноземних 

постачальників послуг, навіть якщо країна походження мігрантів може мати чинні 

закони, які захищають мігрантів від вербувальників і їх передбачуваних роботодавців в 

країні походження. 

ЄС, який приділяє особливу увагу захисту трудових стандартів на внутрішньому 

ринку праці, вдалося включити у TiSA застереження, що зберігає здатність держав-

членів застосовувати вимоги, встановлені у їх законах та нормативних актах, що 

стосуються заходів щодо в‘їзду, перебування, роботи і соціального забезпечення, у тому 

числі правил, що торкаються періоду перебування, рівня мінімальної заробітної плати, а 

також колективних договорів щодо заробітної плати [477]. Водночас, експерти 

неодноразово відзначали слабкість наднаціональних механізмів глобального управління 

міжнародною міграцією, викликану низкою чинників. 

У джерелах, присвячених проблематиці міжнародної міграції [401], наголошується 

на зростаючому занепокоєнні, що міжнародній міграції не вистачає послідовного 

глобального управління. Підставою для цього занепокоєння є те, що глобалізація вимагає 

глобального механізму для вирішення глобальних проблем. Проте, концептуалізація 

міжнародної міграції з точки зору глобального управління є передчасною, оскільки, 

необхідно виконання декількох передумов. По-перше, за винятком МОП наразі відсутня 

інституція із загальними обов‘язками щодо глобального співробітництва та управління 

міграцією. Крім того, жодна із країн, які є основними напрямками призначення для 

мігрантів, не є учасником Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудящих-
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мігрантів і членів їх сімей. Суверенні держави, як правило, приймають свої власні 

імміграційні політики, які, в демократичних державах, сильно сформовані потребами і 

сприйняттям внутрішніх «груп впливу».  

Зростання масштабів, ступеню впливу та складності міграції розвиваються 

виходячи з інтересів країн походження, транзиту та призначення, які присутні в тій чи 

іншій мірі, в залежності від наявного інструментарію впливу в цих країнах. Роль 

міжнародної міграційної політики у майбутньому і надалі матиме тенденцію до 

посилення. Важливим кроком в цьому напрямі стало створення у 2004–2005 Глобальної 

Комісії з Міжнародної Міграції за підтримки більш ніж 20 країн та ООН [618]. Водночас, 

навіть незважаючи на такі тенденції, роль національного рівня у розробці та 

впровадженні міграційної політики залишається ключовою. 

У рамках ООН є 5 правових документів, які стосуються міжнародної міграції, а 

саме: Конвенція про статус біженців (1951 р.), Протокол до Конвенції про статус 

біженців (1967 р.), Міжнародна конвенція щодо захисту прав трудових мігрантів та 

членів їх сімей (1990 р.), а також Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, 

морю і повітрю (2000 р.), та Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, 

особливо жінками і дітьми, і покарання за неї (2000 р.), які доповнюють Конвенцію ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності. Ратифікація правових інструментів 

ООН, пов‘язаних з міжнародною міграцією, залишається неповною. Станом на жовтень 

2015 р. лише 36 країн ратифікували всі 5 правових інструментів, в той час як 14 країн не 

ратифікували жодної конвенції. Причому, Конвенцію 1990 р. ратифікувала лише одна 

чверть країн учасниць ООН [422]. Таким чином, незважаючи на існування каркасу 

домовленостей за окремими аспектами міжнародної трудової міграції, зважаючи на 

недосконалий механізм управління в рамках ООН, фактично на сьогодні в рамках цієї 

глобальної організації не існує дієвого механізму управління та контролю за 

міжнародним переміщенням робітників. 

На сьогодні, міграція та зайнятість є предметом лише двох міжнародних угод: 

Міжнародної конвенції щодо прав усіх трудових мігрантів (1990 р.) та ГАТС. Фактично, 

ГАТС є єдиним зобов‘язуючим міжнародним документом, який стосується трудової 

міграції для більшості країн світу. Однак, Спосіб 4 ГАТС, який має справу з тимчасовим 
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рухом фізичних осіб для надання транскордонних послуг, є обмеженим за сферою 

застосування і не має на меті суттєвої лібералізації на світовому ринку робочої сили. 

Зобов‘язання в рамках Способу 4 складають менше 4 % від загальної кількості 

зобов‘язань і, за оцінками [538], на них припадає менше 5 % міжнародної торгівлі 

послугами. При цьому, більшість країн мають більш сприятливу національну міграційну 

політику, ніж це передбачено ГАТС [561]. Найбільша частка зобов‘язань за Способом 4 

припадає на переміщення робітників у рамках БНП (43 %), а також на бізнес-відвідувачів 

(24 %) [476].  

З точки зору національних органів регулювання міграції дані категорії робітників 

несуть в собі відносно низький ризик порушення термінів перебування в країні 

призначення. В якості додаткового інструменту захисту національного ринку праці, 

значна кількість приймаючих країн обмежують можливості для цінової конкуренції з 

боку постачальників послуг з країн, що розвиваються, запроваджуючи вимогу про 

однаковий рівень оплати праці як для місцевих робітників, так і для мігрантів, таким 

чином усуваючи ключову конкурентну перевагу іноземних робітників. В свою чергу, 

країни, що розвиваються запроваджують вимогу для іммігрантів Способу 4 щодо 

обов‘язкового тренування місцевої робочої сили, що збільшує вклад в економічний 

розвиток приймаючої країни від тимчасової міграції [573]. Дослідження тимчасової 

трудової міграції відбуваються в рамках загальних міграційних режимів. Постійно 

зростаюча інтеграція світової економіки означає, що цикли виробництва продукції 

скорочуються, а більш високі споживчі потреби вимагають більшої мобільності та 

інтернаціональності руху робочої сили. В рамках тимчасової міграції загалом, яка може 

включати також і міграцію студентів та туристів, для цілей нашого дослідження слід 

виділити міграцію для працевлаштування, а також особливий вид тимчасової міграції, 

який виділяється в рамках ГАТС, тимчасову міграцію робітників з метою надання послуг 

за кордоном. За таких умов тимчасова трудова міграція знаходиться на перетині двох 

форм міжнародних економічних відносин – міжнародної торгівлі та міжнародного руху 

робочої сили.  

Потреба місцевого ринку праці в приймаючих країнах часто є вирішальним 

чинником у регулюванні потоків тимчасової трудової міграції. Наявний брак робітників 
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певних професій може призвести до видачі робочих дозволів для іноземців у 

специфічних секторах виробництва. Багато урядів створюють спеціальні схеми для 

регулювання тимчасової міжнародної міграції для того, щоб відновити пропозицію 

робітників тих кваліфікацій, яких бракує в державі. Важливу роль відіграє також і попит 

в БНП, що мають необхідність у робітниках в усіх країнах знаходження, а також 

потребують створення спеціальних груп спеціалістів, для виконання певних завдань за 

обмежений період часу. В багатьох країнах для регулювання тимчасової трудової 

міграції особливий акцент робиться на допуск висококваліфікованої робочої сили. Цей 

пріоритет відображений і в зобов‘язаннях, взятих на себе державами згідно Способу 4 

ГАТС. Окремі уряди також розглядають можливість доступу висококваліфікованої 

робочої сили в якості засобу посилення глобальної конкурентоспроможності економіки 

на світовій арені. 

Більшість країн призначення не приймають на себе суттєвих зобов‘язань у 

багатосторонньому форматі, які б обмежували потенційну гнучкість їхньої міграційної 

політики, а ключові питання регулювання тимчасової трудової міграції і надалі 

вирішуються на національному рівні, також вагому роль відіграють двосторонні 

договори та регіональні ініціативи щодо регулювання міграції. Глобальні економічні 

вигоди виникають у результаті лібералізації міжнародної трудової міграції та 

міжнародної торгівлі послугами. Такі вигоди в поєднанні зі створенням легальних 

можливостей для міграції можуть мати важливий вплив на управління міграцією в світі. 

Зменшення бар‘єрів для тимчасової міграції робітників, як в рамках Способу 4 ГАТС, так 

і в більш широкому контексті всієї трудової міграції, може створити сталі глобальні 

переваги та економічні вигоди для країн походження та призначення міграції. Для деяких 

країн, що розвиваються, експорт робочої сили є ключовою частиною експорту послуг, 

дохід від яких вони опосередковано отримують через грошові перекази мігрантів. 

Хоча поглиблення Способу 4 ГАТС і є бажаним, однак, зважаючи на поточну 

структуру цього договору, даний документ не має можливості стати основою для 

подальшої лібералізації ринку праці. Приймаючі країни не мають наміру погоджуватись 

на запровадження принципу режиму найбільшого сприяння щодо ГАТС. Наявна 

структура СОТ не є придатною для прийняття широкомасштабних угод із управління 
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міграцією, наприклад, шляхом надання країнам-експортерам робочої сили більших 

повноважень щодо відбору мігрантів та формування умов для їхнього вчасного 

повернення на батьківщину [573].  

Декілька міжнародних інституцій мають певну, хоча і переважно дорадчу, роль у 

регулюванні міграційних процесів. У звіті Глобальної комісії щодо міжнародної міграції 

[609] міжнародна відповідальність щодо міграційного менеджменту описується в якості 

«дифузії», оскільки, значна кількість агенцій ООН та інших організацій відповідають за 

управління окремими аспектами міжнародної міграції, однак, не існує єдиного органу, 

який може сприяти узгодженню спільного глобального підходу до регулювання міграції. 

У табл. 3.3 наведено категорії працівників, які підпадають під дію Способу 4 ГАТС, який, 

насамперед, сприяє висококваліфікованим робітникам. Дослідження ОЕСР вказує на те, 

що лише 17 % переміщень в рамках даної угоди стосувались низькокваліфікованого 

персоналу. 

Таблиця 3.3 

Категорії постачальників послуг відповідно до Способу 4 ГАТС [529] 

 Висококваліфіковані 

робітники 

Невисококваліфіковані 

робітники 

У зв’язку з комерційною 

присутністю 

Переміщення в рамках БНП 

Бізнес-відвідувачі 

Трейдери/Інвестори 

Стажери 

Незалежно від комерційної 

присутності 

Самозайняті/незалежні спеціалісти 

Постачальники послуг на основі договору (охоплює 

висококваліфікованих, а також менш кваліфікованих осіб, таких 

як техніки, монтажники, працівники сфери догляду) 

 

Як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях працюють положення 

щодо трудової міграції, зокрема, висококваліфікованої. У торговельних угодах, в 

більшості випадків, регуляторна кооперація щодо трудової міграції відбувається в 

рамках договорів, що лібералізують торгівлю послугами [474]. Існує низка міжнародних 

домовленостей щодо міграції, хоча на сьогодні вони направлені переважно на захист 

прав мігрантів, а не на сприяння розвитку міграційних потоків або ж розширення їхнього 

позитивного впливу на економічне зростання. Наприклад, Конвенція МОП № 97 
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стосується міграції з метою працевлаштування, а Конвенція № 143 – сприяння рівного 

ставлення до трудових мігрантів.  

Останнім часом, відбулася низка міжнародних форумів із розробки дороговказів 

для міграційного процесу та оцінки поширення передового досвіду управління 

міграцією. Однак, жодна з цих багатосторонніх інституцій або консультативних процесів 

не приймала обов‘язкових для виконання урядами рішень. Генеральна Асамблея ООН 

провела свій перший Діалог Високого Рівня щодо Міжнародної міграції та розвитку в 

2006 р., другий – у 2013 р. [573]. За результатами першого форуму було створено 

Глобальний форум щодо міграції та розвитку. Крім того, у квітні 2003 р. за участі МОМ, 

МОП, ЮНКТАД, Управління високого комісара щодо прав людини, а також високого 

комісара у справах біженців, та Управління ООН щодо наркотиків та злочинності було 

створено Женевську групу з питань міграції, яка згодом стала Глобальною групою з 

питань міграції. 

Двосторонні трудові угоди також стають поширеним явищем. Завдяки їм 

відбувається сприяння мобільності праці в окремих секторах, вони можуть 

безпосередньо залучати країни походження міграції до міграційного менеджменту. 

Водночас, декілька регіональних преференційних торговельних угод (ПТУ) також 

включають положення щодо мобільності праці, наслідуючи рамки, встановлені ГАТС. 

Хоча між окремими Двосторонніми трудовими угодами та преференційними угодами 

існують суттєві відмінності, загалом, розвинені країни використовують останні для 

залучення на свій ринок праці робочу силу насамперед, кваліфікованих працівників, з 

інших розвинених країн. Натомість, двосторонні угоди більшою мірою спрямовані на 

регулювання потоків некваліфікованої робочої сили з ключових країн походження, які, в 

більшості випадків, належать до країн, що розвиваються. 

Робота в напрямі встановлення багатосторонніх рамок більш ефективного 

регулювання міжнародної міграції є необхідною для максимізації економічних переваг. 

Глобальне регулювання міграційних процесів є нечітким і розмежованим між різними 

міжнародними організаціями. У якості компенсації неіснуючого міжнародного режиму 

регулювання міграції, країни ведуть переговори з питань міграції на двосторонньому та 

регіональному рівнях. Розширення внеску трудової міграції в економічний розвиток 
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потребуватиме поглиблення чинних угод, а також досягнення нових домовленостей, які 

будуть робити акцент на якісно регульованому тимчасовому доступі для робочої сили з 

країн, що розвиваються.  

Відсутність багатосторонніх угод щодо регулювання міграції, включно з доступом 

до ринку, гармонізацією, виданням віз та прав на працевлаштування призводить до того, 

що в окремих преференційних торгових угодах специфічними розділами прописується 

можливість вільного обігу робочої сили, аналогічні рішення можуть бути включені до 

окремих двосторонніх угод щодо міграції. Міграційна політика не є розвинутою на 

глобальному рівні, так як це є характерним для регулювання інших форм міжнародних 

економічних відносин. На противагу міжнародній торгівлі або міжнародному руху 

капіталу, де вагомою є роль багатосторонніх міжнародних інституцій, у сфері управління 

міжнародною трудовою міграцією не було досягнуто жорстких домовленостей. Процеси 

торгівлі та міграції стають все більшою мірою взаємопов‘язаними. Торгівля товарами та 

послугами, рух капіталу значно зросли разом зі зменшенням транспортних витрат, 

глобалізаційними процесами, а також доступністю інформації. Це збільшило можливості 

для мобільності осіб, в тому числі і з метою працевлаштування за кордоном. Міграційні 

режими в різних країнах, які сприяють руху осіб, досить часто не відповідають темпам 

зростання міграційної активності.  

Глобальний договір про безпечну, упорядковану та легальну міграцію (GCM) [83] 

повинен стати першою міждержавною угодою, яка буде укладена під егідою ООН і 

повинна охоплювати всі аспекти міжнародної міграції.  Процес розробки GCM 

розпочався в квітні 2017 року, чому передувало прийняття Нью-Йоркської декларації про 

біженців та мігрантів, якою 193 держави-члени ООН визнали необхідність комплексного 

підходу до мобільності осіб та необхідності поглибленої співпраці на глобальному рівні 

щодо міграції. Держави-члени ООН, відповідно до Декларації, взяли на себе 

зобов'язання, серед іншого: захищати безпеку, гідність і права людини та основні 

свободи всіх мігрантів, незалежно від їх міграційного статусу, вирішувати проблеми 

інтеграції мігрантів в рамках гуманітарної допомоги та розвитку; зміцнювати глобальне 

управління міграцією, в тому числі через інтеграцію МОМ в систему ООН та створення 

глобального договору щодо міграції. 
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Даний договір сформульований у відповідності до цілі 10.7 Порядку денного для 

сталого розвитку 2030, в якому держави-члени взяли на себе зобов'язання співпрацювати 

на міжнародному рівні щодо питань міграції. У грудні 2018 року Генеральна Асамблея 

проведе міжурядову конференцію з питань міжнародної міграції з метою прийняття 

даного глобального договору. Водночас, в грудні 2017 р. США вийшли з переговорів 

щодо GCM, оскільки Договір потенційно обмежує національну спроможність управління 

міграційними потоками та забезпечення безпеки кордонів США. Одним із мотивуючих 

чинників неприйняття  даної угоди виступала необхідність забезпечити мінімальні 

стандарти праці для всіх мігрантів, незалежно від їхнього статусу, що суперечить 

національному Акту щодо національностей а імміграції США. 

На нашу думку, зважаючи на необов‘язковість для виконання положень даного 

договору, а також, незважаючи на присутність в мотиваційній частині і загальних 

положенням питань трудової міграції, ринку праці та грошових переказів, дана угода 

жодним чином не регулює питання трудової міграції з точки зору міжнародної 

координації доступу на ринок праці для країн-учасниць даної угоди. Таким чином, 

прийняття даної годи не матиме безпосередньо впливу на покращення глобального 

управління міграційними потоками трудової міграції, хоча і може розглядатись як 

перший крок до майбутньої глобальної координації в умовах формування глобального 

ринку праці.   

Щоб стати центром глобалізаційних потоків і створити комунікативний світовий 

центр, основну транспортну інформаційну розв‘язку світу, потрібно, щоб весь 

комунікативний організм працював як одне ціле. Управлінці повинні бути в першу чергу 

суспільно інтегрованими особистостями, а метою міжнародної політики має виступати 

глобальний добробут (необхідно забути про пріоритет своєї нації і приватно-особистісні 

інтереси). Успішною може бути високоорганізована електронна система управління в 

глобальному масштабі з низкою запобіжників технічного та людського характеру.  

Регіональні та субрегіональні процеси управління трудовою міграцією 

функціонують у рамках різних схем економічної політики, які можуть включати 

спрощення або ліквідацію візового режиму, спільне визнання кваліфікацій та мобільність 

соціальної допомоги, в якості інтегрального компоненту переваг більш тісної 
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економічної інтеграції за умов відсутності суттєвого прогресу в глобальній лібералізації 

переміщення трудових ресурсів [366]. Міграція за умови вільного руху робочої сили має 

стати двигуном розвитку та інтеграції для низки регіонів. Водночас, практика інтеграції 

вказує на те, що потенціал міграції може бути реалізовано лише у випадку ефективного 

керування та захисту прав мігрантів. 

Багатостороннє управління у сфері міжнародної міграції має три різних аспекти: 

міжнародно-правова база, регіональні рамки та необов’язкові ініціативи. Ці виміри є 

продуктом глобалізації, спрямованим на вирішення глобальних проблем, які виникають 

у процесі міжнародної міграції, так у різних правових документах держави намагалися 

встановити правила для захисту прав людини. Регіональні угруповання (ЄС, НАФТА, 

АСЕАН, МЕРКОСУР) створювалися з метою відображення інтересів певного регіону в 

глобальному управлінні, а необов‘язкові ініціативи виникали в якості альтернативного 

вирішення проблеми глобального управління, при цьому захищаючи суверенітет їх 

учасників [618]. 

Регіональна інтеграція, незалежно від її типу, має тенденцію впливати на політику 

імміграційного контролю для країн-членів. Зокрема, це стосується таких аспектів як: 1) 

сприяння руху осіб між національними територіями країн-членів; 2) з початком 

полегшення руху осіб в рамках інтеграційного регіонального об‘єднання, організація 

намагатиметься розробляти спільну міграційну політику щодо третіх осіб, яка може бути 

більш обмежуючою щодо імміграції, ніж вона була до створення цього регіонального 

угрупування. Це підтверджується досвідом ЄС, який характеризується уніфікацією 

консолідованої міграційної політики під час створення Шенгенської зони.  

Вільний рух осіб тривалий час визнавався в ролі ключового стовпа економічної 

інтеграції, а також розвитку регіонального інтеграційного процесу. Вільний рух осіб є 

способом забезпечення доступу до кваліфікацій та робочої сили за необхідності в 

стимулюванні інвестицій та економічного розвитку за допомогою всього спектру 

професійних та технічних навичок трудових ресурсів всіх країн регіонального 

інтеграційного об‘єднання. Міграція стимулює також розширення вільної торгівлі та 

комерційної діяльності в рамках регіону, зокрема, товарів та послуг місцевого 

виробництва. 
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Регіональна інтеграція є інтегральною частиною прискорення глобалізації. Вона 

передбачає як зростання торгівлі, так і спрощення процедури переміщення осіб через 

кордон. Вільний рух осіб повинен знаходитись серед базових завдань регіональної 

економічної інтеграції. Регіональні інтеграційні угрупування мають потенціал для 

сприяння трудовій міграції, особливо в тому випадку, коли передбачається вільний рух 

висококваліфікованих спеціалістів. Для гарантування ефективного руху робочої сили в 

рамках регіону необхідно забезпечити розвиток «твердої» та «м‘якої» інфраструктури, 

що продемонстрували приклади розвитку залізничної інфраструктури в Кенії, Уганді та, 

частково, у Південному Судані в рамках східноафриканської інтеграції [232]. Усі ці 

випадки були спрямовані на покращення руху товарів та робочої сили в регіоні, що мало 

своїм наслідком більш високий рівень економічної інтеграції. 

Низка важливих обставин формує модальність багатосторонньої співпраці з 

міграційних питань. Одна з них – це регіоналізація міжурядової співпраці, яку можна 

спостерігати у більшості частин світу. Друга – виникнення нового форуму на основі 

співпраці між країнами та координації між різними органами, що приймають рішення. 

У процесі особливе значення надається всеохоплючому підходу до міграції, тобто 

плюралістичний підхід замість секторного, в якому збираються в одне ціле різні виміри 

міграції. Третя – це тенденції до глобалізації одночасно з регіоналізацією, які 

прослідковуються за умов, що склалися, та підкреслюють інтеграцію та координацію. 

Така конвергенція зусиль на глобальному та регіональному рівні підкреслює 

конвергенцію у сприйнятті, очікуваннях та поведінці учасників, чому сприяє трансфер 

моделей співпраці між різними регіонами світу [618]. Вагомим чинником також виступає 

розробка спільних правил щодо протидії нелегальній міграції, визнання рівних прав 

іноземних працівників у країні перебування, в тому випадку, якщо вони легально 

знаходяться та мають право на працевлаштування на території країни призначення.  

Міграція робітників набуває широкого поширення в рамках РТУ. Деякі угоди 

покривають мобільність осіб загалом, включно з постійною міграцією, інші 

передбачають вільний рух робочої сили, що надає їм доступ для місцевого ринку праці. 

Окремі угоди також можуть передбачати обмежену підтримку переміщення мігрантів 

задля здійснення певних типів інвестиційних або торгових операцій. Також можливою є 
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тимчасова присутність осіб за кордоном в якості постачальників послуг, при цьому 

повноцінний доступ до ринку праці, а також постійна міграція є закритими для даного 

типу міграції. Досить значного поширення в рамках низки РТУ набуває також 

спрощення міграції для кваліфікованих або висококваліфікованих робітників, при цьому 

обмеження для решти видів трудової міграції зберігаються [462]. Особливості 

міжнародної міграції в рамках різних регіональних інтеграційних угрупувань 

деталізовано в Додатку Ж.2. 

Різні підходи до трудової міграції в рамках РТУ зумовлені низкою чинників, серед 

яких – рівень географічної наближеності сторін, співставності їхніх рівнів економічного 

розвитку, культурно-історичні зв‘язки тощо. У більшості випадків, географічна 

близькість та споріднені економічні рівні розвитку є чинниками, які визначають більш 

сприятливу трудову міграційну політику, прикладом чого є ЄС, хоча це не є 

обов‘язковим правилом і не всі РТУ досягнули значних успіхів у сфері міграційного 

регулювання [462]. 

Трудова мобільність в рамках СОТ є обмеженою особами, які надають послуги 

відповідно до умов ГАТС, а доступ до ринку праці приймаючої країни визначається 

зобов‘язаннями кожної країни, які вона на себе брала під час приєднання до СОТ, 

переважно такі зобов‘язання стосуються висококваліфікованої робочої сили. РТУ, які 

надають загальний доступ на ринок праці для певних категорій робітників, однак 

виключають доступ до різних секторів, можуть здійснювати додаткову лібералізацію, що 

виходить за рамки їхніх базових зобов‘язань за ГАТС. Умови такого доступу суттєво 

варіюються між різними РТУ [462]. 

Моделі регіональних угод за впливом на мобільність робітників  за критерієм 

доступу на ринок праці можуть бути розподіленими на такі категорії [446] (за ступенем 

зменшення рівня доступу на ринок праці): 

 Розширений підхід до мобільності осіб, 

 Широкомасштабна мобільність осіб, 

 Селективна мобільність окремих категорій працівників, 

 Модель міграції за ГАТС+, 

 Модель міграції за ГАТС, 
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 Модель міграції, яка відхиляється від регулювання в рамках ГАТС. 

Розширений підхід до мобільності осіб передбачає повну свободу міжнародного 

переміщення, яка базується на концепції громадянства в рамках кордонів регіонального 

інтеграційного угрупування. Такі громадяни отримують право на вільне транскордонне 

переміщення громадян як з економічними, так і з неекономічними мотивами. 

Широкомасштабна мобільність осіб не покриває в повному обсязі свободу руху осіб у 

рамках РТУ, однак при цьому вільний рух осіб передбачає, в тому числі, і переміщення 

трудових мігрантів. Третя модель включає в себе окремі положення щодо руху осіб, які є 

обмеженими виключно специфічними категоріями працівників, що мають право на  

імміграцію. Переважно, це може стосуватись окремих висококваліфікованих професій 

або ж імміграції лише з окремих країн, визначених національними урядами. Модель 

міграції за ГАТС+ окреслює можливості тимчасової трудової міграції постачальників 

послуг відповідно до угоди ГАТС, а також передбачає додаткові заходи щодо спрощення 

адміністративного регулювання та усунення додаткових вимог за умови такого 

переміщення працівників. Модель міграції за ГАТС передбачає міграцію лише для 

постачальників послуг і не передбачає доступу на національний ринок праці інших 

категорій працівників, а також постійної імміграції. Остання модель узагальнює всі 

підходи до регулювання міграції, які в той чи інший спосіб формують такі умови доступу 

на ринок праці, які в кінцевому підсумку є більш обмежуючими, ніж це передбачено 

навіть умовами СОТ. 

Зважаючи на серйозні відмінності в рівні добробуту країн в рамках інтеграційних 

об‘єднань, за умови лібералізації руху осіб, яка не буде супроводжуватись заходами з 

вирівнювання цих відмінностей, може спричинити неконтрольоване та диспропорційне 

зростання міграційних потоків із бідніших до багатших країн регіону. У зв‘язку з цим, в 

рамках РТУ зберігається широкий набір диференційованих підходів до регулювання 

мобільності праці [502]. 

Окремі угоди охоплюють мобільність осіб загалом, включно з постійною 

міграцією, а також нетрудовою міграцією. Деякі РТУ включають положення щодо 

допуску на ринок праці робітників усіх кваліфікаційних рівнів, однак, більшість з них є 

лімітованими щодо висококваліфікованих робітників. Хоча в світі і є певна кількість 
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РТУ, де передбачається вільний рух робочої сили, включно з доступом на національні 

ринки праці, інші є лімітованими підтримкою певних видів міграції з торгово-

інвестиційною метою. Інші угоди пов‘язані виключно з постачальниками послуг в 

рамках ГАТС [502].  

Визначальним для успішності синергічної взаємодії торгівлі, міграції з метою 

досягнення довгострокового економічного розвитку на регіональному рівні є наявність 

сукупності чинників. Зокрема, ними є [378]: 

 Лімітована кількість країн, залучених до переговорного процесу. Надано 

можливість для більш вивіреної кооперації при вирішенні складних питань міграційної 

динаміки; 

 Глибша інтеграція в рамках регіонального об’єднання. Країни такого 

угрупування мають схильність до компромісів в пошуку більш ліберальних підходів до 

регулювання регіональної міграції; 

 Більш висока частка регіональної міграції в рамках регіону, а також 

поширення тимчасової циклічної трудової міграції; 

 Регіональні інтеграційні угоди та законодавчі рамки. Укладення таких угод 

є вагомим способом менеджменту цих потоків.  

Інструменти сприяння міграції в рамках РТУ варіюються залежно від типу 

бар‘єрів для мобільності осіб. До них можуть належати [378]: 

 доступ до всього національного ринку праці або певних секторів 

 сприяння визнанню кваліфікацій 

 доступ до системи соціальної допомоги  

 усунення подвійного оподаткування доходів працівників. 

Положення щодо лібералізації руху осіб в рамках РТУ можуть мати низку 

підходів. У більшості випадків вони передбачають спрощення доступу в країну, рідше – 

доступ до ринку праці та право на проживання. Питання щодо руху осіб не завжди 

містяться безпосередньо в РТУ, а можуть бути включені до супутніх договорів. Також 

угоди, пов‘язані з лібералізацією руху осіб, можуть мати різні стадії імплементації в 

різних країнах. Самі ж угоди можуть включати в себе різні типи міграції: охоплювати 

всю мобільність осіб, забезпечувати свободу міграції для окремих типів міграції, 
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зокрема, висококваліфікованих працівників, сприяти руху постачальників послуг, 

спрощувати процедури для руху інвесторів, спрощувати інші типи міграції. 

Преференційні торгові угоди (ПТУ) досить чітко віддають перевагу лібералізації 

висококваліфікованої міграції, причому, переважно це стосується угод між країнами з 

високим рівнем доходів. Наприклад, в угодах між Австралією та Новою Зеландією, а 

також між Сінгапуром та Японією існують положення, які сприяють 

висококваліфікованій міграції, включно з спрощенням візових процедур. Інші категорії, 

які часто виграють від спрощення візових процедур в рамках ПТУ, стосуються 

керівників підприємств, робітників, які переміщуються в рамках БНП, а також 

інвесторів. Такі категорії робітників охоплюються положенням Способу 4 ГАТС в якості 

підтримки для надання послуг за Способом 3 (комерційна присутність). Включення 

бізнес-відвідувачів та інвесторів до ПТУ відображає їхнє бажання залучити ПІІ, а також 

більшою мірою інтегруватись до глобального ринку. 

Після вступу в силу ПТУ, спостерігався значний приріст двосторонніх міграційних 

потоків. Дослідник прийшов до висновку, що роль ПТУ для зростання обсягів міграції є 

більш вагомою, ніж безпосереднє зростання двосторонньої торгівлі. Поясненням такого 

парадоксу може слугувати той факт, що міжнародна торгівля уже є широко 

лібералізованою і укладання нових преференційних угод справляє лише обмежений 

вплив на розвиток торгівлі, в той час як у міграції будь-яке спрощення процедур може 

привести до диспропорційного зростання міграційних потоків. 

РТУ, пов’язані з ГАТС. У тому випадку, коли РТУ наслідують положення ГАТС і 

розширюють доступ для тимчасового постачання послуг мігрантами, це може дозволити 

новим мігрантам отримати доступ на ринок праці. Вступ в силу таких угод може 

спричинити довгострокові ефекти по встановленню бізнес мереж, а також сприяння 

збільшенню попиту на довгострокову міграцію.  

Регіональні блоки мають повноцінний політичний інструментарій для 

забезпечення пріоритетів політики, спрямованої на зменшення флуктуацій на ринку 

праці для трудових мігрантів на території РТУ. Зокрема, до елементів механізму впливу 

на регіональний ринок можуть відноситись [87]:   

1) зміцнення інституційних передумов мобільності на ринку праці, 
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2) розвиток політики, спрямованої на забезпечення мобільності, 

3) створення ефективних інформаційних і соціальних мереж, 

4) полегшення перешкод для міграції, що випливають з різноманіття 

національного соціального захисту та систем кваліфікації,  

5) розширення бази даних та оцінки політики регулювання трудової міграції. 

Залежно від ступеню інтеграції в рамках РТУ, а також типу регіональної угоди за 

впливом на мобільність робітників, вищенаведені інструменти можуть застосовуватись 

як виключно на комунітарному, та і в рамках спільної координації дій регіонального та 

національного рівня реалізації міграційної політики. 

Таким чином, нами було структуровано міжнародну міграційну політику з 

виділенням існуючого глобального рівня регулювання (глобальні організації, зокрема на 

рівні МОМ, МОП, СОТ) та окресленням потенційного глобального регулювання (Угода 

щодо торгівлі послугами - Додаток «Рух фізичних осіб», Глобальний договір про 

безпечну, упорядковану та легальну міграцію); регіонального та субрегіонального 

(регулювання в рамках регіональних інтеграційних об‘єднань та міграційна політика в 

рамках регіональних консультативних процесів), з виділенням трьох різних аспектів 

регулювання: міжнародно-правова база, регіональні рамки та необов‘язкові ініціативи; 

двостороннього (окремі угоди щодо міграції або положення в рамках існуючих 

торговельних угод); національного (локального), та окремого прояву регулювання – 

транскордонного. Нами виділено типи регіональних (за ступенем зменшення рівня 

доступу на ринок праці) за основу якої взято модель міграції за ГАТС та відхилення від 

неї в сторону більш жорсткого та більш лібералізованого доступу на регіональний ринок. 

 

3.3. Регіональні консультативні процеси у системі координації міжнародної 

трудової міграції 

 

В даному підрозділі буде визначено місце регіональних консультативних процесів 

в у міжнародній координації міжнародній координації у сфері міжнародної трудової 

міграції, визначено ключові РКП в різних регіонах, виокремлено головні характеристики, 
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цілі діяльності РКП, визначено роль РКП в посиленні міграційної координації та 

трансформації моделей міграційного регулювання. 

На сьогодні існує ціла низка кроків, спрямованих на посилення міждержавної 

кооперації, які здійснюються на двосторонньому, регіональному, транскордонному та 

міжнародному рівнях. Важливе значення в розвитку міграційної політики належить 

Регіональним консультативним процесам щодо міграції (РКП), завдяки яким 

відбувається поступове будівництво міжнародного міграційного режиму [618]. РКП 

проходять у форматі регулярних зустрічей, які проходять для вирішення конкретних 

проблем міжнародної міграції і об‘єднують як країн постачальників, так і країн, що 

приймають робочу силу. Дані процеси не мають обов‘язково характеру і відносяться до 

рівня регіональної кооперації щодо міграційних питань.   

Регіональні консультативні процеси, хоча і не є обов‘язковими за своєю сутністю, 

також мають певні успіхи в підвищенні якості міжнародного міграційного менеджменту. 

Наприклад, переговори в рамках Будапештського Процесу між країнами Європи 

призвели до укладання угод про реадмісію між країнами Західної та Східної Європи, а 

також до прийняття в 2013 р. Стамбульської міністерської декларації («Шовкові шляхи 

партнерства щодо міграції»). Процес Коломбо, який концентрується навколо питань 

міграції в Азії, також призвів до конкретних кроків, таких як корекція та розширення 

заходів регулювання, законодавчого забезпечення міграційного переміщення, 

формування нових урядових структур управління міграційними потоками, а також 

підписання двосторонніх угод між країнами походження та країнами призначення 

міграції. Успішними були також декілька регіональних ініціатив за участю ЄС, зокрема, 

фінансування програм технічної допомоги (Партнерство в мобільності осіб між ЄС та 

Молдовою) [493]. 

Діяльність РКП сприяє підвищенню уваги міжнародного співтовариства до 

міграційних проблемами, зокрема, РКП згадуються в році в Нью-Йоркській декларації 

2015 р. Про біженців та мігрантів (параграфи 54 і 55) та в Резолюції про умови 

Глобального договору про міграцію. Перелік діючих РКП під егідою МОМ наведено в 

табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Регіональні консультативні процеси щодо міграції в світі 

Регіональний консультативний процес/регіон Дата 

започаткування 

Європа (Євразія) 

Алматинський процес захисту біженців та міжнародної міграції 2013 р. 

Група з питань міграції та притулку "Східне партнерство" (EaPPMA) 2001 р. 

Будапештський процес 1993 р. 

Празький процес 2009 р. 

Близький Схід 

Арабський регіональний консультативний процес з питань міграції та біженців 

(ARCP) 

2015 р. 

Африка 

Регіональний консультативний процес з питань міграції Міжурядового органу з 

питань розвитку (IGAD-RCP) 

2008 р. 

Діалог щодо міграції Спільного ринку країн-членів Східної та Південної Африки 

(MIDCOM) 

2013 р. 

Діалог щодо міграції для держав Центральної Африки (MIDCAS) 2012 р. 

Діалог щодо міграції для Південної Африки (MIDSA) 2000 р. 

Діалог щодо міграції для Західної Африки (MIDWA) 2001 р. 

Азія і Тихий океан 

Регіональний консультативний процес щодо зайнятості за кордоном та 

контрактної праці для країн походження міграції в Азії (Процес Коломбо) 

2003 р. 

Тихоокеанська імміграційна конференція директорів (PIDC) 1996 р.  

Америка 

Регіональна конференція з питань міграції (RCM або Процес Пуебла) 1996 р. 

Південноамериканська конференція з міграції (SACM) 2000 р. 

Карибські міграційні консультації (CMC) 2016 р. 

Джерело: складено автором на основі [569; 572; 618] 

Регіональні консультативні процеси стосуються широкого кола питань, зокрема, 

трудової міграції, міграції та розвитку, міграції та торгівлі, інтеграції мігрантів, захисту 

прав мігрантів тощо. РКП відбуваються з певною періодичністю, а рішення на них 

носять необов‘язковий та неформальний характер, хоча і проходять за участі офіційних 

урядових установ країн-учасниць. Головною метою для таких зустрічей виступає 

намагання держав обговорити міграційні питання, які походять зі стійкого бажання 

приймаючих країн зберегти гнучкість та вибірковість у міграційному менеджменті [653]. 

До таких РКП відносять, наприклад Процес Коломбо щодо управління закордонною 

зайнятістю та контрактним працевлаштуванням в Азії, започаткований у 2003 р. за участі 

10 країн, а також Діалог Абу-Дабі (започаткований у 2008 р.), присвячений формуванню 
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нових ідей щодо розвитку широких практичних рамок співпраці щодо контрактного 

працевлаштування в Азії, в першу чергу, в країнах Перської Затоки. 

Першим проявом РКП можуть вважатися Міжурядові консультації щодо 

притулку, біженців та міграційної політики в Європі, Північній Америці та Австралії 

(IGC) в 1984 р. Надалі в усьому світі відбулася ціла низка аналогічних, або ж схожих за 

своєю суттю процесів. Так, наприклад, для Європи характерним є Будапештський процес 

(1991–1993 рр.), для Африки – Міграційний діалог Південної Африки (MIDSA), що 

триває з 2000 р., у Центральній та Східній Азії – Балійська Конференція (2002 р.), 

Манільський Процес (1996 р.), а також Іссик-Кульський Діалог (2000 р.), для Північної 

Америки, Латинської Америки, а також Карибського басейну – Південноамериканська 

конференція з міграції або Лімський Процес (1999 р.), Регіональна конференція з питань 

міграції або Пуебльський Процес (1996 р.) [618]. 

Перший неформальний консультативний процес, започаткований в Європі в 1984 

р., відбувався на фоні зростаючої кількості заявок на отримання притулку в країнах 

Західної Європи, запровадження рестрикційних імміграційних політик, виникнення 

змішаних міграційних потоків, які відображають взаємозв‘язок між «легальними» 

шукачами притулку та зростаючою кількістю осіб, що звертаються до міграції через 

канали шукачів притулку, хоча їхні причини для міграції насправді не базуються на 

Конвенції ООН щодо біженців (1951 р.) [618]. 

Після 1989 р. мобільність осіб стала фактором розгляду для нових незалежних 

країн, а також країн Центральної та Східної Європи. Країни ЄС, що мали спільний 

кордон з державами даного регіону, включно з Австрією та Німеччиною, що стали 

важливими країнами призначення для мігрантів зі Сходу. У 1991 р. було проведено серію 

зустрічей, які стали відомими під назвою Берлінський Процес. Робоча група Процесу 

включала Австрію, Італію та Угорщину та була відповідальною за організацію його 

діяльності. Наслідком цього процесу стала конференція в Будапешті (Конференція щодо 

запобігання неконтрольованій міграції) у лютому 1993 р., яка поклала початок 

Будапештському процесу [618]. 

Внаслідок цих подій, урядами Австрії та Швеції було започатковано створення 

нової організації – Міжнародного центру розвитку міграційної політики (ICMPD) восени 
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1992 р. Завершальні угоди були підписані в травні 1993 р. ICMPD мав дві інноваційні 

характеристики. По-перше, він був задуманий як центр із вивчення та аналізу 

міграційних потоків і міграційної політики для розробки бази знань для більш 

ефективного надання рекомендацій своїм державам-членам і розробки довгострокових 

рішень. По-друге, як Секретаріат Будапештського процесу, він чітко позиціонував себе в 

якості основи для політичного і стратегічного відображення на міжнародному рівні, 

формування обміну між вже наявними міжурядовими, урядовими та неурядовими 

структурами [618]. 

Незважаючи на наявність спільних рис між IGC і Будапештською моделлю, між 

цими двома процесами залишаються важливі відмінності, які також наявні в РКП в 

інших регіонах світу. По-перше, є відмінності, пов‘язані з визначенням територіальних 

або географічних баз РКП. У випадку з IGC, членство в організації є обмеженим. Регіон 

діяльності не стільки визначається територіальним взаємозв‘язками між суміжними або 

сусідніми державами, скільки базується на спільних цінностях, інтересах і перспективах 

[618]. 

Глобальний дискурс щодо міграції суттєво змінився в минулі роки у зв‘язку зі 

зростанням знань та поінформованості щодо багатоаспектності міжнародної міграції, а 

також потенційного впливу міграції на розвиток економіки та соціальної сфери. У 

глобальній системі регулювання міжнародної міграції залучено цілу низку міжнародних 

установ, зокрема, ООН та МОМ, держав-членів цих організацій, регіональні механізми 

кооперації (як формальні так і не формальні) та громадські організації [419].   

З кінця 1990-х рр. у світі виникло декілька РКП, які наслідували ті ж самі 

функціональні модальності. Проте, не всі РКП досягли однакового рівня розвитку. РКП 

розвиваються різними темпами, в основному в залежності від регіонального контексту; і, 

в той час, коли першому вже майже 20 років, деякі нові процеси тільки почали 

з‘являтися. Незалежно від рівня розвитку  та відмінних регіональних характеристик, вони 

характеризуються спільними рисами, які є наближеними з першими двома 

європейськими РКП.  

Було зроблено декілька досліджень стосовно механіки РКП і декілька, що 

запозичили визначення таких процесів, засноване на консенсусі. Відповідно до цього 
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визначення,  від класичних регіональних інституцій РКП відрізняють три головні 

характеристики: 

неофіційність – вони є процесом, а не інституцією, це значить, що робота задля 

досягнення кінцевої мети є важливим аспектом процесу;  

відкритість – так як згода з усіх питань не є необхідністю, всі варіанти можуть 

бути досліджені відкрито, що збільшує кількість ймовірного вирішення того чи іншого 

питання;  

ефективність – так як рівень адміністрування зведений до мінімуму, то легко 

підтримувати прямий зв‘язок між високопосадовцями та експертами у регіональних 

консультативних процесах [459]. 

Неофіційність. Ці багатосторонні та, по суті, міжурядові платформи –неофіційні. 

Це – процеси, а не інституції, навіть враховуючи те, що деякі процеси мають тенденцію 

до інституціоналізації в процесі того, як їх цілі стають чіткішими, а їх діяльність – більш 

різноманітною. Також участь у зустрічах класичних міжнародних інституцій, зокрема, на 

світовому рівні, дає їм, свого роду, інституційне визнання або легітимність. Однак, ця 

неофіційність не обмежена характером переговорів та обговорень, які відбуваються в 

таких регіональних процесах. Наприклад, обмеження тільки міжурядової участі – це 

спосіб забезпечення конфіденційності, яка, як описано нижче, є невід‘ємним елементом 

функціонування РКП.    

Відкритість та необов’язковість рішень. Ці регіональні процеси для міграції є 

консультативними, уряди беруть в них участь за бажанням, і затверджують, шляхом 

консенсусу, рекомендації, які є необов‘язковими до виконання. Це те, що А. Клековський 

фон Коппефельс [459] називає «відкритістю». Так як, формального (офіційного) 

зобов‘язання немає (або не накладається), уряди-учасники підходять до питань відносно 

вільно, знаючи, що вони не будуть змушені приймати спільні політичні напрямки або 

зобов‘язуючі інструменти. Таким чином, «відкритість» досягається, в основному, за 

рахунок їхнього конфіденційного характеру. РКП не є інституціями, що мають на меті 

проектувати стандарти, обов‘язкові правові правила або договори, так само як і вони не 

мають відповідальності за оцінку того, чи дотримуються уряди-учасники своїх 

міжнародних зобов‘язань. Ці елементи вказують на чітку різницю між РКП і класичними 
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багатосторонніми організаціями. Більше того, рівень фінансових обмежень є слабшим, 

так як у випадку більшості РКП, фінансування процесу не надається через фіксовані 

розміри внесків одним чи декількома урядами-учасниками [457].  

Ефективність. У кінцевому рахунку РКП функціонують з відносно невеликою 

адміністративною структурою, їх секретаріат часто знаходиться при міжнародній 

організації. Відповідно до Клековський фон Коппефельс [459], це є важливою цінною 

рисою РКП. Це забезпечує їх ефективність через зменшення адміністративної бюрократії 

та неналежної роботи. Обмін інформацією серед учасників також є ефективним і 

своєчасним, так як на шляху обміну немає фільтруючих чи адміністративних рівнів. Той 

факт, чи забезпечує ефективний та неупереджений обмін інформацією розташування 

секретаріатів при міжнародних організаціях на практиці, є предметом дискусій. 

Цілі РКП – це побудова мереж між країнами-учасниками задля сприяння довірі 

між акторами, які поділяють спільні ідеї та культури і спільне розуміння міграційних 

пріоритетів. Після чого, ця спільність сприйняття поступово переходить у процес 

конвергенції і узгодженості практики і політики. Наявні раніше регіональні економічні 

зв‘язки і спільні міграційні проблеми створюють плацдарм для процесів співпраці у цій 

сфері так, як і в інших, зокрема, в торгівлі. Проте, так само очевидним виглядає і те, що 

РКП відіграють свою роль у соціалізації. Спільні погляди і інтереси не обов‘язково є 

очевидними для акторів, які беруть участь у процесах, а скоріш поступово інтегруються 

до розрахунків держав і їхнього сприйняття інтересів. Результатом поступової 

конвергенції сприйняття і очікувань через ці неформальні соціалізаційні мережі, є 

узгодженість практики і політики у даній сфері. Вагому роль в діяльності РКП відіграє 

також МОМ, частково компенсуючи таким чином, неспроможність приймати юридично 

зобов‘язуючі рішення щодо трудової міграції через формальні багатосторонні угоди.  

Глобальні консультації секретаріатів основних РКП (Глобальні зустрічі РКП), 

організовуються під егідою МОМ з 2005 року. Метою таких консультацій є заохочення 

синергії та обміну інформацією, досвідом та належною практикою з різних питань 

міграції, сприяння покращенню узгодженості політики на національному та 

регіональному рівнях, сприяння конвергенції міграційної політики у різних регіонах 

світу, посилити співпрацю між РКП та посилити їх взаємодію з глобальними процесами з 
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питань міграції, тим самим сприяючи політичному діалогу з питань міграції на 

глобальному рівні. Глобальні зустрічі РКП в 2011-2017 рр. відбувались щорічно. Сьоме 

Глобальне засідання РКП (GRCP 7) відбулося 10-11 жовтня 2017 р. і мало на меті 

об'єднати Міждержавні консультативні механізми з міграції (ISCM) - регіональні, 

міжрегіональні або глобальні консультативні процеси, а також їх регіональних партнерів 

(регіональні комісії ООН та регіональні економічні організації) спільно переглянути їх 

відповідні ролі та внески в підготовчий процес Глобального договору по міграції.  

Регіональні тенденції сприяють глобальній конвергенції у сприйнятті та 

очікуваннях, що, у свою чергу, позитивно впливає на узгодженість міграційної політики 

та практики регулювання міграційними потоками, а трансфер моделей співпраці у сфері 

регулювання міграції від одного регіону до іншого зміцнює конвергенцію таких політик 

на глобальному рівні, роблячи свій внесок у формування глобального ринку праці. 

Зважаючи на те, що питання регулювання міжнародної торгівлі є найбільш тісно 

пов‘язаними з проблематикою регіональної економічної інтеграції, питання міграції, що 

порушуються в контексті торгової інтеграції, мають значну перспективу для подальшої 

інтенсифікації як на глобальному, так і на регіональному рівнях. Зважаючи на 

обмеженість повноцінного інструментарію регулювання трудової міграції на 

глобальному рівні, вагомого значення набуває можливість управління міграційними 

процесами в рамках регіональних інтеграційних об‘єднань. Певні аспекти такого 

регулювання з‘являються в тій чи іншій мірі вже на рівні регіональних торговельних 

угод.   

Підписання РТУ зменшує двосторонній компонент міграційних витрат, зрештою 

збільшуючи кількість мігрантів. Даний ефект суттєво підсилюється в тому випадку, якщо 

в рамках РТУ були прийняті положення зі спрощення візових процедур, що зменшує 

бюрократичні витрати міграції. Положення щодо лібералізації руху осіб в рамках РТУ 

можуть мати низку підходів. У більшості випадків вони передбачають спрощення 

доступу в країну, рідше – доступ до ринку праці та право на проживання. Питання щодо 

руху осіб не завжди містяться безпосередньо в РТУ, а можуть бути включені до супутніх 

договорів. Також, угоди, пов‘язані з лібералізацією руху осіб, можуть мати різні стадії 

імплементації в різних країнах. Самі ж угоди можуть включати в себе різні типи міграції: 
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покривати всю мобільність осіб, забезпечувати свободу міграції для окремих її типів, 

зокрема, висококваліфікованих працівників, сприяти руху постачальників послуг, 

спрощувати процедури для руху інвесторів, спрощувати інші типи міграції. 

Оскільки, міграційна політика, орієнтована на попит, значно поступається в 

ефективності міграційним системам, орієнтованим на пропозицію, очевидною є 

необхідність трансформації наявних регіональних міграційних систем, які, в своїй 

більшості, сповідують перший підхід. Однак, supply-driven системи не використовуються 

РТУ, насамперед, через недостатній рівень інтеграції та відсутності скоординованої 

міграційної політики щодо третіх країн. За таких умов, перехід до supply-driven або 

синтетичних систем міграційного менеджменту буде можливим після повної міграційної 

інтеграції або підписання окремих багатосторонніх міграційних договорів, попередньо 

погоджених в рамках РКП відповідного регіону. Ефективність міграційних стратегій 

визначається можливістю переходу від тимчасової до постійної імміграції за допомогою 

візового механізму, наявністю спрощення процедури імміграції для найбільш 

кваліфікованої частини робітників та збереження в країні іноземних студентів по 

завершенні їхнього навчання в країні перебування; наявністю стратегічного підходу до 

інтеграції іммігрантів, а також залученням місцевих органів місцевої влади до 

процедури адмісії робітників. 

Процес лібералізації трудової міграції активно розвивається в рамках регіональних 

інтеграційних об‘єднань, розробляються регіональні програми вільного доступу 

громадян із країн, що входять до складу таких регіональних угрупувань в усьому світі. 

Співпраця міжнародних організацій та регіональних об‘єднань сприяє акцентуванню 

уваги на правах та соціальному захисті мігрантів. Регіональні консультативні процеси 

приділяють значну увагу менеджменту міграційних потоків. Однак, брак повноважень в 

таких консультаційних процесах регіонального рівня не дозволяє їм приймати юридично 

зобов‘язуючі рішення щодо провадження міграційної політики, а визначальна роль в 

регулюванні трудової міграції і надалі належить національному та двосторонньому 

рівню управління. 

Таким чином, нами визначено основні РКП (зокрема, Будапештський процес, IGC, 

ICMPD та інші), серед ключових характеристик РКП нами виділено неофіційність, 
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відкритість, необов‘язковість рішень та їхню ефективність. Нами визначено, що перехід 

до міграційних систем попиту (або до синтетичних систем) міграційного регулювання на 

рівні регіонів буде можливим після повної інтеграції міграційної управління або після 

підписання окремих багатосторонніх міграційних договорів, попередньо погоджених в 

рамках РКП відповідного регіону. 

 

3.4. Трансформаційні стратегії регіональної координації трудової міграційної 

політики 

 

 В даному підрозділі буде досліджено інструментарій трансформації міграційної 

політики, взаємовплив глобального ринку праці і регіональної міграційної політики, 

мотиви регіональної трудової міграційної політики, виокремлено типи та моделі 

трансформаційних процесів, а також визначено трансформаційний потенціал 

регіональної міграційної політики за ступенем впливу залежно від детермінант та типів 

трансформації.  

Активізація регіоналізації міграційного регулювання пов'язана з інтенсивним 

розвитком регіональних інтеграційних організацій, де розвиваються регіональні ринки 

праці, а міграція трудових ресурсів – лібералізується. Ключову роль в регіональному 

характері міжнародної міграції відіграють регіональні інтеграційні об‘єднання. 

Регіоналізація міграційної політики згладжує проблеми управління міграцією, 

спричинені тим фактом, що глобальному рівні практично відсутня ефективна система 

регулювання міжнародної трудової міграції, приводячи її у відповідність сучасному 

багатополярному світу. Така політика передбачає створення регіональних інструментів 

міграційної політики, які можуть бути як специфічними для сто регіонального 

регулювання, так і можуть заміняти собою аналогічні інструменти національного або 

глобального рівнів. Глобалізація ринку праці впливає на трансформацію регіональної 

міграційної політики. В основі формування ефективної системи регіональної міграційної 

політики лежить врахування ключових інтересів країни імміграції та використання 

відповідного інструментарію міграційної політики. 
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Трансформація регіональної міграційної політики носить подвійний характер. 

Розвиток регіональних інтеграційних об‘єднань формує засади для регіональної 

лібералізації міграції (загальна свобода руху або спрощення механізму міграції для 

окремих, переважно висококваліфікованих, спеціалістів), відбувається зближення та 

уніфікація національного законодавства щодо регулювання міжнародної міграції з третіх 

країн, що часто супроводжується встановленням більш жорсткого режиму адмісії з 

третіх країн (як по політичним, так і по економічним мотивам). З іншого боку, уніфікація 

міграційної політики може навпаки суперечити національним інтересам однієї з країн об 

єднання та стати чинником дезінтеграції (випадок з Брекзіт, де негативні очікування від 

потенційного притоку мігрантів були одним з чинників голосування за вихід 

Сполученого Королівства з ЄС в 2016 р.).   

Вагомою характеристикою регіонального міграційного менеджменту є управління 

«знизу-вверх», що відображає неформальну сторону міграційного регулювання. Таке 

управління здійснюється через використання акторів громадянського суспільства, за 

участі профспілок, правозахисних організацій, ключовою метою діяльності яких 

виступає захист прав мігрантів, в тому числі і соціально-трудових. В трансформації 

міжрегіональних об‘єднань приймають участь глобальна робоча сила: співробітники 

місіонерських організації, релігійних об‘єднань, міжнародних приватних військових 

компаній, ЗМІ. 

Ключові домінанти становлення глобального ринку праці заставляють 

трансформуватись регіональну міграційну політику. Методологічний інструментарій 

трансформації міграційної політики охоплює три форми прояву. 

1) Регулювання → Дерегулювання. 

2) Регулювання → Ререгулювання. 

3) Регулювання → Регулювання+. 

У першому випадку трансформація міграційної політики відбувається з приводу 

об’єкту регулювання. Зокрема, знімаються бар‘єри для доступу на ринок праці для всієї 

робочої сили в рамках регіонального об‘єднання, або спрощується режим доступу для 

окремих категорій (переважно висококваліфікованих) найманих робітників або 

самозайнятих працівників. Ключову мотивуючу роль трансформації в напрямку 
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дерегулювання відіграють демографічні та кваліфікаційні детермінанти становлення 

глобального ринку праці. Оскільки стандартизований глобальний товар вимагає 

стандартизованого працівника, усунення регуляторних бар‘єрів формує сприятливі 

умови для необмеженої взаємодії глобального попиту і глобальної пропозиції в межах 

регіону, який запроваджує такі заходи.  Трансформація в напрямку дерегулювання має 

довгостроковий, стратегічний характер, зумовлений об‘єктивними умовами 

перерозподілу факторних ресурсів. Дана форма трансформації міграційної політики 

може бути характерною для всіх трьох регіональних міграційних систем, однак більш 

характерною є для систем пропозиції та синтетичних систем. Натомість,  міграційних 

системах попиту вона може відбуватись спорадично. 

В другому випадку трансформація міграційної політики відбувається з приводу 

мети регулювання. У випадку, коли метою регулювання міграції є досягнення 

короткострокової мети заповнення вакансій на ринку праці,  економічна турбулентність 

(глобальні економічні кризи або регіональні «міграційні кризи») змінює поточну 

кон‘юнктуру ринку праці, зменшуючи короткострокову потребу в робочій силі, і формує 

передумови для ререгулювання (реверсивного регулювання). Даний тип трансформації 

міграційної політики відбувається з певною періодичністю, інерційно реагуючи на зміни 

глобальної економічної кон‘юнктури (кількісне обмеження залучення іноземних 

робітників, формування умов для рееміграції раніше прибулих мігрантів).  Характерною 

дана форма міграційної політики є переважно для міграційних систем попиту, а також 

частково для синтетичних систем (в частині міграційних вимог не пов‘язаних з 

міграційною системою балів).  

В третьому випадку трансформація міграційної політики відбувається з приводу 

інструментів регулювання. Відбувається зміна підходів до регулювання, зумовлених 

вдосконаленням інструментарію міграційної політики, в першу чергу завдяки таким 

домінантам як дегуманізація праці, роботизація та технологізація. Така форма 

трансформації передбачає застосування проактивних (стратегічних) заходів, які є 

переважно характерними для міграційних систем пропозиції та синтетичних міграційних 

систем.  
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Міграція є як чинником, так і похідною зміни державної політики. Таким чином, 

трансформація міграційної політики може бути діалектично зумовленою взаємовпливом 

глобального ринку праці і регіональної міграційної політики: 

1) Ринок → Політика. 

2) Політика → Ринок. 

Реагування міграційної політики на зміни кон‘юнктури ринку праці є переважно 

проявом інерційного підходу, який працює  в межах бінарного поділу мотивів 

міграційної політики (залучати мігрантів – політика заохочення, стимулювання; не 

впускати мігрантів – обмежуюча, рестрикційна політика, рис. 3.2). Даний тип політики є 

характерним переважно для міграційних систем попиту. 

Водночас, у випадку, коли заходи міграційної політики здійснюються з урахуванням 

довгострокових тенденцій розвитку світового ринку праці, та ключових домінант 

становлення глобального ринку праці, вони можуть розглядатись в якості проактивних 

елементів міграційної політики. 

Регулювання доступу іноземних робітників (елемент політики) має безпосередній 

вплив на динаміку національних та регіональних ринків праці (елемент ринок). 

Ефективність такого регулювання безпосередньо залежить від загальноекономічної 

динаміки, балансу попиту і пропозиції на робочу силу на обраному регіональному ринку 

праці, а також оптимальності відібраного інструментарію реалізації міграційної політики.  

 

Рис. 3.2. Мотиви регіональної трудової міграційної політики 

Джерело: складено автором 

 

Мотиви 

Залучати 
мігрантів  

Не впускати 
мігрантів  
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Сучасні синтетичні міграційні системи враховують діалектику взаємовпливу 

глобального ринку та міграційної політики, таким чином, їхній міграційний 

інструментарій є пристосованим до системних змін на ринку праці, при цьому, він є 

також придатним для врахування кон‘юнктурних змін на ринку праці. 

Нами виокремлено 4 типи трансформаційних процесів регіональної міграційної 

політики: разова (вибіркова), періодична (циклічна), системна, безперервна. Дані типи 

трансформацій є характерними різною мірою для різних регіональних міграційних 

систем і, водночас, детермінованими різними чинниками (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5. 

Трансформаційний потенціал регіональної міграційної політики (за ступенем 

впливу) 

Детермінанти 

трансформації 

Типи трансформації 

Періодична Циклічна Системна Безперервна 

Демографічні зрушення Слабкий Середній Сильний Середній 

Технологічний прогрес Середній Слабкий Сильний Середній 

Транснаціоналізація Слабкий Слабкий Сильний Середній 

Роботизація Середній Слабкий Сильний Середній 

Глобальне вирівнювання 

заробітної плати 

Слабкий Середній Середній Середній 

Стандартизація освіти Слабкий Середній Сильний Середній 

Боротьба за таланти Сильний Середній Сильний Середній 

Кваліфікаційний розрив Середній Середній Сильний Середній 

Джерело: складено автором 

 

Разова (вибіркова) трансформація відбувається у формі запровадження або 

скасування регуляторного (візового) режиму, регуляризації нелегальних мігрантів тощо. 

Дані заходи можуть бути зумовлені як чинниками економічного розвитку (країни, 

регіону чи світу), так і мати неекономічне походження і бути реакцією на політичні події, 
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які мають безпосередній впив на економіку. Вибіркова трансформація переважно не 

стосується зміни інструментарію або філософії міграційної політики країни чи регіону і є 

переважно характерною для міграційних систем попиту. 

Періодична (циклічна) трансформація міграційної політики є більшою мірою 

кон‘юнктуро-залежною, вона знаходить своє втілення через міграційні заходи сезонного 

типу (надання та скасування дозволів, збільшення та зменшення квот міграції тощо). 

Ключові домінанти становлення глобального ринку праці не мають визначального 

впливу на періодичну трансформацію міграційної політики.  

Системна трансформація є стратегічною за своїм характером трансформацією 

міграційної політики, яка змінює підходи до міграційного відбору на основі 

довгострокових потреб економіки країни (що є характерним для міграційних систем 

пропозиції), відображає зміну інструментарію міграційної політики (в тому числі завдяки 

технологізації процесу міграційного відбору, в тому числі з використанням новітніх 

підходів взаємодії на ринку праці через технологію блокчейн). Одним з визначальних 

детермінант системної трансформації є демографічні зрушення в світовій економіці.  

Безперервна (поточна) трансформація характеризує постійний процес оновлення 

інструментарію міграційної політики. Даний тип трансформації є характерним для всіх 

міграційних систем, і є детермінованим нагальними потребами коректування 

міграційних заходів в рамках діючих пріоритетів та наявного інструментарію міграційної 

політики. Короткострокова безперерервна трансформація може бути проявом 

частинного випадку системної політики (у розрізі поточних заходів стратегічного 

характеру зумовлених домінантами становлення глобального ринку праці). 

Нами запропоновано 3 моделі трансформації регіональної міграційної політики, а 

саме: 1) трансформація від міграційної системи попиту – до системи пропозиції; 2) 

трансформація від міграційної системи попиту до синтетичної міграційної системи; 3) 

трансформація від міграційної системи пропозиції – до синтетичної системи. Перша 

модель трансформації передбачає радикальний перехід від систем орієнтованих на 

потреби роботодавців на систему, зорієнтовану на стратегію держави, засновану на 

максимально лібералізованому підході для міграційного регулювання. Друга модель, 

передбачає внесення до існуючої кон‘юнктурної системи управління міграцією елементи 
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стратегічного управління. Ключовим маркером такого переходу є запровадження  

системах міграційного попиту міграційної системи балів для висококваліфікованих 

працівників. Третя модель трансформації знаходить свій прояв у переході від «чистих» 

систем пропозиції, заснованих на довгостроковій потребі в якісному людському капіталі 

до синтетичних (комбінованих) систем, що враховують інтереси роботодавців, 

переважно в межах існуючих систем балів або спеціальних програм тимчасової трудової 

міграції. В табл. 3.6 інтегровано детермінуючі чинники трансформації регіональної 

міграційної політики у розрізі моделей такої трансформації.  

Таблиця 3.6. 

Трансформація моделей регіональної міграційної політики під впливом 

детермінант становлення глобального ринку праці 

Моделі трансформації 

міграційної політики 

Модель попиту → 

Модель пропозиції 

Модель пропозиції 

→ Синтетична 

модель 

Модель попиту → 

Синтетична модель 

Тип трансформації Системний, 

безперервний 

Системний, 

безперервний, 

вибірковий 

Системний, 

безперервний, 

циклічний 

Домінантний характер 

трансформації 

Лібералізація 

міграційної політики 

Часткова 

лібералізація 

міграційної політики 

Часткова 

лібералізація 

міграційної політики 

у поєднанні з 

селективними 

рестрикцій ними 

заходами щодо 

окремих категорій 

мігрантів 

Детермінуючий чинник 

трансформації 

Демографічний 

чинник 

Демографічний 

чинник, 

технологізація 

Технологізація, 

боротьба за таланти 

Інструменти 

трансформаційних 

змін 

Запровадження 

міграційної системи 

балів на зміну 

запрошенням на 

роботу від 

роботодавців 

Врахування в 

існуючих системах 

поточної 

кон‘юнктури ринку 

праці 

Запровадження 

міграційної системи 

балів, як додаткового/ 

паралельного 

інструменту селекції 

мігрантів 

Джерело: складено автором 

 

Розвиток нових форм міграції вимагає нових підходів також і до питання 

громадянства, як вагомого елементу міграційного регулювання. За останні 30 років 
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країни в регіональних об‘єднаннях перейшли від громадянства по походженню до 

громадянства на основі місця проживання, формуючи основи для регіонального 

подвійного громадянства (особа може бути одночасно громадянином і країни 

перебування і регіонального інтеграційного об‘єднання), що є одночасно і проявом 

регіональної глобалізації,  і втратою національної самобутності.   

Формуються передумови для трансформації ролі громадянства в напрямку 

«інтелектуального громадянства»  – громадянства економічного вибору (досягнення 

бізнес цілей), зумовленого виключно вигідністю податкової юрисдикції або доступу до 

професій з вузько регламентованим національним або регіональним доступом. 

Стандартизація праці та виробництва з поступовим наближенням кінцевого продукту до 

споживача («крафтизація економіки»)  поступово призведуть до елімінації фактору 

громадянства (дозволу на проживання), та візової політики загалом, в якості інструменту 

глобальної міграційної політики, таким чином збільшуючи роль «широкої» міграційної 

політики, яка не є обмеженою контролем за транскордонним переміщенням робітників.  

Розширення міждержавних регіональних об‘єднань проходить в двох видах: 

інтеграція та дезінтеграція. Інтеграція РТУ, досягнувши критичної маси, переходить в 

стадію стагнації. Точка переходу до стагнації визначається кількісним і якісним складом 

цих об‘єднань. До якісного складу можна віднести наявність одного або декількох 

лідерів цих регіональних об‘єднань. Чим більше полярних лідерів в середині РТУ (як 

приклад, ЄС, Німеччина, Сполучене Королівство), де немалу роль в дезінтеграційних 

процесах відіграють етнічні міждержавні/міжрегіональні об‘єднання (Франція – Квебек, 

Сполучене Королівство - Канада). Кількісними показниками є територія і кількість 

населення, чим більшими є ці показники, тим більш ускладненим є механізм управління 

регіональними об‘єднаннями, можливість дезінтеграційних процесів збільшується. 

Наявність потужних діаспор в країнах, що входять в склад інтеграційних об‘єднань, 

зменшує інтегративність цих держав в РТУ. Їхня стійкість є прямо пропорційною 

входженню національних держав в інтеграційні об‘єднання: добровільне чи 

насильницьким шляхом (створення СРСР). В останньому випадку закладається 

потужний в перспективі дезінтеграційний процес. У випадку національних держав з 

потужними діаспорами більш прогнозованим та економічно виваженим є процес не 
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входження цих держав в інтеграційні об‘єднання (Китай, Японія, Ізраїль), а міждержавні 

угоди між країнами та РТУ.  

На території великих регіональних об‘єднань часто не враховуються національні 

інтереси невеликих членів цих об‘єднань, як етнічні – розмивання етнічної спільноті, так 

і економічні – нав‘язування продуктів виробництва більш потужних гравців всередині 

РТУ. Процес інтеграція та дезінтеграції є динамічним процесом, який залежить від 

глобальних гравців, які використовують його для реалізації глобальних проектів: 

шовковий шлях, транспортні розв‘язки, транзит природних ресурсів, що часто не 

співпадає з економічними інтересами малих етносів.  

Таким чином, нами визначено, що інструментарій трансформації міграційної 

політики охоплює три форми прояву (регулювання → перегулювання, регулювання → 

ререгулювання, регулювання → регулювання «плюс»), та виділено, що така 

трансформація може відбуватись з приводу об‘єкту, мети та інструментів регулювання, 

встановлено, що реагування міграційної політики на зміни кон‘юнктури ринку праці є 

переважно проявом інерційного підходу (ринок → політика, характерно для міграційних 

систем попиту), а заходи міграційної політики стратегічного значення, які враховують 

ключові домінанти становлення глобального ринку праці є проявом проактивної 

політики (характерно для міграційних систем пропозиції та синтетичних систем). Нами 

виокремлено чотири типи трансформаційних процесів регіональної міграційної політики 

(разова, періодична, системна, безперервна), три моделі трансформації (модель попиту 

→ модель пропозиції, модель пропозиції → синтетична модель, модель попиту → 

синтетична модель), а також ступінь впливу детермінант трансформації на еволюцію 

міграційної політики залежно від типу такої трансформації.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Для сучасного світового господарства міжнародна трудова міграція відіграє 

важливу роль у забезпеченні його стабільності та розвитку. В умовах демографічної 

кризи в низці розвинених країн міжнародна міграція виступає фактором амортизації 

скорочення природного приросту робочої сили та зменшення відносної частки 
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працездатного населення в загальному пулі населення приймаючих країн. Для економік з 

ринками, що виникають, які одночасно можуть слугувати країнами-донорами мігрантів 

для розвинених економік та регіональними центрами імміграції для більшості країн, що 

розвиваються, міграція є і фактором економічного розвитку, і вагомим джерелом ризиків. 

В умовах обмеженої регуляторної ефективності таких глобальних організацій як МОМ, 

МОП або СОТ, ключову роль стає відігравати регіональний рівень регулювання МЕВ, 

зокрема, на рівні регіональних інтеграційних угрупувань. 

На глобальному рівні визначальну роль у регулюванні відіграють міжнародні 

економічні організації, в першу чергу СОТ, також питання міграції є на порядку денному 

цілого ряду спеціалізованих установ ООН (в першу чергу МОП) та асоційовану з нею 

МОМ, в свою чергу по окремим аспектам і інших її інституцій (ФАО) однак, на відміну 

від СОТ, їхні повноваження не передбачають забезпечення спрощення трудової міграції 

на будь-якому з рівнів. В зв‘язку з цим основним акцентом регулювання міграції та 

ринків праці через систему ООН спрямоване на дотримання прав робітників (в тому 

числі і трудових мігрантів – Комітет у справах трудових мігрантів), дослідницько-

аналітична діяльність (така як створення та розвиток Інформаційних систем ринку праці), 

а також гуманітарні аспекти міграції, не пов‘язаної з економічними мотивами.  

Глобальна торговельна політика суттєво відрізняється від регулювання 

міжнародної трудової міграції. Торгова лібералізація, насамперед, фокусується на 

сприянні руху товарів та послуг, а також, опосередковано, капіталу, натомість не 

ставлячи в пріоритет спрощення мобільності руху робочої сили. Міграційне регулювання 

залишається, в першу чергу, прерогативою національного та регіонального рівня, а роль 

глобальних інституцій залишається незначною. 

В рамках РТУ міграційні процеси можуть розвиватись в напрямку лібералізації 

мобільності осіб загалом (включно з постійною), або відкривати доступ до ринку праці 

тимчасово або для окремих висококваліфіковних професій, передбачати підтримку, 

певних типів інвестиційних або торгових операцій, постачальників послуг. Типи 

регіональних угод за впливом на мобільність робітників можуть включати угоди з 

розширеним підходом до мобільності осіб, широкомасштабною мобільністю осіб, 

селективною мобільністю окремих категорій працівників, з використанням моделі 
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міграції за ГАТС+, з використанням моделі міграції за моделлю міграції за ГАТС, а також 

моделі міграції, які відхиляються від регулювання в рамках ГАТС і не забезпечують 

мінімально передбачених Угодою умов для постачальників послуг. 

Інституційна фрагментація не обов‘язково запобігає глибшим процесам політичної 

конвергенції, що підтверджується діяльністю РКП. Регіональні консультативні процеси 

охоплюють широке коло питань, в тому числі і щодо трудової міграції, нексусу міграції 

та розвитку, міграції та торгівлі, інтеграції мігрантів, захисту прав мігрантів. РКП 

відрізняються від офіційних регіональних інституцій через такі характеристики їх 

діяльності як неофіційність, відкритість, ефективність.  

Хоча регіональні міграційні схеми підкреслюють до певної міри бажання до 

міграційної кооперації в рамках регіональних інтеграційних об‘єднань, поточне 

превалювання національного рівня регулювання міграції, насамперед, зумовленої 

працевлаштуванням, обмежують більш глибоку інтеграцію. Поза межами ЄС досить 

характерною особливістю є суттєва розбіжність між формальними регіональними 

зобов‘язаннями та актуальним національним регулюванням в більшості регіонів, а також 

відсутністю відповідної імплементації формально погоджених рішень.  

Крах глобалістичних теорій і напрямків довели неможливість всепоглинаючого 

регулювання в глобальному масштабі. Амбітні проекти окремих держав, міждержавних 

об‘єднань, релігійних організацій, фінансово-промислових груп, окремих осіб не мали 

успіху в середовищі запрограмованому на рівновагу. Розуміння раціонального і реально 

можливого регулювання на регіональному рівні всіх процесів від культурних до 

економічних, зокрема і міграційних, є найбільш природнім, а в результаті – можливим 

(сприяє такому процесу схожість світосприйняття суб‘єктами даного процесу). 

Міжрегіональне регулювання вимагає більше інституцій і компромісів, зокрема і в 

міжнародній регуляторній міграційній політиці. Створення денаціоналізованого, 

універсального суб‘єкта глобального ринку праці можливе лише після генетичної 

корекції людського генофонду та остаточної дегуманізації та роботизації праці. На 

сьогодні і на найближчу перспективу виникає необхідність дослідження стихійно 

сформованого ринку праці і міграційних процесів в регіональних ринках праці.  
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Денаціоналізація учасників глобального ринку праці, трансформація регіональних 

ринків праці, боротьба за трудові ресурси в світовому масштабі змушує інстинктивно 

захищати ринки праці на національному і регіональному рівнях і створювати синтетичні 

підходи до регулювання на регіональному рівні. З розвитком інформаційних технологій, 

технологічного прогресу формується ринок праці, який все більшою мірою 

віртуалізуватиметься, а само ідентифікація регіонів посилюватиметься. 

 

Основні результати дисертаційного дослідження котрі знайшли відображення в 

Розділі 3 висвітлено у таких працях автора: [104; 105; 111; 141; 155; 156; 170; 171; 179; 

180; 181; 187; 190]. 
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РОЗДІЛ 4 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

4.1. Еволюція міграційної політики регіональних інтеграційних об’єднань 

 

В даному підрозділі буде досліджено еволюцію регулювання у сфері трудової 

міграції в регіональному розрізі, визначити наявний ступінь інтеграції міграційної 

політики в регіональних об‘єднаннях та динаміку розвитку регіональної співпраці, 

охарактеризувати якими міграційними системами міграційної послуговуються різні РТУ 

на теперішній час, окреслити ключові механізми регіональної трудової імміграційної 

політики в окремих РТУ, охарактеризувати еволюцію глобальної візової політики та 

еволюцію візової політики окремих РТУ та регіонів, запропонувати типологію 

регіональних візових режимів.  

Регіональні режими розвивали більшість із своїх норм в ширшому контексті 

глобальної економічної інтеграції. Регіональні міграційні рамки спрямовані на більш 

глибоку економічну інтеграцію, яка охоплює лібералізацію внутрішньорегіональної 

міграції. Хоча окремі регіональні інтеграційні об‘єднання, такі як МЕРКОСУР та 

ЕКОВАС, наслідували розширений підхід моделі ЄС щодо вільного руху осіб, інші 

регіони, такі як АСЕАН та НАФТА, були більш селективними, керуючись моделлю 

ГАТС щодо висококваліфікованої мобільності, на відміну від запровадження повної та 

виключної свободи пересування в рамках регіону. 

Хоча діяльність РТУ та процеси регіональної міграції є безпосередньо 

пов‘язаними, зв'язок між процесами інтеграції та розвитком міграційних переміщень не є 

лінійним. Так, якщо в рамках СНД кількість мігрантів, що залишаються в рамках регіону 

сягає 72%, НАФТИ – 65%, то для АСЕАН даний показник складає лише 32%, а 

МЕРКОСУР – 24% [218; 545]. 

Імміграційна політика ключових приймаючих країн трансформувалась від 

міграційного відбору на основі національного принципу, до підходу єдиної політики 
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щодо всіх національностей з виключенням для мігрантів в рамках інтеграційних 

об‘єднань. Якщо імміграційна політика ХІХ – першої половини ХХ ст. була ліберальною 

лише щодо окремих національностей, то з другої половини ХХ ст. міграційна політика, у 

тому числі і на регіональному рівні, є сукупністю ліберальних та рестрикційних підходів. 

Водночас, сучасний преференційний режим для міграції в низці інтеграційних об‘єднань, 

таких як ЄС або МЕРКОСУР, або через механізм двосторонніх угод щодо 

працевлаштування сезонних робітників чи працівників певних професій, дозволяє 

стверджувати, що застарілий принцип заборони для міграції окремих національностей 

частково трансформувався в надання привілеїв для громадян певних держав. 

Досвід кризових явищ в Європі в середині 1970-х рр. вказує на те, що навіть за 

умови тимчасового запровадження рестрикційних заходів імміграційної політики, для 

країн призначення визначальними є довгострокові інтереси. Таким чином, незважаючи 

на сучасну ситуацію з міграційною кризою, пов‘язаною зі значним припливом до ЄС 

біженців з Північної Африки та Близького Сходу, а також нестійким посткризовим 

розвитком регіонального ринку праці, в стратегічному плані переважаючими є 

довгострокові потреби, інтереси та пріоритети в регіональних об‘єднаннях. Так, 

зважаючи на демографічну кризу, ЄС потребуватиме стабільного притоку молодої 

робочої сили всіх кваліфікацій, а також з урахуванням відставання в «боротьбі за 

таланти» з США, Канадою та Австралією – залучення висококваліфікованої робочої 

сили.   

Підходи до сучасної міграційної політики суттєво диференціюються відповідно до 

специфічних категорій міграції. За умови наявності загальної тенденції до зменшення 

ліберальних змін в імміграційній політиці, трудова міграція, загалом, залишається 

бажаним видом міграції для приймаючих країн, особливо ж сприятливою і надалі є 

політика щодо висококваліфікованих працівників, студентів та інвесторів. На сьогодні, 

міграційні режими не стають більш обмежуючими загалом, а стають все більш 

складними та диференційованими – під час міграційного відбору все більшого значення 

набувають професійні вміння.   

Запровадження режиму регіональної мобільності часто виступало тригером для 

кооперації щодо соціальних прав. Відповідні регіональні політики також були 
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результатом більш широких процесів дифузії, поширюючись, зокрема, від роботи МОП і 

ООН щодо заохочення прав мігрантів. Крім юридичної емуляції, ці положення часто 

залишалися без обов‘язкових документів для виконання.  

Поза межами внутрішньорегіональної міграції регіональні програми були 

розпочаті для контролю за зовнішніми міграційними потоками. Поряд з традиційними 

пересторогами щодо втрати суверенного контролю доступу іноземців, вагому роль 

відіграють безпекові аспекти щодо впливу притоку біженців з охоплених війною 

регіонів, що має безпосередній вплив на загальну міграційну політику, у тому числі і 

щодо регулювання трудової міграції. Питання безпеки завжди відіграють вагому роль в 

рамках регіональних консультативних процесів, які не є безпосередньо пов‘язаними з 

формальними широкими регіональними інтеграційними процесами. Досить часто такі 

РКП підтримуються ключовими країнами призначення міграції у взаємодії зі своїми 

сусідами, такими як ЄС, США або Австралія, за посередницької та інституційної 

підтримки МОМ.  

За виключенням моделі ЄС, де було розроблено найбільш всеохоплюючу модель 

міграційного регулювання, інші регіональні угоди є більш лімітованими в масштабах 

кооперації. Взаємозв‘язок між регіональною політикою та фактичними міжнародними 

міграційними потоками є дуже складним. Водночас, досягнення більш широкої 

регіональної інтеграції щодо мобільності, прав мігрантів та питань безпеки в контексті 

міграційних переміщень є досить ускладненими, зважаючи на асиметрію 

взаємозалежності між країнами, які залучені до міграційного процесу. Не існує єдиного 

шаблону, який міг би бути успішним в усіх регіональних інтеграційних угрупуваннях під 

час вибору режиму міграційного регулювання. Усе це не в останню чергу формує 

реальність, в якій міграційна сфера залишається без уніфікованих заходів, які могли б 

забезпечити релятивні інструменти міграційної політики або міжнародно-зобов‘язуючих 

норм для усіх учасників процесу міжнародної трудової міграції.  

За браком сутнісної міжнародної кооперації у сфері регулювання міжнародної 

мобільності, міграційні питання все більшою мірою переносяться на регіональний рівень. 

В усіх частинах світу в рамках програм регіональної інтеграції в тій чи іншій мірі 

запроваджуються норми щодо мобільності громадян з країн-учасниць РТУ. Окремі з 
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положень мобільності виходять за рамки, власне, питань регіональної інтеграції та 

включаються до окремих дво- та багатосторонніх торговельних угод. У Південно-

Східній Азії спостерігається особливе поширення норм щодо мобільності в межах 

регіональних рамок співпраці АСЕАН. Такі норми мобільності відображають урядові 

пріоритети щодо тимчасового руху висококваліфікованих професіоналів. Вони надають 

доступ до ринку, однак, меншою мірою концентруються на правах та привілеях 

трудових мігрантів та членів їхніх родин. Хоча такі норми і є формально 

кодифікованими, такі правила стосуються лише обмеженої кількості трудових мігрантів 

в Азії.  

У контексті глобальної кризи біженців, транссахарська та транссередземноморська 

нелегальна міграція з Африки до Європи стала центром значної уваги як в політичному, 

так і в науковому середовищі. Країни Східної та Західної Африки виступають не лише 

країнами походження та транзиту міграції, а є і регіонами призначення тимчасової та 

постійної імміграції. Фактично, більша частина міграції в Африці здійснюється в рамках 

або між окремими субрегіонами. З урахуванням даної ситуації регіональні організації в 

Африці розробили режими мобільності, спрямовані на підтримку та підвищення якості 

менеджменту внутрішньорегіональних потоків.  

На сьогодні близько 175 країн є суб‘єктом в одній або більшій кількості 

регіональних інтеграційних ініціатив (чинних або таких, що знаходяться на стадії 

переговорів) щодо забезпечення більш вільного руху осіб між країнами. У рамках 

більшості процесів регіональної економічної інтеграції відбуваються переговори щодо 

різнорівневого та різношвидкісного забезпечення вільного руху робочої сили. 

Регіональна політика щодо трудової міграції знаходиться на сьогодні переважно на стадії 

становлення для низки інтеграційних утворень, наприклад, для таких як АСЕАН або 

МЕРКОСУР. Для інших же організацій, таких як ЄС, за умови досягнення 

максимального рівня внутрішньої інтеграції ринків праці, існує необхідність щодо 

узгодження зовнішньої міграційної політики за аналогом митного союзу у випадку з 

міжнародною торгівлею товарами та послугами.  

Жодна з регіональних інтеграційних організацій не мають повноцінної 

скоординованої зовнішньої міграційної політики щодо трудової міграції, але всі 



232 
 

досліджувані мали окремі угоди щодо міграції або включили ці положення в свої угоди 

про створення регіональної ЗВТ. На нашу думку, серед ключових РТУ світу більшість 

послуговуються міграційними системами зорієнтованими на попит, натомість, до 

останнього часу АНЦЕРТА та, частково, НАФТА використовували міграційну систему 

пропозиції. Натомість, останні зміни в міграційні політиці Австралії та Канади, а також 

перспективні – в США, дозволяють говорити про прогнозований перехід цих РТУ на 

синтетичну модель.    

Міграційні системи, які базуються на пропозиції робочої сили використовуються 

більшою мірою в традиційних країнах імміграції до яких відноситься регіон Океанії (в 

першу чергу в межах Транстасманської міграційної системи в рамках АНЦЕРТА), а 

також частково об‘єднання НАФТА (в першу чергу Канадська міграційна система, в 

перспективі - США). Згідно Транстасманської угоди щодо подорожей (ТТТА), 

австралійці та новозеландці, які відповідають особистісним вимогам, а також мають 

задовільний стан здоров‘я, володіють правом подорожувати, проживати, а також 

працювати в обох країнах без обмежень. Водночас, в ряді країн supply-driven міграційні 

системи модернізуються і включають окремі елементи demand-driven систем, що 

дозволяє говорити про перспективний перехід до третього рівня – синтетичних 

міграційних систем. 

Процеси регіональної та субрегіональної інтеграції, які відбуваються в усьому 

світі, в різний спосіб та до різного рівня стосуються питання міграції. Найбільшою мірою 

регіональна політика розвинена в Європейському Союзі, де було запроваджено вільний 

рух робочої сили між його державами-членами. Застосування даного принципу 

залишається питанням тривалого переговорного процесу через складну ситуацію на 

різних національних ринках країн ЄС, а також «туризму» в пошуках кращої соціальної 

допомоги. Незважаючи на це, європейський досвід є найбільшою мірою наближеним до 

об‘єднаного регіонального ринку праці, а також продемонстрував свій потенціал, 

зробивши внесок у зменшення рівня безробіття в окремих країнах через відкриття нових 

можливостей працевлаштування, особливо для молоді [366].  

Кооперація між державами в сфері міграційного регулювання є важливим 

фактором міграційної ефективності як на рівні регіональних консультативних процесів, 
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так і двосторонніх угод, або ж в рамках міжнародних конвенцій щодо міграції. Водночас, 

міграційна криза в ЄС вказує на те, що необхідною є ширша та глибша інтеграція 

міграційної політики навіть серед тих інтеграційних об‘єднань, які на сьогодні 

знаходяться на відносно найвищому етапі інтеграції міграційної політики [493]. Хоча ЄС 

і знаходиться на найвищій стадії інтеграції порівняно з іншими регіональними 

інтеграційними об‘єднаннями, навіть тут не існує єдиної узгодженої спільної міграційної 

політики у сфері трудової міграції щодо третіх країн.  

У рамках спільноти АСЕАН просувається ідея вільного руху кваліфікованої 

міграції, у зв‘язку з чим започатковано Тристоронній форум щодо трудової міграції. В 

Америці такі регіональні об‘єднання як МЕРКОСУР, Андська Спільнота, КАРІКОМ 

розвивають субрегіональні політики, які спрямовані на права трудових мігрантів, що 

підкріплюється наявністю консультативних та дорадчих регіональних інституцій. В 

Африці, різні субрегіональні органи, в тому числі Співтовариства розвитку Півдня 

Африки (САДК), Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) і 

Східно-Африканського співтовариства (EAC), порушували різні аспекти міграційної 

політики, в той час як МОП працює в тісному контакті з Африканським союзом під час 

розробки регіональних підходів із питань зайнятості та боротьби з бідністю в Африці. 

У 13 регіональних інтеграційних процесах у світі залучено 120 країн, які ведуть 

переговори або уже встановили режими вільного руху осіб. До таких організацій 

належать Андський спільний ринок (Андський пакт, АНКОМ), Асоціація країн 

Південно-Східної Азії (АСЕАН), Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Економічне 

співтовариство країн Центральної Африки (ЕКОЦАС), Рада Центральної Америки 

(РЦА), Економічне співтовариство країн Східної та Південної Африки (КОМЕСА), 

Європейський Союз (ЄС), Євразійський економічний союз (ЄАЕС), Євразійська 

відповідність (ЕАС), Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), Рада 

співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Міжурядовий орган з 

питань розвитку (ІГАД), Співтовариство розвитку Півдня Африки (САДК). 

За окремими виключеннями, такими як ЄС та ЕКОВАС, активне розширення 

рамок регіональної інтеграції у сфері міграції розпочалось у 1990-х рр. Ці регіональні 

режими приймають дві основні форми. По-перше, це регіональні інтеграційні рамки, такі 
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як АСЕАН, ЕКОВАС, НАФТА, які в більшій чи меншій мірі застосовують підхід 

адресної часткової внутрішньої мобільності в якості більш широкої стратегії розбудови 

регіональної економіки. Паралельно розвивається інша форма регіональної кооперації – 

регіональні консультативні процеси. ЄС розвиває свій міграційний режим, втілюючи 

одночасно як формальні механізми в рамках РТУ, так і неформальні – через РКП, таким 

чином, використовуючи механізм взаємовпливу регіоналізму, транскордонного 

співробітництва, міжрегіональної співпраці, а також із більш широким залученням 

глобальних організацій. Країни, які мали більш тривалу історію регіональної міграції, 

більш схильні до регіонального менеджменту міграції, що також підтверджується 

досвідом ЄС, який знаходиться на більш високій стадії інтеграції ніж, наприклад, 

АСЕАН або НАФТА, які регулюють лише певні аспекти внутрішньої міграції, однак, 

лише ЄС пройшов трансформацію від виключного регулювання міграції до координації 

імміграції з третіх країн за окремими категоріями мігрантів [278]. 

Таблиця 4.1 

Ключові механізми регіональної трудової імміграційної політики в окремих РТУ 

Механізм 

регіонального 

регулювання 

Вступило в силу Знаходиться в стадії 

імплементації 

Розроблені принципи 

регулювання 

Вільне переміщення 

осіб, включно з 

гарантуванням права 

тимчасового і 

постійного проживання 

ЄС, МЕРКОСУР, ЕАЄС ЕКОВАС, ЕАС АС, КОМЕСА, АСН, 

ЕКОЦАС, ІГАД, 

УНАСУР 

Забезпечення вільного 

переміщення окремих 

категорій робітників 

НАФТА АСЕАН, РСАДПЗ КАРІКОМ, САДК 

Співпраця по візовим 

питанням, забезпечення 

регулярного 

міграційного обміну    

 АТЕС САМ, СССД 

Захист прав мігрантів з 

регіонального 

об‘єднання в інших 

РТУ 

  СААРК 

Джерело: [218; власні дослідження автора] 
 

Вільна міграція робочої сили значною мірою поширюється в різних РТУ в якості 

«побічного» ефекту регіональної економічної інтеграції через політику дифузії, державні 

інтереси, делегування повноважень. На відміну від внутрішньорегіональної міграції, яка 
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є кодифікованою в рамках РТУ, співпраця в сфері регулювання зовнішньої міграції 

більшою мірою розвивається саме через РКП, які перебувають під вагомим впливом 

ключових приймаючих країн, незалежно від того, чи вони знаходяться в рамках цього 

регіону, чи вони є зовнішніми акторами для цього регіону, як це, наприклад, відбувається 

у випадку з регіональною міграційною кооперацією в Африці [278]. 

У Додатку К проранжовано виміри регіональних міграційних режимів за ступенем 

міграційної інтегрованості. На сьогодні дуже сильний ступінь інтегрованості демонструє 

лише ЄС, хоча, у зв‘язку з цим, він зіштовхнувся з додатковими ризиками дезінтеграції за 

умови відсутності подальшої еволюції або реструктуризації міграційних підходів, про що 

йтиметься в наступних підрозділах. Досить активний розвиток інтеграції в рамках 

Південної Америки, дозволяє ранжувати МЕРКОСУР як умовно сильну інтеграцію. 

Приклади інтеграції в рамках АСЕАН та НАФТА говорять про часткову інтеграцію, 

хоча, зважаючи на більш широкий набір категорій робітників та більш тривалу історію 

інтеграції регіонального ринку праці, ступінь інтеграції в НАФТА є вищим, аніж в 

АСЕАН. Більшість африканських РТУ декларують високі ступені регіональної 

інтеграції, однак, тенденції в субрегіональних організаціях є досить варіативними. Також, 

вагому роль відіграє той факт, що для регіону Африки найбільшою мірою серед усіх 

регіонів є характерна висока декларативність за умови недостатньої імплементації 

прийнятих рішень, а також значна частина неформальної практики міграційного 

регулювання, що ускладнює процес ранжування. Загалом, для регіону Африки 

характерною є переважно слабкий та, в окремих випадках, частковий ступінь міграційної 

інтегрованості.   

Взаємозв‘язок між розвитком регіональної міграційної політики та діючими 

міграційними потоками є досить складним, і не завжди інтерконнектор між цими речами 

є лінійним. Поза межами ЄС, регіони, які декларували вільну мобільність, не 

демонстрували значного зростання міграції, особливо у відносних показниках. В 

окремих випадках, офіційна статистика може навіть демонструвати зменшення кількості 

мігрантів паралельно з підписанням угоди про спрощення міграційних процедур, як це, 

наприклад, відбулось у двосторонній міграції між Мексикою та США, починаючи з 1993 

р. Однак, паралельно з процесами легальної міграції, підписання будь-яких 
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стимулюючих умов щодо міграції, навіть безпосередньо не пов‘язаних з наданням права 

на працевлаштування, може мати своїм наслідком зростання нелегальної міграції, як це 

продемонстрував випадок з міграцією мексиканців до США, коли кількість нелегалів 

зросла з 3,9 млн. до 11,1 млн., досягнувши свого піку в цей рік [278]. Загальний 

позитивний вплив розвитку регіональної інтеграції на міграційні потоки підтверджується 

прикладом АСЕАН, де кількість внутрішньорегіональної міграції зросла за період 1990–

2015 рр. з 1,5 млн. до 6,5 млн. осіб (96% від загальної кількості міжнародних трудових 

мігрантів в регіоні), що жодним чином не було зумовлено будь-якими стимулюючими 

міграцію угодами цього періоду, а лише самим фактом регіональної інтеграції та 

планами подальшого її поглиблення, у тому числі і в міграційній сфері.  

В цілому, міграційні процедури в країнах АСЕАН залишаються обмежуючими. До 

ключових бар'єрів відносяться дорогі та тривалі механізми набору персоналу, 

обмежувальні квоти на кількість іноземних працівників,  жорстка політика зайнятості. 

Така обмежувальна політика зменшує можливості для працевлаштування працівників та 

впливає на їхній добробут. Така міграційна політика проводиться через помилкове 

сприйняття, що міграція може негативно впливати на країни походження, що, однак, 

перечить фактичним даним дослідження імміграції в регіоні. Так, у Малайзії 

моделювання проведене Світовим Банком [475] показує, що в Малайзії чистий приріст 

на 10% показника кількості низькокваліфікованих робітників-іммігрантів збільшує 

реальний ВВП країни на 1,1 відсотка, а відсутність міграції в Таїланді призведе до 

зменшиться ВВП країни на 0,75%.  Загалом же скорочення бар'єрів для мобільності 

сприятиме покращенню добробуту низькокваліфікованих працівників - на 14 %, і на 

29%, якщо включати всіх працівників-іммігрантів в регіоні. 

Інша тенденція є характерною для регіону Південної Америки. Незважаючи на 

вагому нормативну базу регіональної міграції, особливо з початку ХХІ ст., окрім 

позитивного ефекту від регуляризації (наприклад, лише в Аргентині 423,7 тис. 

нелегальних мігрантів були регуляризовані за період 2006–8 рр.), Договір про 

проживання не призвів до суттєвого збільшення міграції в рамках регіону [278]. 

МЕРКОСУР  є прикладом регіонального інтеграційного угрупування, яке 

еволюціонувало від регулювання торговельних відносин до регулювання міграційних 



237 
 

питань [552]. До середини 1990-х років соціальні і трудові питання були мало 

використовуваними, у регіоні зберігався обмежуючий підхід до трудової міграції [546]. 

Таким чином, на відміну від міграційного режиму в рамках ЄС, наявна на момент 

створення РТУ нормативна база не була спрямована на вільне пересування людей та 

скасування внутрішніх кордонів. На початку ХХ ст. було здійснено значні зміни в 

підході до вільної мобільності робочої сили в рамках МЕРКОСУР, з‘являються нові 

підходи до регіональної міграції, було започатковано дискурс громадянства МЕРКОСУР. 

Угода МЕРКОСУР про проживання (2002 р.), а також Статут громадянства МЕРКОСУР 

заклали основу для формування нового міграційного режиму. Вагомим чинником в 

даному разі є той факт, що такі рішення поступово приводять формальні угоди щодо 

міграції у відповідність з фактично діючою в регіоні практикою «мовчазної згоди» щодо 

трудової міграції. Регіональні мігранти надалі отримують переваги від рівного доступу 

до ринку праці, системи охорони здоров‘я та освіти, відповідно отримуючи рівні 

економічні, соціальні, політичні та культурні права. 

З 2006 р. у міграційній політиці ЄС діють різні політичні напрями , які є в 

переважній більшості випадків десинхронізованими, а узгоджуються лише в окремих 

випадках. Втілюються ці підходи через Європейську політику сусідства, Глобальний 

підхід до міграції та мобільності, а у випадку допуску трудових мігрантів з третіх країн – 

насамперед, через механізм національного регулювання. Вагомий вплив в напрямку 

синхронізації зовнішньої міграційної політики мало справити набуття чинності 

Лісабонським договором, однак, складний процес формування Європейської служби 

зовнішньої діяльності відклав це питання [643]. Необхідність гармонізації міграційного 

регулювання в ЄС були посиленими зовнішніми факторами, зокрема, Арабською 

весною, сирійською кризою, а також російсько-українською синтетичною війною, яка, 

хоча і не мала значних міграційних наслідків для ЄС, як це відбулось у перших двох 

випадках, однак, і надалі залишається активною за потенціалом до розширення, що може 

також спричинити безпосередній вплив на міграційну стабільність в Союзі. Події на 

кордонах ЄС дали імпульс розвитку міграційної політики ЄС.  

Уряди країн Європи у відповідь на надмірну спонтанну міграцію біженців та 

шукачів притулку, починаючи з 2015 р. активно рухаються в напрямку забезпечення 
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захисту зовнішніх кордонів ЄС. Занепокоєння припливом мігрантів є настільки значним, 

що декілька країн ЄС, користуючись правом, наданим їм Шенгенською Угодою, 

відновили прикордонний контроль, включно з тимчасовою зупинкою бездокументарного 

переміщення в рамках країн Шенгенської зони, в окремих випадках розпочалось 

спорудження фізичних засобів бар‘єрування, таких як стіни на кордонах. Сумніви щодо 

спроможності лімітування зовнішньої міграції були серед ключових каталізаторів 

прийняття Сполученим Королівством рішення про вихід з ЄС. Натомість, на відміну від 

Європи, уряди Африки, Південно-Східної Азії, а також Південної Америки 

запроваджували в 2015–17 рр. скоординовані заходи на рівні РТУ щодо сприяння 

мобільності, насамперед, для внутрішньорегіональних мігрантів [625]. Особливістю 

випадку міграційного регулювання в рамках ЄС є той факт, що, знаходячись на більш 

високій ступені інтеграції регіонального ринку праці, коли в рамках самого ЄС уже існує 

абсолютна свобода руху робочої сили, і на порядку денному стоїть ефективність 

скоординованого регулювання трудової міграції з третіх країн, регіон зазнає значного 

зовнішнього міграційного тиску. У випадку з трансформацією міграційного регулювання 

в рамках МЕРКОСУР, АСЕАН, а також частково для РТУ Африки, які самі є вагомими 

експортерами робочої сили, ЄС стикається з неможливістю ефективного вирішення 

проблеми шляхом подальшої інтеграції в напрямку розробки спільної міграційної 

політики без зміни поточної міграційної системи.  

Як визначено Порядком денним щодо міграції ЄС [358], більш ефективне 

управління зовнішніми кордонами ЄС передбачає залучення можливостей ІКТ систем. 

Наявні інформаційні системи в ЄС щодо управління кордонами та внутрішньою 

безпекою включають в себе три ключові централізовані широкомасштабні інформаційні 

системи: 1) Шенгенська інформаційна система, 2) Візова інформаційна система 3) 

Система Європейської дактилоскопії (EURODAC), за допомогою якої імміграційна 

служба будь-якої з країн ЄС може порівнювати відбитки пальців осіб, які просять 

притулку в ЄС, і певних категорій нелегальних іммігрантів. Дані три системи є 

компліментарними, а останні дві спрямовані на громадян третіх країн [497].    

Шенгенська система є найбільшою і найширше використовується для 

інформаційного обміну щодо імміграції. Візова інформаційна система є централізованою 
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системою обміну даними щодо короткотермінових віз між країнами-членами. Усі 

консульства шенгенських країн (приблизно 2000 у 2016 р.), а також точки перетину на 

зовнішніх кордонах (приблизно 1800), є під‘єднаними до даної системи. 

Інноваційні рішення можуть включати в себе введення новаторського обладнання, 

програмного забезпечення, створення нових систем і баз даних, а також новітній 

організаційний підхід до роботи з ІКТ, розширення функціональних можливостей 

наявних систем, встановлення нових зв‘язків між ними. В ЄС, зокрема, запроваджено 

такі інновативні рішення щодо міграційного менеджменту як, пакет ЄС «Розумні 

кордони». Дана програма фокусується на імплементації більш сучасного та ефективного 

прикордонного менеджменту через використання сучасних технологій. Окрім цього, в 

рамках ЄС впроваджено і продовжують розроблятись ціла низка інформаційних програм 

контролю за нелегальною міграцією, а також біженцями. Водночас, більша частина ІКТ 

технологій спрямована на менеджмент вимушеної, а не економічної міграції. Видача 

робочих дозволів за допомогою ІКТ застосовується в окремих країнах ЄС, зокрема, в 

Латвії, Польщі та Швеції [340]. 

Покращення управління економічною міграцією та більш ефективна інтеграція 

іммігрантів до ринку праці є одним з ключових пріоритетів, встановлених Європейською 

Комісією для підтримки довгострокової цілі щодо прискорення економічного зростання 

та конкурентоспроможності в рамках ЄС. Завдяки залученню талановитої молоді, а 

також забезпеченню пропозиції робітників, кваліфікація яких є необхідною на 

внутрішньому ринку, ЄС сподівається  вирішити проблему зменшення кількості 

працездатного населення, а також іти в ногу зі швидкими технологічними змінами. 

Ключовими перешкодами формування спільної міграційної політики ЄС 

виступають два фактори. По-перше, країни ЄС відстоюють свою прерогативу на 

визначення кількості та якості трудових мігрантів, яких вони хочуть і можуть допустити 

в країну. По-друге, цілі та потреби імміграції суттєво відрізняються в рамках різних країн 

ЄС. Європейська Комісія фокусується на зусиллях зі встановлення мінімальних 

стандартів та правил адмісії та проживання окремих категорій мігрантів, зокрема, 

студентів, науковців, висококваліфікованих робітників, сезонних працівників, 

працівників БНП [358]. Водночас, такий підхід не забезпечує суттєвого просування для 
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створення спільних інструментів регулювання міграційними процесами на 

регіональному рівні. 

У травні 2015 р., в рамках Європейського Порядку денного міграції, були 

виокремлені основні елементи пропонованого пакету, який було запроваджено навесні 

2016 р. В основі реформування міграційних підходів лежать зміни до політики 

Блакитної Карти. Незважаючи на позиціонування даної програми в якості провідної 

ініціативи щодо залучення висококваліфікованих мігрантів, програма Блакитна Карта не 

продемонструвала більшої успішності порівняно з національними схемами, а також не 

спричинила розвитку спільної політики ЄС із залучення високоякісної робочої сили. 

Хоча Блакитна Карта і залишається на порядку денному міграційної політики ЄС, 

Європейською Комісією пропонується інновативна ідея розробки на рівні ЄС системи 

Вираження інтересу (ЕОІ) [358], яка моделює схожу канадську систему Експрес 

Доступу (Система балів для імміграції). Метою даної ініціативи є запровадження 

всеєвропейського інструменту вирішення загальних проблем європейської економіки 

при одночасному збереженні компетенції держав-членів щодо регулювання доступу 

іноземців на національні ринки праці. 

Фактично, ЕОІ не є імміграційною системою, а виступає інструментом управління, 

який запроваджує двохступеневий спосіб відбору певних категорій кваліфікованих 

мігрантів. Метод ЕОІ базується на комбінації критеріїв відбору людського капіталу та 

потреб економіки приймаючої країни. При цьому, балансуються тактична потреба із 

врівноваження попиту та пропозиції певних кваліфікаційних рівнів з довгостроковими 

соціо-економічними та демографічними інтересами Європейського Союзу.  

Хоча рішення щодо допуску трудових мігрантів з третіх країн залишається 

виключною компетенцією держав-членів, необхідно також враховувати специфічні 

інтереси ЄС в цілому. Відповідно до програм ЄС на 2014–20 рр., таких як Горизонт 2020 

та Еразмус+, до ЄС мають залучатись талановиті іммігранти. Система ЕОІ замінює 

метод, який традиційно використовують ключові країни призначення, відповідно до 

якого запрошення отримує той мігрант, який першим подасть заявку. 

Інструментами реалізації сучасної міграційної політики ЄС виступають 

Європейська міграційна мережа (заснована в 2003 р. для забезпечення інформаційних 
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потреб інституцій ЄС та держав-членів для отримання актуальної, об‘єктивної, надійної 

інформації щодо міграції), Імміграційний портал ЄС (заснований у листопаді 2011 р. для 

надання інформації іноземцям, які мають бажання приїхати до ЄС, на Порталі подається 

інформація для всіх категорій мігрантів в усіх 28 країнах ЄС), а також Фонд притулку, 

міграції та інтеграції (встановлений на період 2014–20 рр. на рівні 3,137 млрд. євро). 11 % 

з Фонду виділяється в рамках процедури спільного управління на фінансування 

спеціальних заходів, які імплементуються в рамках національних програм країн ЄС, 

однак, при цьому, відповідають спільним пріоритетам ЄС, зокрема, і на підтримку 

програми переселення біженців [237]. 

У рамках УНАСУР, регіонального блоку, сформованого в Латинській Америці 

значною мірою за моделлю ЄС, у 2016 році було прийнято рішення про встановлення 

всеконтинетального громадянства в якості інструменту подальшої лібералізації 

транскордонної міграції в рамках регіону. Загалом, у даному регіональному блоці в 2015 

р. мешкало 418 млн. осіб, серед яких близько 4 млн. були внутрішньорегіональними 

мігрантами [625]. Пропозиція щодо запровадження громадянства Південної Америки 

базується на імплементації Угоди про Проживання. На сьогодні, це є найбільшою мірою 

практично втіленою програмою міграції в регіоні, надає право на проживання та роботу, 

формує умови для захисту трудових прав, возз‘єднання сім‘ї та доступ до освіти дітей 

трудових мігрантів. Однак, дана угода все ще не вийшла на рівень УНАСУР, 

залишаючись угодою МЕРКОСУР та країн-спостерігачів МЕРКОСУР.  

Вагомою тенденцією регіональної міграційної політики в Південній Америці є 

спільні ініціативи національного та регіонального рівня щодо розширення прав 

мігрантів. У Бразилії, Чилі та Еквадорі обговорюється інкорпорація в законодавство 

міграції в якості базового права людини, метою чого є забезпечення всього комплексу 

прав мігрантів, в тому числі трудових та соціально-економічних, на рівні з місцевими 

жителями. У листопаді 2016 р. була проведена XVI Південноамериканська конференція з 

міграції (SACM). Даний РКП, який відбувається регулярно, починаючи з 1999 р., був 

створений для підтримання регіонального діалогу 12 південноамериканських країн з 

питань регіональної міграції. Переговори в рамках конференції фокусувались на питанні 

вільної міграції та мали своїм наслідком прийняття Декларації Асунсьйон, в якій було ще 
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раз підтверджено права мігрантів, зокрема, і невід‘ємне право осіб на вільне переміщення 

[597]. Формат переговорів та вагомість питань, які виносяться на обговорення в рамках 

SACM, підтверджують вагомість регіональних консультативних процесів (до яких 

належить, серед іншого, і SACM) для міграційних систем, які базуються на попиті на 

робочу силу. Рішення неформальних, юридично не зобов‘язуючих переговорів в рамках 

даного південноамериканського РКП лягають в основу рішень як МЕРКОСУР та 

Андського Союзу, так і, в перспективі, УНАСУР. 

У ПСА 31 грудня 2015 р. для 10 країн регіону розпочала функціонування 

Економічна Спільнота АСЕАН (АЕС). Її метою є розширення конкурентоспроможності 

країн об‘єднання шляхом залучення значних природних, капітальних та людських 

ресурсів регіону, де проживають понад 620 млн. осіб. Як зазначалось у пп. 6.2, одним з 

ключових завдань АЕС визначено сприяння вільному руху висококваліфікованої робочої 

сили в рамках АСЕАН [266]. Для того, щоб досягнути цієї мети уряди країн АСЕАН 

намагаються збільшити масштаби циркуляції висококваліфікованих робітників через 

сприяння визнання академічного і професійного досвіду, отриманого в іншій країні-

члені. Просування мобільності окремих кваліфікацій в рамках АСЕАН відбувалось в 

обмежених обсягах, зважаючи на складності імплементації та брак необхідної візової 

лібералізації. Однак, в 2016 р. було досягнуто вагомого просування в мобільності 

працівників туристичної галузі. Значну роль в цій тенденції зіграв розвиток онлайн 

системи, яка пов‘язувала кваліфікованих робітників та потенційних роботодавців у 

туристичному секторі, що сформувало умови для професійного визнання понад 9 млн. 

середньокваліфікованих робітників промисловості, що сягає 3 % від загальної зайнятості 

в регіоні.  

В Африці в 2016 р. було запроваджено проект африканського біометричного 

паспорту, що дає можливість їздити без віз між 54 країнами-членами Африканського 

Союзу, однак, на відміну від ЄС або Південної Америки, право на вільне проживання чи 

працевлаштування не є передбаченим. Очікується, що такий крок покращить умови для 

регіонального комерційного партнерства та туризму. При формальній меті щодо 

запровадження африканських паспортів для всіх країн-членів до 2018 р., однак, брак 

технічної спроможності (такий як відсутність технологій зчитування біометричних 
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паспортів) та політичні неузгодженості (рішення Асамблеї має бути затверджено 

національними парламентами) [625], а також практика імплементації рішень численних 

субрегіональних організацій в Африці дозволяють стверджувати, що остаточне 

впровадження даної ініціативи перейде у середньострокову перспективу.  

Майбутнє міграції на африканському континенті буде залежати від рівня 

політичної та економічної інклюзивності. Інклюзивні політичні системи справедливого 

розвитку формують сприятливі умови для добровільної міграції стимулювань 

професійною мотивацією, що може відбуватись в чітко регульованих рамках та 

гарантуватиме особистий та соціальний захист мігрантів. За таких умов, субрегіональні 

економічні об‘єднання (ЕКОВАС, САДК ті ін.) [402] могли б в більшому ступені 

забезпечити політику вільної мобільності та наблизитись до створення системи, схожої 

на Шенгенську зону ЄС. Такий сценарій міграційного розвитку, є можливим тільки, 

якщо економічна політика щодо міграції в Африці охоплюватиме не тільки використання 

інклюзивних політичних інститутів за умов демократичної підзвітності, а й за наявності 

збалансованого ринкового розвитку, створюючи тим самим ефект синергізму і 

взаємодоповнюваності на всьому континенті. 

У гіршому випадку, одночасне застосування обмежувальної політики і 

нерівномірного розвитку породжує одночасне слабке управління та регіональну 

фрагментацію. У деяких випадках це може призвести до повного краху державних 

установ і широкого поширення нестабільності на регіональному рівні, що, зрештою, 

призведе до де-факто зростання регіональної міграції. Однак, на відміну від першого 

сценарію, вона матиме не конструктивний, а деструктивний ефект. Міграція в районі 

Африканського Рогу і Великих озер є прикладом такого роду сценарію, де політична та 

економічна нестабільність може привести до затяжної «бездомності» для мільйонів 

людей. У такому разі, регіональне управління зосереджуватиметься в основному в руках 

зовнішніх гравців, в тому числі міжнародних донорів і гуманітарних установ [402]. 

Такого роду «африканський синдром» з одночасного обмеження ринку при значному 

падінні економіки (насамперед, за рахунок потужних зовнішніх шоків в економіці, які 

формуються внаслідок військових конфліктів) є небезпечним для функціонування будь-

якого регіонального інтеграційного угрупування.  
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В економічній системі Африки і надалі домінує підхід до експорту сировини та 

товарів поза межі континенту, а не внутрішньорегіональна торгівля. Це перешкоджає 

розвитку регіональної міграції, оскільки, трудові мігранти в такій ситуації не 

розглядаються в якості необхідного активу приймаючими країнами, а сама регіональна 

інтеграція не вбачається вагомим фактором довгострокового економічного розвитку. У 

цьому випадку, це частково залежить від зовнішніх акторів (країни Європи, Східної Азії 

та Північної Америки), яких влаштовує сировинна орієнтованість експорту країн регіону 

[402]. Вирішення питання інтенсифікації регіональної економічної інтеграції за рахунок 

регіональної кооперації в галузях з високою доданою вартістю призведе до більш 

інтенсивної внутрішньорегіональної міграції та розвитку регіонального ринку праці. 

Однак, вирішення даного завдання для даного регіону можливе лише за активної участі 

ключових зовнішніх акторів, а також міжнародних організацій. 

Вагоме значення мають окремі програми регіональної кооперації з міграції в 

окремих сферах, зокрема, такі як Добровільна ініціатива окремих країн Західної, Східної 

та Південної Африки щодо внутрішньоафриканської програми з Партнерства у сфері 

мобільності талантів (TMP). Фокусування на регіональних інноваціях може, в тому числі, 

і сприяти швидшій імплементації щодо запровадження африканського паспорта. 

Африканські країни є значною мірою культурно- і соціально-інтегрованими. 

Застосування прогресивної політики щодо забезпечення сприятливих умов для 

транскордонного переміщення між країнами зі співставними рівнями економічного 

розвитку та сильними культурними та соціальними зв‘язками, реалізованими через 

циклічну міграцію, може створити економічні передумови для сталого розвитку 

прикордонних територій та регіону загалом.   

Африканські економіки є глибоко нерівномірно розвинутими, що формує види 

міграції, які не були б необхідними за умов більш рівномірного розвитку регіону. 

Розв‘язання цієї проблеми є комплексним завданням, яке може бути вирішеним лише з 

використанням широкого інструментарію політико-економічних заходів із залученням 

усіх регіональних урядів та міжнародних донорів. Зменшення небажаної міграції 

можливо досягнути через створення систем соціальної безпеки для всіх громадян, таким 

чином, обмежуючи ризики втрати роботи, що є одним із ключових факторів, які 
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стимулюють міграцію. У цьому контексті цікавими є інновативні пропозиції, на кшталт 

Гранту базового доходу в рамках САДК [590], яким пропонується обкладати 

експлуатацію надр цільовим збором. Інші інновації включають введення місцевих валют, 

які можуть полегшити перехресну торгівлю на кордоні, навіть за відсутності чіткої 

політики відносно валютної інтеграції.  

Основними країнами походження міграції в Австралії є Індія, КНР, Сполучене 

Королівство, Філіппіни, а також Пакистан. В Австралії діють дві імміграційні схеми: 

міграційна програма, яка відповідає за залучення економічних мігрантів, а також 

Гуманітарна програма для вимушеної міграції. Міграційна програма розроблена для 

задоволення економічних та соціальних потреб країни. Програма поділена на окремі 

планові рівні для кожного виду міграції та візової категорії. Програмою міграції на 

2015/16 рр. передбачено квоту міграції у обсязі 190 тис. одиниць. При цьому серед цієї 

кількості 128 550 дозволів виділяється для кваліфікованих мігрантів, 57 400 – міграції за 

сімейними мотивами, а також 565 спеціальних дозволів [365]. Міграційна програма 

встановлюється щорічно після широкого обговорення в рамках Австралії, а також з 

урахуванням прогнозів розвитку економіки та робочої сили в країні, міжнародних 

досліджень, нетто-міграції, а також економічного та фіскального моделювання.  

Сервіс відбору вмінь SkillSelect допомагає управлінню відбором мігрантів через 

селекцію кваліфікованих незалежних мігрантів на рівні, необхідному для економіки. 

Запрошення видаються найкращим серед потенційних мігрантів, які висловили бажання 

іммігрувати, використовуючи сервіс SkillSelect. За допомогою цього онлайн сервісу 

Австралія вирішує проблеми регіонального дефіциту кадрів. Це є особливо вигідним для 

роботодавців, які відчувають брак робітників певних спеціальностей в різних регіонах 

Австралії, а також національному та територіальним урядам. Кваліфіковані мігранти і 

бізнесмени, які зацікавлені в міграції до Австралії, можуть подати заявку на отримання 

візи для кваліфікованих працівників через подачу Вираження інтересу за допомогою 

SkillSelect [596]. 

У 1972 р. австралійський уряд запровадив імміграційну систему, де візи видаються 

на основі персональних характеристик та можливості мігрантів зробити внесок у 

розвиток австралійського суспільства. Міграційна система балів була формалізованою в 



246 
 

1989 р., після чого вона пройшла декілька трансформацій, з останніми змінами, 

внесеними в 2011 р. Міграційна програма розподіляє наявні візи на два широкі класи: 

візи для кваліфікованих робітників і візи, отримані за підтримки роботодавців [344]. 

Під час аналізу заяв на отримання візи, кваліфіковані працівники повинні набрати 

мінімум 40-65 балів, залежно від професії. Бали нараховуються за цілу низку факторів, 

серед яких вік потенційного мігранта, визнання кваліфікації, попередній досвід роботи за 

кордоном. Робітники, які в‘їжджають на основі підтримки роботодавців, не підпадають 

під проходження оцінки за системою балів. Ключовими країнами походження міграції в 

Канаді були Філіппіни, КНР, Індія, США, а також Іран. З 1960-х рр. іммігранти 

розглядались в якості інтегральної частини будівництва країни. При цьому, в основу 

міграційної політики Канади лягла постійна трудова міграція кваліфікованих працівників 

[336]. Канада була першою країною, яка запровадила міграційну систему балів у 1967 р. 

В основі канадської міграційної системи лежить пріоритет залучення людського капіталу 

в країну загалом, а не залучення конкретного робітника відповідно до отриманого ним 

запрошення на роботу [344]. Якщо спершу Канадська система фокусувалась на 

пропозиції праці, надалі управління кваліфікованою трудовою міграцією поступово 

еволюціонувало в напрямку синтетичної моделі, охоплюючи міграцію попиту у вигляді 

підтримки імміграції з боку роботодавця або провінційного уряду, а також 

збалансовуючи коротко- та довготермінові політичні цілі [336]. 

Канадою розрізняються кваліфікована трудова міграція та інші типи імміграції. 

Візи федерального рівня для кваліфікованих робітників без отримання запрошення на 

роботу є обмеженими 25 тис. віз на рік, плюс 1 тис. для ряду професійних та технічних 

професій. Додаткові бали можуть бути одержаними окремими мігрантами за умови 

спрямування до цільових територій, таких як Нова Шотландія [344]. 

Традиційно, для того, щоб отримати дозвіл на імміграцію, особа повинна була 

набрати мінімум 67 балів з таких сфер як освіта (максимум 25 балів), володіння 

англійською та французькими мовами (максимум 24 бали), попередній досвід роботи 

(максимум 21 бал), вік мігранта (максимум 10 балів при максимізації робочого віку), 

наявність запрошення на роботу (максимум 10 балів). Також в розрахунок беруться 

можливість фінансового самозабезпечення [344]. Дана система була класичною 
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системою орієнтованою на пропозицію робочої сили і, до запровадження імміграційної 

реформи в 2015 р., базувалась виключно на прогнозах потреби економіки Канади в 

людському капіталі, меншою мірою зважаючи на локальні потреби роботодавців. 

Національні системи управління трудовою міграцією в ЄС є диференційованими. 

Більшість з них визначаються попитом, оскільки, громадяни країн з поза меж ЄС 

потребують запрошення на роботу від місцевого роботодавця, для того, щоб мати 

можливість іммігрувати. Окрім наведеного вище прикладу Сполученого Королівства, 

єдиними країнами, які мають специфічну систему, орієнтовану на пропозицію робочої, 

сили є Австрія, Данія, а також Німеччина. У цих країнах видаються візи для тих, хто 

вперше в‘їжджає в пошуках роботи, отже, існує можливість тимчасового доступу 

висококваліфікованих іноземців з третіх країн, базуючись виключно на їхньому 

людському капіталі, не надаючи запрошення на роботу. У загальному випадку, для того, 

щоб отримати запрошення на роботу, роботодавець має включати положення про оплату 

праці більше середнього показника. Так, основною умовою Блакитної карти ЄС є оплата 

праці висококваліфікованого іммігранта на рівні більш, ніж в 1,5 рази національної 

середньої річної оплати праці [336]. 

Останнім часом, більша частина міграційних систем щодо кваліфікованих 

робітників в ЄС почала трансформацію в напрямку синтетичної моделі управління в 

пошуку балансу між попитом і пропозицією робочої сили. Іще однією особливістю 

трудової міграції до країн ЄС є її тимчасовий характер. Кваліфіковані та 

висококваліфіковані робітники, включно з тими, які були відібрані за системою балів, в 

абсолютній більшості випадків під час першої адмісії не отримують права на постійне 

місце проживання. За європейською моделлю дозволи на проживання є поновлюваними, 

що, зрештою, може призвести до отримання статусу на постійне місце проживання після 

певного періоду часу та виконання передбачених місцевим законодавством вимог [336]. 

Європейська Комісія прикладає зусилля до встановлення узгоджених спільних 

рамок легальної імміграції, у тому числі і кваліфікованих робітників. Однак, після 

тривалого періоду переговорів щодо спільних мінімальних умов доступу на ринок праці 

для висококваліфікованих мігрантів, вимоги Блакитної Карти між різними країнами і 

надалі суттєво варіюються. Єврокомісією в 2016 р. вирішено було започаткувати 
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дослідження ймовірності розвитку нового механізму на рівні ЄС, який спрямований на 

сприяння потенційним мігрантам та роботодавцям, а також заохочення кваліфікованої 

міграції, при цьому спираючись на досвід Канади, Австралії та Нової Зеландії.  

Зважаючи на обмеженість повноважень інституцій ЄС у сфері міграції, потенційне 

запровадження на рівні ЄС аналогу канадського Експрес Доступу може складатись з 

таких ключових основ: [336] 

- Загальний механізм оцінки освітнього рівня іноземних робітників на рівні ЄС; 

- Спільні орієнтири та інструменти оцінки володіння мовою мігрантами; 

- Для тих кандидатів, які демонструють високий кваліфікаційний рівень та мовний 

доступ – отримати доступ до механізму пошуку вакансій в ЄС; 

- Створення інституції на рівні ЄС для управління системою Вираження Інтересу; 

- Запровадження країнами членами та Єврокомісією спільних критеріїв відбору, які 

базуються на їхніх професійних характеристиках, наявності запрошення на роботу, що 

може стати новим варіантом Блакитної Карти; 

- Домовленість між країнами-членами та Європейською комісією щодо механізму 

відбору кандидатів на імміграцію з бази національних імміграційних систем.  

- Міграційні системи балів дозволяють ефективно управляти міграційними 

потоками, зокрема, повноцінно використовувати імміграційний інструментарій 

приймаючих країн для адмісії робітників із найвищими показниками людського капіталу. 

Водночас, якщо на національному рівні окремих країн дана система вже тривалий час 

успішно використовується, а в останні роки проходить модернізацію та оптимізацію 

відповідно до потреб національних економік, то на регіональному рівні, зокрема, і на 

рівні ЄС, не існує спільного підходу до міграційної політики. 

Візова політика на сьогодні є центральним інструментом серед міграційних 

фільтрів, завдяки якому здійснюється на практиці провадження міграційної політики та 

запровадження і скасування доступу на внутрішній ринок праці, а також вибудовування 

ієрархії міграційних прав різних категорій робітників відповідно до їхніх особистих 

якостей або залежно від регіону походження. Ступінь уніфікації візових процедур, в 

рамках інтеграційних об‘єднань, дозволяє зробити висновок про глибину та динаміку 

міграційної інтегрованості певного РТУ.  
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У дослідженні Ф. Гулзау [396] з використанням Даних візової мережі [486] 

вивчено візову лібералізацію на двосторонньому рівні за 155 і 166 країнами в 1969 і 2010 

рр., відповідно. При дослідженні розглядалось також окремо 8 інтеграційних об‘єднань, 

до складу яких входило 83 країни. З 1969 р. розпочинається період пристосування країн 

призначення міграції до викликів глобалізації та процесу міжнародної міграції. 

Загальний рівень досліджуваних країн демонстрував зменшення візової невідповідності з 

0,83 до 0,79 в 2010 (при значенні 0 – повна відповідність, 1 – досконала невідповідність), 

таким чином, показуючи лише обмежену глобальну тенденцію до уніфікації 

міграційного регулювання. Однак, ситуація для окремих РТУ виглядає інакше. На 

регіональному рівні найвищі показники міграційної інтеграції демонструє ЄС, показник 

якого в ХХІ ст. прямував до 0, хоча на момент початку інтеграційних процесів в Європі 

узгодженість міграційного регулювання в ЄС (в його нинішніх кордонах) була нижчою, 

ніж в американських інтеграційних організаціях (НАФТА, Система 

центральноамериканської інтеграції (СЦАІ) та МЕРКОСУР), в ЄС він в 1969 р. становив 

близько 0,58, в той час, як в МЕРКОСУР – 0,32, СЦАІ та НАФТА – приблизно 0,47–0,52. 

Хоча і з меншою динамікою, але відчутний рівень узгодженості продемонстрували 

згадані американські РТУ, а також ЕКОВАС. Загалом, рівень узгодженості в цих 

об‘єднаннях демонстрував досить значні показники і становив на 2010 р. 0,12–0,15 для 

американських РТУ та 0,25 для ЕКОВАС. Інша африканська регіональна організація 

ЕАС демонструвала середній рівень як стартової узгодженості (близько 0,59), так і 

подальшої динаміки (0,45).  

Натомість, інтеграція в САДК та АСЕАН не призвела до зближення інтеграційної 

політики – показник візової узгодженості для АСЕАН зріс з практично 

середньосвітового 0,83 до 0,88, а міграційна інтеграція в САДК, яка в 1969 р. (показник 

0,73) була вищою, ніж в ЕКОВАС, надалі погіршувалась і в 2010 р. становила 0,72. 

Значною причиною такої тенденції, у вказаний період, була загальна слабка економічна 

інтегрованість країн регіону, а також значна політична інтегрованість, що значно 

ускладнювало, в т.ч., і міграційну інтеграцію. Загалом, 6 із 8 досліджуваних 

інтеграційних об‘єднань демонстрували досить сталий тренд до візової узгодженості. 
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Загальний розподіл безвізових подорожей за регіонами відображено в табл. 4.2. Як 

видно з табл. 4.2., в регіональному розрізі найбільшу позитивну динаміку безвізових 

в‘їздів демонструє Європа (+23 %), що також посилює загальну перевагу даного регіону 

за абсолютним показником безвізових переміщень. Вагомим також є зростання як в 

Північній (+20 %), так і в Південній Америці (+18 %), при середньому показнику 

розвиненості безвізових поїздок на рівні Європи на початку 1970-х рр. Натомість, 

приріст в рамках Океанії та Азії не був достатнім для забезпечення суттєвого прогресу в 

свободі регіональної міграції, а становище в Африці (-4 % за досліджуваний період) 

демонструвало реверсивну тенденцію, хоча, як зазначалось вище, ситуація відчутно 

варіювалась в рамках різних РТУ. Аналогічно, і ситуація в регіоні Азії вказує на значну 

субрегіональну розмаїтість ступеню міграційної інтеграції, при загальному нижчому 

рівні лібералізації порівняно з Європою та Америкою.  

Таблиця 4.2 

Середня кількість безвізових поїздок за регіонами, у % до загальної кількості 

[486] 

Регіон 1969 р. 2010 р. 

Африка 18,57 14,56 

Азія 13,9 18,93 

Європа 40,27 63,65 

Північна Америка 25,21 43,0 

Океанія 30,33 33,83 

Південна Америка 23,82 41,9 

 

У деяких РТУ сприяння внутрішній мобільності є чітко визначеною метою 

політики, в той час, як в рамках інших об‘єднань або немає спільних положень про 

лібералізацію свободи пересування, або вони охоплюють тільки певні групи осіб 

(наприклад, бізнес-подорожі, висококваліфіковані робітники за окремими 

спеціальностями тощо) [396].  

На сьогодні, можна виділити два типи змін, які були характерними для міграційної 

політики ЄС за останні 10 років в рамках Європейської політики сусідства (ЄПС), а 

особливої значущості набули після вступу в силу Лісабонської угоди в 2009 р., а також у 
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зв‘язку з інтенсифікацією зовнішніх міграційних шоків в 2011 р. До таких змін належать: 

зміни як трансформація і зміни як доповнення.  

Зміни як трансформація є вагомими в якості діалогу, що проявляються в форматі 

регіональних консультативних процесів. Трансформація виникла в результаті двох 

тенденцій: по-перше, внутрішнього тренду в рамках ЄС та поступової «євросоюзизації» 

[375] міграційного діалогу ЄС з країнами-сусідами зі сходу та півдня; по-друге, 

зовнішнього вектору політики, спрямованої на європейську інтеграцію в Європі загалом 

[277], в першу чергу, щодо східних партнерів ЄС. Європа поклала початок регіональним 

консультативним процесам щодо міграції. З початку функціонування в 1984 р. 

міжурядових консультацій, все більша кількість європейських країн залучаються до 

процесів РКП. До вступу в силу Амстердамської угоди, країни ЄС застосовували 

виключно міжурядові переговори з країнами Східної Європи. Незважаючи на те, що 

процеси РКП в Європі не відбуваються під егідою ЄС як інституції, однак, визначальну 

роль в ньому відіграють країни ЄС із урахуванням принципів білатералізму, оскільки, 

Єврокомісія присутня на таких зустрічах в якості спостерігача. Тренд до міжурядових 

переговорів щодо міграції не послабився і після розширення ЄС в 2004 р., натомість нові 

держави-члени були націлені на реплікацію даної моделі вже на країни вздовж своїх 

східних кордонів. Це підтвердило запровадження в 2009 р. Празького процесу [643], який 

від самого початку знаходився під значним впливом Єврокомісії, будучи фінансованим з 

фондів економічного розвитку ЄС. 

Вагомою тенденцією діяльності РКП в Європі є їхня раціоналізація, що також 

забезпечується завдяки ролі Єврокомісії. У 2009 р., завдяки цій інституції, було 

розведено напрямки діяльності Будапештського та Празького процесів, завдяки чому 

сфера діяльності Будапештського РКП була поширена на Центральну та Південно-

Східну Азію. Аналогічно, заснований за ініціативи Швеції в 1991 р. Сьодеркьопінгський 

процес, за сприяння Єврокомісії в 2010 р., було включено до Східного Партнерства в 

якості Панелі з міграції та притулку. 

Вагому роль РКП відіграють і для південного напрямку міграційної співпраці ЄС, 

оскільки, саме вони, за ініціативи ЄС, з початку ХХІ ст. замінюють собою переважно 

двосторонній спосіб міграційних взаємин. На відміну від Східного Партнерства, яке 
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насамперед, спрямовано на країни колишнього СРСР, РКП для південного напряму не 

має тривалої генези регіональної кооперації. Перший РКП тут був заснований у 2002 р. 

під назвою Діалог щодо міграції та транзитної міграції, надалі були започатковані 

Рабатський процес (2006 р.) та РКП Міграція, Мобільність та Зайнятість (2008 р.). У 2014 

р. на запит Сполученого Королівства був започаткований Хартумський процес в якості 

інструменту посилення кооперації з Єгиптом. 

До останнього часу щодо Східного Партнерства прикордонний менеджмент та 

нелегальна міграція були, на відміну від Південного напряму кооперації, лише окремими 

випадками. Цілі взаємодії в рамках південних РКП від моменту їх започаткування 

визначались кооперацією як за легальною, так і за нелегальною міграцією [643]. 

Зважаючи на різнорідність проблем, які вирішуються в рамках «південних» та «східних» 

РКП за участі ЄС, організацією ставляться відмінні цілі та використовується різний 

інструментарій міграційної політики. Таким чином, трансформаційний тренд зовнішньої 

регіональної кооперації вказує на поступове посилення комунітарного рівня співпраці в 

рамках РКП, яка формально не входить до офіційно зобов‘язуючого блоку переговорів 

на міждержавному рівні, водночас, будучи складовою Політики Сусідства.  

Зміни як доповнення є ключовим типом еволюції кооперації ЄС, починаючи з 2011 

р. Прикладом такої еволюції є розвиток у сфері Шенгенської співпраці. До них належать 

укладання угод про спрощення візового режиму та реадмісію, а також про початок 

діалогу щодо лібералізації візового режиму. 

Внутрішньорегіональна міграція, яка є первинним об‘єктом регулювання в рамках 

РТУ, не є новим феноменом в Африці, Південній Америці та Південно-Східній Азії 

(ПСА), хоча в абсолютних цифрах вона і не відіграє визначального значення для 

функціонування національних ринків праці, оскільки, до неї залучено приблизно 1 % від 

населення кожного з регіонів. За минулі чверть століття внутрішньорегіональна міграція 

зросла в ПСА на понад 400 %, в Південній Америці – на 95 %, при досить сталих 

показниках в регіоні Африки. У 2016-17 рр. міжурядові організації в цих регіонах 

здійснили низку нових кроків щодо усунення бар‘єрів в мобільності праці та в її 

регуляризації. Африка та Південна Америка ведуть досить активний діалог щодо 

континентального громадянства та повного скасування візових вимог в межах їхніх 
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регіонів. АСЕАН, в свою чергу, сприяє регіональній інтеграції та 

конкурентоспроможності через розвиток можливостей для безперешкодного руху 

висококваліфікованих працівників. 

Низка країн світу вже тривалий час використовує міграційні системи, які базуються 

на системному оцінюванні якостей мігрантів для визначення їхньої корисності для 

приймаючої економіки. Рішення Британії про вихід з ЄС було мотивовано, значною 

мірою, необхідністю відновлення національного суверенітету над значною частиною 

національної політики, яка на сьогодні знаходиться в компетенції комунітарного рівня, 

включно з контролем за імміграцією. Починаючи з 2010 р., політика Сполученого 

Королівства значною мірою була спрямована на зменшення чистої міграції, що призвело 

до її скорочення в 2012 р. до 177 тис. осіб, однак, надалі у 2013–15 рр. спостерігалась 

тенденція до відновлення зростання обсягів чистої імміграції і навіть після скорочення в 

2016 р. вона становила 273 тис. осіб на рік. Значною мірою, неможливість повного 

регулювання міграційних потоків було зумовлено саме тим фактом, що майже половина 

загальної імміграції (268 тис. з 596 тис. у 2016 р.) та більша частина чистої імміграції (165 

тис. з 273 тис.) прибувають до Британії з країн ЄС [517]. Дана тенденція спостерігалась 

на фоні сталого скорочення притоку мігрантів з поза меж ЄС (скорочення з 370 тис. у 

2008 р. до 258 тис. у 2016 р., при цьому, внутрішньоєвропейська імміграція до Британії 

зростає починаючи з 2012 р., насамперед, за рахунок притоку робітників з Болгарії та 

Румунії (11 тис. іммігрантів у 2012 р., на противагу 74 тис. – у 2016 р.). Серед 32 млн. 

робочої сили в Сполученому Королівстві на громадян інших країн ЄС припадає 2,4 млн. 

робітників (8% від їх загальної кількості) [287]. 

Відповідно до проекту Хоум-офісу [615] (департаменту Уряду Великобританії, 

відповідального за імміграційний контроль) трансформація імміграційної політики 

Сполученого Королівства після виходу з ЄС буде відбуватись в три фази: 

- первинна фаза, яка відбуватиметься в період до виходу з ЄС та включає 

запровадження імміграційного закону 

- фаза імплементації, яка триватиме від двох років. Впродовж даного етапу, 

громадяни ЄС, що мають бажання проживати в ЄС подовжений період часу повинні 

отримати документ на право постійного проживання на основі закордонного паспорту 
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або біометричного імміграційного документу виданого Міністерством внутрішніх справ 

Сполученого Королівства. 

- фінальна фаза, остаточне запровадження нових правил в імміграційну практику 

країни. Зокрема, вона включатиме нові правила контролю за видами та обсягами як 

тимчасової, так і перманентної міграції в рамках національних інтересів країни 

призначення. Лише ті робітники, що будуть визнані корисними для країни отримають 

дозвіл на перебування на період понад 3 роки на даному етапі. Передбачається, що 

висококваліфіковані робітники, що мають контракт з роботодавцем на період більше 1 

року, отримають дозвіл на перебування на термін 3-5 років, для інших спеціальностей 

тривалість дозволу передбачена терміном до 2 років.  

Вихід з ЄС для Британії передбачає завершення безумовної вільної міграції з ЄС, 

однак не її повне обмеження, а запровадження більш селективного підходу. Імміграційна 

політика країни буде розглядатись як така, що має слугувати інтересам економіки 

Сполученого Королівства загалом, а не лише виключно мігрантів. Очікуваною може 

бути більш рестрикційна або стимулююча політика щодо роботодавців по надання 

пріоритетності місцевим жителям при заповненні робочих вакансій, досягнути цього 

можливо, в тому числі, за рахунок спрямування системи освіти на першочергову 

підготовку фахівців, що володіють компетентностями необхідними для побудови 

сильної конкурентоспроможної економіки. Надання пріоритету місцевим робітникам 

може бути забезпеченою 1)  через запровадження обов‘язкового тестування ринку праці 

на предмет наявності таких працівників в Британії до надання дозволу на залучення 

робітників з країн ЄС, 2) вимогу до громадян ЄС переміщуватись до вже пропонованих 

робочих місць, а не шукати роботу надалі, 3) зменшення можливості для робітників з ЄС 

поселятись в Сполученому Королівстві на довгостроковий період та привозити з собою 

утримуваних осіб, особливо, якщо вони більш низького кваліфікаційного рівня. 

Водночас, за рахунок більш вивіреного підходу до сімейної міграції (відмова від 

«розширеного» трактування членів сім‘ї, відповідно до правил ЄС) будуть обмежені 

правила на в‘їзд до країни усіх мігрантів окрім мігранта-принципала і члена його 

постійного подружжя. Ймовірним є запровадження «цензу доходу» для потенційних 

мігрантів перед їхньою адмісією з метою гарантування можливості самозабезпечення 
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мігранта впродовж його перебування в Сполученому Королівстві. Посилення 

прикордонного контролю між Британією та ЄС може передбачати запровадження 

закордонного паспорт, як єдиного документу, що надає право на в‘їзд в країну, на 

відміну від сучасної можливості пересуватись між країнами ЄС за наявності ID-карти.  

Очікуваний вихід Британії з ЄС не матиме негативного впливу на міграційну 

політику ЄС, зважаючи на обмежену участь Сполученого Королівства в цій політиці та 

попереднє його не входження в Шенгенську зону. Поряд з тим, для самих британців 

Брекзіт означатиме ускладнення процедур довгострокової міграції до ЄС за відсутності 

вільного переміщення в рамках Союзу. Для британців міграція до країн ЄС буде 

більшою мірою обумовленою національним законодавством приймаючих країн, яке є 

частково гармонізованим в рамках ЄС, а такі питання, наприклад, як вихід на пенсію 

громадян Сполученого Королівства вирішуються виключно на державному рівні. 

Висококваліфікована трудова міграція до країн ЄС після Брекзіт регулюватиметься 

на загальних підставах як і щодо інших не-країн ЄС, з урахуванням положень Директиви 

Блакитної карти, Директиви про єдиний дозвіл (Директива 2011/98/EU від 13 грудня 

2011 р.), якою встановлюється спільні правила щодо рівного ставлення до всіх 

іммігрантів, які отримали право на працевлаштування, Директиви щодо сезонних 

робітників (Директива 2014/36/EU від 26 лютого 2014 р.), яку Сполучене Королівство не 

включало в своє національне законодавство до цього, а також Директиви щодо 

внутрішньокорпоративних переміщень (Директива 2014/66/EU від 15 травня 2014 р.). 

Оскільки, на сьогодні Сполучене Королівство, до остаточного завершення 

процедури його виходу, є членом ЄС, чинна система балів застосовується лише до осіб, 

які в‘їжджають до країни з поза меж ЄС, а в рамках власне ЄС не існує обмежень для 

руху робітників, за виключенням тимчасових обмежень для нових держав-членів. У 

березні 2016 р. ключовими країнами походження зареєстрованих іноземних робітників 

були Румунія, Польща, Італія, Іспанія, а також Болгарія. Основними країнами, поза меж 

ЄС, яким видавались візи були КНР, Індія, США, Австралія та Пакистан [344].  

Потенційні політичні зміни в статусі Сполученого Королівства в якості члена ЄС 

можуть призвести до запровадження системи видачі дозволів на роботу для громадян 
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ЄС, насамперед, з ключовим акцентом на імміграцію кваліфікованих мігрантів з 

розміщенням віз за різними секторами економіки.  

Міграційне питання зіграло вагому роль при прийнятті рішення про вихід 

Сполученого Королівства зі складу ЄС (Брекзіт) у червні 2016 р.Зважаючи на те, що 

трудова міграція відігравала вагому роль при переміщенні до країни з території інших 

країн ЄС, політика щодо регулювання трудової міграції може бути одним із вагомих 

елементів політики Британії, яка зазнає змін. Британія може скористатись однією із 

декількох потенційних моделей після виходу з Союзу, остаточне рішення щодо цього 

лежить у політико-договірній площині та власній трактовці національних інтересів 

Британією у міграційній площині. Моделі міграційних взаємин Британії та ЄС можуть 

варіюватись від вільного руху робочої сили (Шведська модель) до запровадження 

повноцінної дозвільної системи у різних розмірах та формах. Запровадження порядку 

отримання дозволу на роботу для громадян ЄС можливе лише в якості однієї зі 

складових у випадку формування нової міграційної системи для пост-Брекзіт періоду.   

Формування дозвільної міграційної системи в Британії передбачатиме вирішення 

урядом країни низки питань: 

- Робітники яких кваліфікацій є бажаними для адмісії, особливо, якщо це 

стосується робітників низької та середньої кваліфікації, які на сьогодні не підпадають під 

можливість отримання дозволів на працевлаштування для робітників з поза меж ЄС; 

- Чи є необхідність у формуванні критеріїв фільтрації мігрантів за критерієм 

громадянства, таким чином формуючи переваги для країн ЄС порівняно з іншими 

громадянами. Також необхідними можуть бути підписання окремих міграційних угод з 

країнами поза межами ЄС (на заміну чинним двостороннім угодам між ЄС та цими 

країнами) або ж внесення відповідних міграційних положень у нові торговельні угоди (як 

це пропонується у випадку з Австралією або Індією. Необхідність включення таких 

положень у нові торговельні угоди може обмежити інструментарій Британії щодо 

незалежного ведення національної імміграційної політики та утримання низького рівня 

імміграції, що і було одним із ключових мотивуючих факторів Брекзіт, про що було 

зазначено вище.  
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- Якою мірою будуть визначені пріоритети щодо тимчасової чи постійної міграції, 

а, відповідно, і якими правами володітимуть мігранти. Насамперед, це стосується права 

на возз‘єднання сім‘ї у випадку постійної міграції. 

Досягнення мети скорочення загальної кількості мігрантів у Британії може бути 

найбільш швидко досягнуто за рахунок обмеження низько- та середньокваліфікованої 

міграції з країн ЄС. З іншого боку, уряд Британії має потребу в покращенні перспектив 

зайнятості наявних резидентів в країні та дати роботодавцям доступ до робітників 

відповідної кваліфікації. У такому разі міграційне регулювання є лише складовою 

частиною широкого комплексу економічних інтересів та потреб національного ринку 

праці в контексті економічних взаємозв‘язків з ЄС. Зважаючи на те, що 

висококваліфікована імміграція меншою мірою може підпасти під обмеження, 

відповідно до діючої міграційної класифікації Сполученого Королівства, ключові зміни 

можуть відбутись для різних типів робітників в будівельній промисловості, відносно 

низькооплачуваних соціальних робітників, працівників сільського господарства 

(збиральники фруктів), більшість посад яких в країні займають працівники з країн ЄС. 

Робітники з країн ЄС відігравали вагому роль у послугах із допомоги літнім людям та 

сектору соціальної допомоги, зважаючи на більш рестрикційну політику Британії щодо 

працівників з поза меж ЄС, які потенційно могли б працювати в даному сегменті ринку 

праці. Альтернативою заміщення робітників ЄС працівниками з третіх країн (за умов 

вирівнювання їх в міграційних правах при більш низькому потенційному рівні оплати 

праці таких робітників) в цих сегментах може слугувати підвищення державних витрат 

на соціальну допомогу, трансформувавши даний сектор економіки в більш 

високооплачуваний, що передбачатиме вищу продуктивність праці. Аналогічні 

можливості існують і в інших галузях, зокрема, в будівництві, які і надалі 

потребуватимуть залучення іноземної робочої сили після Брекзіту, зважаючи на те, що 

кількість робітників з країн ЄС стабільно зростала в країні протягом усього ХХІ ст. 

Дослідження еволюція візових режимів в світі в 1973-2013 рр., яке включає 

дослідження 214 країн та територій [322], вказує на те, що наявність візових обмежень 

залишається на сталому високому рівні: протягом чотирьох десятиліть менше третини 

всіх двосторонніх міграційних коридорів відносились до категорії «безвізових». Проте, 
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дані також показують, що не спостерігається зростання світових тенденцій по 

подальшому посиленню візових бар‘єрів. Частка безвізових двосторонніх поїздок мала 

тенденцію до скорочення в період між 1980 і серединою 1990-х років, але після 2000 

року відбулось відновлення даного показника. Загалом же, лише 1,42% візових 

переміщень на початок і кінець досліджуваного періоду змінили свій візовий режим 

двосторонніх переміщень.  

Рівень візових обмеження стане відносно вищим, якщо враховувати не розміри 

чисельності населення в країнах походження і призначення міграції: хоча близько 30 

відсотків усіх двосторонніх переміщень є безвізовими, під ліберальну візову політика 

підпадає менше 15% населення світу. Великі за населенням країни (такі як Китай, Індія 

чи Нігерія) є відносно більш схильними до обмеження в'їзду іноземних громадян  або 

накладають більше обмеження в рамках еміграційної політики. Дана тенденція лише 

дещо почала ослаблюватись впродовж останнього десятиліття, однак кардинальних 

ліберальних змін надалі не спостерігалось. 

Таблиця 4.3 

Глобальні візові обмеження та еволюція міграційної політики [322] 

Візові коридори Відносна кількість 

Безвізові 28,32% 

Переміщення обтяжені візами 71,49% 

Заборонні обмеження 0,19% 

  

Візові зміни Відносна кількість 

Візи усунуто 0,81% 

Візи запроваджено 0,61% 

 

Скасування віз має чітко виражену регіональну тенденцію, оскільки візова 

лібералізаціє є відносно більш поширеною для громадян географічно близьких країн. В 

табл. 4.3 продемонстровано відносно високий ступінь стабільності в глобальній 

присутності візових режимів. У середньому 71,5% з усіх двосторонніх міграційних 

взаємовідносин, зафіксованих протягом 1973-2013 років, підпадали під візові обмеження. 

Повністю заборонні обмеження (такі як неможливість легального виїзду з Куби до США 
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або з Японії до КНДР) є лише незначними випадками (0,19%) в загальному механізмі 

двосторонніх візових коридорів.   

Кінцеве збереження кількості візових обмежень в 40-літньому періоді не вказує на 

відсутності активної трансформації візової політики, а більшою мірою говорить про 

циклічність такої політики, яка частково може бути співставлено з циклічністю розвитку 

самої світової економіки. Введення додаткових візових обмежень було вагомим з 1980 по 

1988 рр., надалі тенденція 1990-х 2000-х рр. була більш акцентованою на візовій 

лібералізації (рис.4.1)  

 

Рис. 4.1 Глобальні зміни візової політики в 1974-2013 рр.  

Джерело: складено автором на основі [322] 

Також зміни візової політики суттєво варіювались між різними регіонами. Африка 

є регіоном з найвищим рівнем візових обмежень імміграції, в першу чергу це стосується 

субрегіонів Західної, Східної та Центральної Африки. Натомість, в Південній Африці 

рівень візових обмежень  знизився з 1990-х рр.  Північна Африка демонструє змішану 

візову імміграційну політику, коли Лівія та Алжир демонструють все більші обмеження, 

а Марокко та Єгипет зберігають відносно стабільні режими порівняно ліберальних 

візових режимів. 

Також більша частина країн Азії (за винятком кількох країн, включаючи 

Бангладеш, Таїланд, Малайзію та Філіппіни) зберігають обмежуючий візовий режим, з 
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тенденцією до посилення рестрикційної політики, особливо в Іраку, Пакистані та Індії. 

Деякі країни Азії демонструють невизначені тенденції міграційної політики, такі як 

Індонезія, де рівень візових обмежень спочатку зменшувався, а потім збільшувався. 

Стабільно високими є рівні візових обмежень в Китаї, В'єтнамі, Лаосі, Камбоджі, М'янмі 

і Непалі.  

Рестрикційна візова політика в Росії та інших країнах СНД залишалась стабільною 

на помірно високому рівні, хоча в деяких країнах, таких як Туркменістан, Узбекистан та 

Таджикистан, візові обмеження ще більше посилилися. Європа демонструє змішану 

картину, в тому числі і пов‘язану з різними моделями економічного розвитку в 1970-80-х 

рр. для Східної та Західної Європи. 

Хоча в 1970-х Західна Європа мала деякі з найнижчих рівнів обмеження віз у світі, 

даний показник з 1980-х років збільшився до середнього, але все ще відносно низького 

рівня. Проте для Східної Європи тенденція булла протилежною, зокрема в нових 

країнах-членах ЄС, таких як, Польща та Румунія, де кінець комуністичного правління 

збігся із посиленням візової лібералізації. 

У Латинській Америці візові режими були порівняно ліберальними, з подальшим 

їх пом‘якшенням, особливо в деяких країнах Андської групи (Колумбія, Венесуела, 

Еквадор), а також в інших країнах Південної та Центральної Америки (таких як Чилі). 

Серед країн Північної Америки, США мали досить стійку помірно жорстку візову 

політику, тоді як в Канаді характерним було збільшення від низького до помірно 

низького рівня обмежень протягом 2000-х рр. У Австралії рівень обмеження спочатку 

збільшився, але потім знизився в 2000-х рр., тоді як Нова Зеландія, загалом, 

дотримувалась політики візової лібералізації. 

Еміграційна обмежуюча візова політика не є настільки глобально поширеною, 

однак відіграє вагому роль в розрізі окремих країн та регіонів. Якщо в країнах Західної 

Європи, Північної Америки, Океанії присутній найвищий рівень безвізових еміграційних 

свобод, після колапсу комуністичного блоку високий рівень еміграційних бар‘єрів 

припинив своє існування в Східній Європі та Центральній Азії, а в Латинській Америці, 

переважно такі обмеження є мінімальними з подальшим низхідним трендом.  
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Натомість, обмежуюча еміграційна візова політика була присутньою в регіоні 

Африки з чітким зростаючим трендом подальшого посилення в більшості країн, які 

користувалися до цього у 1970-х рр. користувались відносно високими ступенями 

безвізових можливостей для подорожей  (зокрема, в таких кранах як Кенія, Уганда, 

Намібія, Ботсвана та Туніс, а також частково в Марокко, Єгипті, Гані та Сенегалі). 

Винятком в даному разі була ПАР, де застосування рестрикційної політики при виїзді за 

кордон в досліджуваному періоді зменшилась. Ця обмеженість також була постійно 

високою для більшості країн Південної, Східної та Південно-Східної Азії, незважаючи на 

кілька винятків, таких як Японія, Південна Корея та Малайзія.  

Загалом, регіони Африки та Азії є найбільш обмежуючими регіонами в світі, щодо 

іммігрантів з-за меж регіону, так і у випадку внутрішньорегіональної міграції. Країни 

Америки встановлюють значний рівень обмежень для громадян Африки та Азії, однак 

міграція з Америки та Європи є відносно більш ліберальною. Внутрішньоєвропейська 

міграція є найбільш лібералізованою в світі, що безпосередньо пов‘язано зі ступенем 

регіональної економічної інтеграції в регіоні, при цьому зберігаються візові обмеження 

щодо інших регіонів (меншою мірою щодо громадян Америки та Океанії, та значною 

мірою щодо іммігрантів з Азії та Африки). 

В 2000-х рр. Африка, зокрема, Західна (88% візових обмежень) і Центральна (93%) 

мала надзвичайно високі рівні візових обмежень імміграції. Субрегіони Північної 

Європи (42%), а також Кариби (44%) демонстрували найбільш ліберальну імміграційну 

візову політику. Серед еміграційних обмежень найбільш обмежуючими були візові  

режими в Північній та Центральній Африці, а також Південній Азії (91-92%).  

З точки зору еволюції візових режимів деякі регіони демонструють нелінійні 

тенденції імміграційної та еміграційної візової політики, що є характерним для Південної 

Азії, Центральної Америки та Східної Європи, які від початку демонстрували 

обмежуючу, а надалі більш ліберальну візову політику в останні десятиліття. Типологію 

регіонів за ступенями візових обмежень імміграції та еміграції наведено в табл. 4.4.  

Як видно з табл. 4.4, більшість «західних» регіонів (Європа, Америка), а також 

частина африканських субрегіонів світу  характеризуються порівняно низьким загальним 

рівнем обмеження віз, при цьому рівень імміграційних та еміграційних обмежень значно 
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нижчий за глобальні середні показники. Низка африканських та азійських субрегіонів 

реагують на високий рівень еміграційної обмеженості відповідним обмеженням 

імміграційного доступу, в той час як південно- та центральноамериканські регіони, хоча і  

характеризуються високим рівнем імміграційних обмежень (в першу чергу щодо з країн 

Азії та Африки), але користуються відносно низькими показниками еміграційних 

рестрикцій. Громадяни країн Північної та Східної Африки, Південно-Східної та 

Південної Азії стикаються з відносно високими візовими перешкодами для виїзду за 

кордон, однак ці регіони порівняно відкриті для імміграції. 

Таблиця 4.4 

Типологія регіональних візових режимів 

  Еміграційні обмеження 

Ім
м

іг
р

а
ц

ій
н

і 
о
б
м

еж
ен

н
я

 

Н
и

зь
к

і 

Низькі Високі 

Кариби Східна Азія 

Північна Європа Східна Африка 

Західна Європа Південно-Східна Азія 

Північна Європа Північна Африка 

Південна Європа Південна Азія 

В
и

со
к

і 

Океанія Західна Африка 

Південна Америка Західна Азія 

Центральна Америка Центральна Азія 

Південна Африка Центральна Африка 

Східна Європа Меланезія 

Джерело: складено на основі [322] 

На рис. 4.2. проранжовано основні РТУ залежно від ступеня лібералізації 

міграційної політики в розрізі внутрішньої та зовнішньої візової лібералізації. З рис. 4.2 

видно, що, в більшості випадків, РТУ з більш розвинених регіонів світу, а також ті, що 

характеризуються більш високим рівнем інтеграції мають нижчі рівні візових обмежень 

внутрішньої міграції (менше 20%). До таких РТУ в першу чергу відносяться ЄС/ЄАВТ та 

РСАДПЗ, а також КАРІКОМ, СНД, ЕКОВАС та інші. До РТУ, які демонструють високі 

показники внутрішніх обмежень (понад 60%) відносяться Панарабська зона вільної 

торгівлі (ПАФТА), Угода про вільну торгівлю Південної Азії (САФТА) в рамках 
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Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК), Азіатсько-

Тихоокеанське торговельна угода (АТТУ) та Економічне співтовариство країн Східної та 

Південної Африки (КОМЕСА).   

  

Рис. 4.2. Внутрішні та зовнішні візові обмеження в рамках ключових РТУ світу 

Джерело: складено автором на основі [322] 

Також варто звернути увагу на значний контраст між внутрішньорегіональною 

відкритістю до міграції в РТУ високого рівня з їхньою зовнішньою рестрикційною 

міграційною політикою.  Однак, якщо внутрішня відкритість для міграції є безумовним 

показником регіональної інтеграції, то посилення обмежень для в‘їзду громадян з третіх 

країн не є обов‘язковим, в тому числі тому, що, зазвичай, такі обмеження на момент 

початку лібералізації внутрішньо регіонального міграційного режиму вже були досить 

високими. Так, у випадку ЄС обмеження в‘їзду для громадян країн, що не є членами ЄС, 

залишаються відносно в часовому вимірі, як до, так і після внутрішнього відкриття ЄС та 

його подальшого розширення. Подібна картина спостерігається і для ЕКОВАС (однак, 

відкриття внутрішніх кордонів в даному РТУ був більш швидким, порівняно з 

поступальним процесом в ЄС), для АСЕАН же зовнішня рестрикційна політика 

супроводжувалось обмеженою внутрішньою лібералізацією. 

Незважаючи на успіхи в розвитку регіональної міграційної політики у низці 

регіональних торговельних блоків в останні роки, які сприяють більш вільній 

внутрішньорегіональній мобільності, ступінь інтеграції цих регіонів, рівень трудової 
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мобільності, а також соціально-економічних прав мігрантів, практично відсутня в 

статистиці спільна міграційна політика щодо мігрантів з третіх країн, і надалі залишає 

першість Європейському Союзу в поглиблені міграційної політики з точки зору 

регіональної перспективи.  

Для всіх регіональних інтеграційних угрупувань, які вийдуть на рівень 

економічного розвитку та ступінь інтеграції ЄС, постане питання ефективності 

регіональної міграційної політики та необхідності узгодженості з переходом до розробки 

спільної міграційної політики щодо третіх країн. Сучасна міграційна політика є складним 

комплексом економічних, політичних, соціальних, культурних (в тому числі і релігійних) 

проблем, які можуть вирішуватись лише в сукупності із залученням максимально 

можливого комплексу акторів, починаючи від мікрорівня (роботодавців, профспілок, 

неурядових організацій), до окремих держав та регіональних організацій, 

використовуючи в тому числі і неформальні переговори на рівні регіональних 

консультативних процесів та з урахуванням перспективного розширення участі 

міжнародних організацій і винесенням міграційного регулювання на глобальний рівень 

за аналогією міжнародного регулювання торгівлі на рівні СОТ. 

Поряд з формалізованими показниками міграційного руху відбуваються процеси 

незадокументованої неформальної міграції, збільшення якої може супроводжувати 

підписання торговельних угод, або угод про спрощення візового режиму, які формально 

не стосуються питання спрощення умов доступу робітників на ринки праці країн-

учасниць угоди. Візова політика залишається ключовим інструментом міграційного 

фільтру для приймаючих країн та вибудовуванні ієрархії міграційних прав окремих 

категорій робітників на національному ринку праці приймаючої країни. Емпіричні 

дослідження візового регулювання в рамках регіональних організацій підтверджують 

висловлену теоретичну тезу про те, що Європа має найбільш позитивну візову динаміку, 

значною вона є також в регіоні Америки. Водночас, відсутність прогресу в Азії та 

Африці вказує на те, що в даних регіонах, навіть існування за умов наявності 

формальних угод щодо лібералізації міграції, здійснюється недостатньо практичних 

кроків щодо спрощення міграційних переміщень. Численні ініціативи другого 
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десятиліття ХХІ ст. в цих регіонах можуть змінити ситуацію за наявності для цього 

сприятливих економіко-політичних чинників. 

Значну увагу в більшості країн еміграції приділяють втратам людського капіталу 

через еміграцію висококваліфікованих працівників. Саме цьому аспекту еміграційної 

політики надається пріоритет і при розробці алгоритму можливої рееміграції своїх 

громадян країнами походження. Найбільш характерною еміграція осіб з вищою освітою 

є для країн Африки, Латинської Америки та Карибського басейну. Для сприяння 

поверненню людського капіталу на батьківщину уряди використовують три типи 

політик: політику мереж мігрантів, програми повернення тимчасових робітників, а також 

програми повернення постійних мігрантів. Найбільш ефективно дані політики 

проводяться країнами, що розвиваються, які мають динамічні економіки та фінансовий 

ресурс для їхнього ефективного запровадження, наприклад, КНР та Індія, частково 

Мексика, Пакистан та Філіппіни.  

Політика повернення громадян на батьківщину набуває все більшого поширення 

як серед розвинених країн, так і серед країн, що розвиваються, хоча у останніх ця 

тенденція в середньому є більш динамічною. Однак, в регіональному розрізі більшою 

мірою тенденція до сприяння еміграції характерна для країн Європи, фінансування якої 

відбувається за допомогою ЄС. 

 Таким чином, нами визначено, що на сьогодні жодна з РТУ не послуговується 

повноцінною коммунітарною міграційною політикою щодо трудових мігрантів з третіх 

країн, однак, всі досліджувані нами регіональні угрупування  уклали кремі угоди щодо 

міграції або включили ці положення в свої угоди при створенні регіональних ЗВТ. Серед 

ключових РТУ світу (більшість послуговуються міграційними системами попиту ЄС, 

МЕРКОСУР, АСЕАН, регіональні та субрегіональну РТУ Африки та інші), натомість, до 

останнього часу в традиційних регіонах імміграції (РТУ АНЦЕРТА та, частково, 

НАФТА) використовували міграційну систему пропозиції. Останні зміни в міграційні 

політиці Австралії та Канади, а також перспективні – в США, дозволяють говорити про 

прогнозований перехід цих РТУ на синтетичну модель. Доведено, глобальні тенденції 

візової лібералізації переважають тенденцію рестрикційності візової політики що 

найбільш позитивну динаміку візової лібералізації демонструє регіон Європи та 



266 
 

Північної і Південної Америки, регіон Океанії, маючи середні показники візової 

лібералізації не демонструє значної відкритості, а Азія та Африка характеризується 

низькими регіональними показниками відкритості зі значною субрегіональною 

дисперсією цього показника.    

 

4.2. Детермінанти трансформації регіональних інтеграційних систем 

міграційного попиту  

 

 В даному підрозділі нами буде досліджено трансформацію міграційної політики 

окремих регіональних інтеграційних об‘єднань, що послуговуються міграційними 

системами попиту та визначено детермінанти такої трансформації. Предметом 

дослідження в даному підрозділі будуть міграційні системи ЄС (окрім Великобританії), 

МЕРКОСУР, АСЕАН, СААРК, РСАДПЗ, ЄАЕС, а також Африканського Союзу та 

субрегіональних організацій Африки, які, на наш погляд є найбільшими інтеграційними 

об‘єднаннями серед тих, що послуговуються міграційними системами попиту.  

Імміграційні системи, орієнтовані на попит ширше використовуються в практиці 

окремих країн та регіональних об‘єднань в силу більш простого та лінійного зв‘язку між 

потребами національного чи регіонального ринку праці та залученням іноземних 

робітників. Водночас, зважаючи на ряд переваг більш складного, але більшою мірою 

відповідного стратегічним інтересам країн більшості регіонів світу, міграційного 

підходу, що базується на пропозиції робочої сили, більшість demand-driven міграційних 

систем проходять трансформацію або ж самої системи, приймаючи певні елементи 

міграційних систем попиту, або ж модернізуючи існуючі системи з урахування сучасних 

потреб глобального ринку праці, що прискорено розвивається.  

Європа проходить через період значної невпевненості та фрагментації, що також 

знаходить свій прояв в необхідності інтеграції іммігрантів. Інтеграція мігрантів 

визначається низкою факторів. Окрім причин макрорівня, пов‘язаних з 

характеристиками самих мігрантів, вагоме значення в даному випадку має імміграційна 

історія приймаючої країни; рівень лібералізації міграційної системи, економічні, 

соціальні та демографічні тенденції в різних країнах Європи. Незважаючи на національні 
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відмінності інтеграційної політики в Європі, загалом, урядами країн ЄС визнається, що 

така інтеграційна політика має низку вимірів, серед яких і економічний та соціальний 

[540].  

Розвиток нової політики щодо легальної міграції є одним з ключових пріоритетів 

для ЄС [519]. Така політика повинна сприяти вирішенню проблеми браку робітників 

певних кваліфікацій, а також невідповідність попиту і пропозиції певних кваліфікацій на 

ринку ЄС, залучати перспективних фахівців. Значна увага в контексті нової міграційної 

політики ЄС має бути приділена реформуванню програми Блакитної Карти, спрямованої 

на залучення висококваліфікованих працівників. Важливе місце трудовій міграції 

приділено також в Стратегії Європа 2020, де відзначено важливість імміграції для 

скорочення втрати робочої сили та висунуто сім ключових ініціатив. У рамках Стратегії 

було прийнято План дій Підприємництво-2020, метою якого є створення нового бізнесу, 

а також формування значно більш сприятливого середовища для вже наявного бізнесу. 

Окреме зобов‘язання в рамках Плану дій передбачає сприяння підприємництва серед 

мігрантів, які вже є присутніми на території ЄС.   

У березні 2016 р. Європейська Комісія запропонувала змінити правила 

відрядження робітників, включно з гарантуванням їм того рівня оплати праці, який 

застосовується загалом до місцевих робітників, а не лише обов‘язкової виплати 

визначеної мінімальної заробітної плати. Також встановлюється вимога до агентств із 

працевлаштування щодо забезпечення однакового ставлення до всіх робітників, що 

проживають на території країни.  

Міграційна криза 2015-16 рр. поставила під сумнів існування Шенгенської зони і 

сам неоліберальний підхід до регулювання регіональної міграції в ЄС. Все більшою 

мірою в міграційній політиці ЄС застосовуються інституційний підхід, який 

проявляється в посиленні зовнішніх кордонів, укладаються угоди про висилку 

нелегальних мігрантів до третіх країн (зокрема, Туреччини). 

Зважаючи на те, що глобальний ринок праці знаходиться лише на стадії 

формування, міграційна система орієнтована на попит заважає ефективним контактам 

роботодавців та працівників, що посилює проблему невідповідності кваліфікацій. Як 

наслідок, такі міграційні системи не встигають оперативно відреагувати на брак 
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кваліфікованих робітників на локальному рівні. Наявні міграційні системи в країнах ЄС 

переважно не мають кількісних квот для висококваліфікованих робітників, 

покладаючись на критерії допуску при управлінні міграційними потоками даної категорії 

працівників, що значно відрізняє міграційний підхід в ЄС від міграційної політики 

Канади, Австралії або Нової Зеландії. Відкриті кордони та однакове ставлення до 

іноземців не є новим концептом для Південної Америки. Натомість, воно є частиною 

конституційної традиції, яка почалася в той час, коли ці країни отримали незалежність на 

початку ХІХ ст.  

Латинська Америка, як і Америка загалом на сьогодні, не має сформованих рамок 

спільної міграційної політики. Латинська Америка, на сьогодні, є регіоном, де є 

найбільша кількість держав-учасниць Міжнародної конвенції про захист прав всіх 

трудящих-мігрантів та членів їх сімей (1990 р.). Крім того, на регіональному рівні країни-

члени Організації американських держав зобов‘язані дотримуватися стандартів, 

викладених в Американській декларації про права та обов'язки людини та/або 

Американської конвенції про права людини 1969 р. Дані інструменти були ліберально 

інтерпретовані у своєму відношенні до мігрантів Міжамериканською комісією щодо 

прав людини та Міжамериканським судом з прав людини [572]. 

За відсутності спільного регіонального підходу до міграції, багато країн у 

Латинській Америці уклали двосторонні угоди з сусідніми та дружніми країнами з 

метою надання права на в‘їзд та обмежене перебування в країні призначення для 

громадян країни-контрагента. Саме такі угоди передбачали безвізовий режим або 

мінімальні процедурні вимоги для отримання візи, а також сезонні угоди щодо трудової 

міграції [572].  

Торговельна угода МЕРКОСУР, що охоплювала в травні 2018 р. чотирьох 

повноправних членів (Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай, членство Венесуели 

призупинено з серпня 2017 р.), бере свій початок у 1991 р. Країни об‘єднання під час 

свого становлення та розвитку переживали інтенсивні імміграційні потоки. Починаючи 

від колоніальних часів, окрім Бразилії, що була колонією Португалії, решта країн 

належали до іспанського колоніального володіння до ХІХ ст., і до першої половини ХХ 

ст. Латинська Америка абсорбувала значну кількість іноземних мігрантів. Переважно з 
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незалежних від них причин, мігранти приїхали на нові території та взяли участь в 

будівництві нових країн.  

На відміну від ЄС, де право на вільне переміщення осіб є фундаментальним 

правом Союзу і надається Маастрихтською угодою (1992 р.), у МЕРКОСУР немає 

формальних заходів по забезпеченню прав на вільне проживання, а самі ці права 

гарантуються через механізм взаємності між країнами-членами. У випадку виникнення 

непорозумінь, на відміну від ЄС, де це є компетенцією Європейського суду 

справедливості, такі питання будуть дискутуватись на Спеціалізованому міграційному 

форумі МЕРКОСУР, який складається з вищих посадових осіб країн-підписантів, 

відповідальних за міграційні питання. Такий форум збирається не рідше одного разу на 

рік [421]. 

Як наслідок відсутності формальних механізмів наднаціонального контролю, 

запровадження угод по проживанню регіональних мігрантів не є уніфікованим у рамках 

країн МЕРКОСУР. Це має своїм наслідком встановлення окремими країнами більш 

високих комісій за отримання дозволів, інші пропонують кращі умови перебування, ніж 

передбачено Угодою, треті країни застосовують положення угоди лише для лімітованої 

кількості країн. Так, у 2014 р. [636] Колумбія призупинила дію віз МЕРКОСУР і дозволів 

на проживання для громадян Венесуели, зважаючи на той факт, що такі візи не 

видаються Венесуелою колумбійцям.  

З 2004 до 2013 рр. близько 2 млн. громадян Південної Америки отримали право на 

тимчасове перебування в одній з 9-ти країн, які імплементують положення угоди 

(Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай, Болівія, Чилі, Перу, Колумбія і Еквадор [430]). 

Найбільшу динаміку збільшення видачі дозволів демонструють Аргентина, Бразилія та 

Чилі.  

Імплементація угоди стикається з певними труднощами в окремих країнах. 

Зокрема, спостерігався брак адміністративних ресурсів для опрацювання всіх заявок, 

запровадження додаткових вимог, які не були передбаченими первинною угодою, а 

також брак загальної інформації для учасників міграційного процесу та ринку праці 

[636]. 
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На відміну від вільного руху осіб в ЄС, Угода МЕРКОСУР є міжнародною 

угодою, яка має імплементуватись країнами-членами самостійно. В результаті, 

наприклад, Чилі, яка є країною призначення для значної кількості мігрантів з Еквадору, 

Перу та Колумбії, не поширила дію Угоди на громадян цих країн. Натомість, Аргентина 

поширила дію угоди на всі 11 країн Південної Америки, включно з тими, які іще її не 

імплементували (Суринам, Гайану та Венесуелу). Уругвай безпосередньо надає право 

постійного проживання тим, хто подає заявку на отримання такого дозволу без 

витримування первинного 2-річного періоду тимчасового перебування.  

Зробивши вагомий крок для вільного руху осіб в рамках Угоди щодо проживання, 

регіон рухається в напрямку поглиблення інтеграції ринків праці, зокрема плануючи 

запровадження південноамериканського громадянства. Це питання обговорюється як в 

рамках самого МЕРКОСУР, так і Андської Спільноти та Союзу південноамериканських 

націй (УНАСУР). Також це питання обговорювалось на Південноамериканській 

конференції з питань міграції, проте рішення даної щорічної конференції не мають 

зобов‘язуючого характеру. В 2011 р. був створений Тихоокеанський альянс, у рамках 

якого також розпочата дискусія щодо вільного руху робітників.  

І в рамках Андської Спільноти, і в рамках МЕРКОСУР були вжиті паралельні 

заходи по сприянню мобільності робітників, включно з визнанням національних 

ідентифікаційних документів при перетині кордонів для регіональних мігрантів. 

Водночас, повного усунення кордонів, за аналогією з ЄС, на сьогодні в Південній 

Америці не відбулось.  

На сьогодні є декілька сценаріїв подальшої інтеграції регіонального ринку праці 

країн Південної Америки. Перший варіант передбачає модифікацію та поглиблення 

Угоди МЕРКОСУР, а також консолідацію в його рамках всього міжнародного та 

національного законодавства щодо врегулювання регіональної міграції. Другий сценарій 

передбачає запровадження на рівні УНАСУР домовленості схожої на Угоду 

МЕРКОСУР. У даному випадку це буде зобов‘язуюча міжнародна угода, яка 

передбачатиме її ратифікацію країнами-членами. Водночас, за відсутності 

наднаціонального органу регулювання міграції або регіонального суду, навіть за умови 
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впровадження будь-якого з варіантів, вагоме місце в проведенні міграційної політики 

залишатиметься за національними органами управління міграційними потоками. 

Прийняття міжнародної угоди на рівні Андської Спільноти може мати прямий 

ефект та застосування, оскільки саме в цій організації може бути забезпечено примат 

договорів над національним законодавством країн-учасниць, що також посилюється 

наявністю в організації Андського Суду Справедливості. Водночас, прийняття 

паралельних механізмів Андської Спільноти і МЕРКОСУР може призвести до конфлікту 

різних положень Угод, що може лише ускладнити процес регіональної інтеграції ринків 

праці. 

У грудні 2010 р. Рада МЕРКОСУР прийняла рішення про розробку плану дій для 

поступового формування Статуту громадянства МЕРКОСУР. Відповідно до статті 6 

Рішення, план повинен бути повністю впроваджений у дію до 2021 р. Також цим 

Рішенням передбачено, що громадянство МЕРКОСУР має складатись з групи 

фундаментальних прав та переваг для всіх громадян країн-членів МЕРКОСУР. 

Базуючись на засновницьких документах МЕРКОСУР, а також новому законодавстві, 

що має бути прийнято, всі громадяни країн-членів організації повинні отримати право на 

вільну міграцію в рамках регіону, рівні громадянські, соціальні, культурні, економічні 

права та свободи, а також рівні права доступу до ринку праці, освітніх послуг та 

медицини [302]. 

У першій декаді свого існування (90-ті рр. ХХ ст.) у МЕРКОСУР не 

встановлювалось наднаціонального органу регулювання або ж політики, яка сприяла 

розвитку внутрішньоблокової торгівлі, оскільки основною метою діяльності організації 

було встановлення зони вільної торгівлі та митного союзу. Ситуація змінилась на 

початку 2000-х рр. зі зміною дискурсу на користь регіонального громадянства і прав 

мігрантів, а також сприянню інтеграції регіонального ринку праці [512].  

З початку ХХІ ст. у Південній Америці вживається ряд вагомих кроків щодо 

законодавчого забезпечення міграційних потоків. У Південній Америці приймаються ряд 

регіональних угод, приймається більш ліберальне національне законодавство, включно з 

Аргентиною (2004 р.), Уругваєм (2008 р.), Болівією (2013 р.), Перу (2015 р.) 
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У рамках політики рівного відношення до мігрантів у Південній Америці може 

бути виділено три принципи: підтримка відкритих кордонів, розуміння міграції в якості 

фундаментального права особи, а також декриміналізація нелегальної міграції. У 

багатьох випадках саме ці цінності є відображеними в національному та регіональному 

законодавстві країн Південної Америки [578]. 

Мігранти з Азії є найбільш важливим джерелом трудових мігрантів в рамках 

ОЕСР. Це, зокрема, стосується КНР, Індії, а також Філіппін, які є основними 

постачальниками трудових мігрантів до країн ОЕСР. Країни Азійсько-тихоокеанського 

регіону є активними учасниками глобальної тенденції по збільшенню кількості 

укладених преференційних торговельних угод. Значна кількість цих Угод включає також 

країни з поза меж регіону. Серед вже укладених договорів або ж тих, які знаходяться в 

стадії переговорів, менше 17 % включають в себе розділи щодо тимчасового руху 

фізичних осіб в якості постачальників послуг і лише 16 з 261 угоди передбачали 

мобільність фізичних осіб за участі країн, що розвиваються в даному регіоні. Більшість з 

цих угод стосувались трудової міграції аналогічним чином, як і у випадку з ГАТС, 

регулюючи порядок надання послуг при тимчасовому в‘їзді їх постачальника до країни-

контрагента. Загалом же, жодна з укладених преференційних угод не включала в себе 

положення щодо повного доступу на ринок праці, а також національного режиму для 

робітників, за аналогією з правилами ЄС [573]. 

Регулювання міграційних процесів у рамках регіональних інтеграційних об‘єднань 

регіону Азії деталізовано в Додатку Л. Південноазійська асоціація регіональної 

кооперації (СААРК) була заснована в 1985 р. сімома країнами – Бангладеш, Бутаном, 

Індією, Мальдівами, Непалом, Пакистаном і Шрі-Ланкою (в 2007 р. приєднався 

Афганістан). Тоді ж, у 1985 р., було ініційовано початок переговорів по лібералізації руху 

осіб у рамках об‘єднання. В 1988 р. була погоджена Схема звільнення від отримання віз 

для окремих категорій подорожуючих, яка була запроваджена в 1992 р., що стало 

першим діючим механізмом по запровадженню вільного руху осіб. Відповідно до Схеми, 

візові вимоги усуваються для визначених категорій осіб в рамках регіону [589]. 

Водночас, підписана угода про Південноазійську вільну торгівлю в 2004 р. не включала в 

себе положень про торгівлю послугами, в рамках якої могло б відбутись спрощення 



273 
 

механізму трудової міграції у регіоні. Поточний стан міграційної координації у рамках 

регіональної інтеграції у Південній Азії знаходиться на низькому рівні. Міграційне 

регулювання на сьогодні визначається національною міграційною політикою, а також 

низкою двосторонніх договорів, таких як Угода між Непалом та Індією в 1950 р. На 

сьогодні, існує 24 категорії осіб, які підпадають під дію даного документу.  

Рух осіб у рамках АСЕАН відрізняється в різних країнах регіону; окремі країни 

характеризуються як переважно країни походження, оскільки їхній експорт мігрантів до 

інших країн АСЕАН перевищує імміграцію з інших країн об‘єднання. У рамках АСЕАН 

існує ряд правил регулювання мобільності робітників, зокрема План економічної 

спільноти АСЕАН на 2009–2015 рр. включає вільний рух послуг, зокрема вільний рух 

кваліфікованих робітників. На основі Дорожньої карти АСЕАН на 2009–2015 рр. 

концепція вільного руху робітників є не абсолютною. Вільний рух робітників 

регулюється за допомогою місцевих та національних правил [582].   

Хоча АСЕАН проголосив своєю метою сприяння трудовій міграції кваліфікованих 

робітників [450], поточна міграційна політика характеризується браком скоординованих 

регіональних рамок міграційного регулювання, протекціоністською політикою 

національних урядів на ринку праці. Проте, роботодавці мають можливість скористатися 

політикою, що сприяє найму кваліфікованих робітників у певних секторах для 

вирішення особливо гострої нестачі кваліфікованих робітників з інших країн АСЕАН.  

Рада співробітництва арабських країн Затоки (РСАДПЗ) існує в якості 

інтеграційного об‘єднання з 1981 р. у складі Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, 

Саудівської Аравії, а також ОАЕ. З 2008 р. в організації створено спільний ринок з 

планами інтеграції в єдиний ринок. Митний союз повністю запрацював у рамках 

РСАДПЗ з 2015 р. Також з 2015 р. було повністю інтегровано спільний ринок, що надало 

право всім громадянам угрупування рівні права щодо працевлаштування в урядовому та 

приватному секторах, соціального страхування, покриття пенсійною системою, доступом 

до освіти, охорони здоров‘я тощо [383]. Більшість громадян країн РСАДПЗ є зайнятими 

в державному секторі, в той час як більшість мігрантів працюють у приватному секторі. 

В Кувейті, Катарі та ОАЕ майже всі робітники приватного сектору є мігрантами. Єдиною 
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державою регіону, яка є одночасно і країною походження і країною призначення для 

значної кількості мігрантів з інших країн регіону є Саудівська Аравія.  

У РСАДПЗ вільний рух робочої сили для шести країн-учасниць створено в якості 

частини процесу сприяння регіональної інтеграції, оскільки положення про вільний рух 

робочої сили було визначено в якості одного з ключових завдань інтеграції. Аналогічне 

положення було підтверджено в новій Економічній Угоді 2001 р., яким передбачався 

дозвіл повного і виключного права на рух громадян, а також зазначалось прагнення 

створити спільний ринок праці в рамках РСАДПЗ [247].   

Регіон Перської затоки вибрав модель підтримки повної свободи руху громадян 

організації РСАДПЗ. Водночас, не було здійснено жодних кроків, спрямованих на 

формування наднаціонального механізму управління міграційними потоками, таких як 

формування спільних кордонів, скоординованої візової політики, уніфікації документації 

для в‘їзду громадян третіх країн.  

Африканським Союзом (АС) було прийнято низку законодавчих актів та здійснено 

політичні кроки, спрямовані на врегулювання як добровільної, так і вимушеної міграції 

на континенті. Базові рамки регулювання міграційних процесів були закладені завдяки 

угоді щодо регіональної економічної інтеграції, що було закріплено Угодою про 

заснування Африканської Економічної Спільноти (Абуджійський договір), який вступив 

у силу в 1994 р. та був ратифікований 48-ма країнами [651]. Абуджійським договором 

передбачено зобов‘язання держав-членів (на національному, двосторонньому або 

регіональному рівні) здійснювати необхідні заходи задля досягнення прогресу у 

вільному русі осіб, а також забезпеченні прав проживання та заснування підприємств 

громадянами країн-учасниць договору [626]. Питання, які стосуються міграційних 

режимів у рамках регіональних блоків, пов‘язані з заснуванням Африканської 

економічної спільноти до 2028 р. [578]. Загальний підхід Африканського Союзу до 

міграції сформульовано в двох ключових документах: Африканській спільній позиції 

щодо міграції та розвитку [231], а також Рамковій міграційній політиці для Африки [503], 

які були затверджені Виконавчою Радою АС у 2006 р. Жоден з цих політичних 

документів не є юридично обов‘язковим для держав-членів АС, хоча обидва 

підкреслюють їхні зобов‘язання виконувати юридично зобов‘язуючі регіональні, 
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включно з угодами АС, і міжнародні договори. Водночас, обов‘язкові до виконання 

регіональні угоди АС (такі як Конвенція Кампала) стосуються виключно питань 

вимушеної міграції і не мають впливу на процеси регіональної трудової міграції.  

Рамковою угодою щодо трудової міграції рекомендується інтегрувати трудову 

міграцію в загальну систему регулювання національної зайнятості, ринку праці, а також 

політики розвитку. Дане положення підтримується також і на регіональному рівні, 

наприклад, у рекомендаціях ЄС та АС. Рамкова політика АС щодо міграції в Африці 

заохочує країни-члени до інтеграції міграційної політики та політики розвитку, зокрема 

через реалізацію Стратегії зниження бідності в рамках національних планів розвитку 

[503]. 

У липні 2016 р. Африканський Союз запровадив спільний паспорт для всіх 54-х 

країн-членів, що в перспективі повинно надати вільний доступ всім громадянам 

організації до переміщення в рамках АС [509]. Водночас, зважаючи на те, що дише 13 

країн Союзу надали безвізовий доступ для країн організації, реалізація даного положення 

може відноситись до планів довгострокової перспективи.  

Досягнення ефективних результатів врегулювання регіональної трудової міграції в 

Африці можливе лише у випадку координації зусиль Африканського Союзу як 

організації, яка охоплює практично всі країни континенту, однак має низький рівень 

поточної інтеграції; а також ключових діючих регіональних інтеграційних об‘єднань, 

окремі з яких уже здійснили значні кроки по формуванню можливості безперешкодної 

економічної міграції. Вагому роль у даному випадку також відіграватиме координація 

зусиль цих регіональних угруповань з міжнародними організаціями (МОП, МОМ, МВФ, 

Світовим банком тощо), іншими регіональними організаціями з-поза меж регіону (в 

першу чергу, ЄС), а також повноцінного використання можливостей регіональних 

консультативних процесів. 

Зважаючи на обмежений характер регіональних інтеграційних процесів щодо 

регулювання трудової міграції, вагоме значення мають регіональні консультативні 

процеси. При цьому, дані РКП можуть бути як міжрегіональні, наприклад, Рабатський 

Процес по Євро-Африканському Діалогу щодо міграції та Розвитку, так і 

внутрішньорегіональні. До останніх відносяться, зокрема, регіональний консультативний 
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процес по Спільному ринку Східної та Південної Африки (в рамках КОМЕСА), 

Міграційний Діалог для Центральноафриканських країн (заснований у 2012 р. у рамках 

ЕКОЦАС), Міжурядовий орган з питань розвитку – Регіональний консультативний 

процес з питань міграції (заснований у 2008 р. у рамках ІГАД), Міграційний діалог для 

Південної Африки (заснований у 2000 р. МОМ спільно з Південноафриканським 

міграційним проектом), а також Міграційний діалог для Західної Африки (засновано в 

2001 р. в якості площадки для дискусії з приводу міграційних питань країнами ЕКОВАС) 

[569].  

До 2014 р. на півдні Африки не було визначено рамок регіональної політики щодо 

трудової міграції, незважаючи на зростаючий рівень внутрішньорегіональної трудової 

міграції, а також ряду проблем та викликів для управління трудовою міграцією. За 

відсутності регіональної міграційної політики, країни-члени використовували діяльність 

постійних або двосторонніх комісій з іншими країнами регіону з метою регулювання 

міграційних процесів у рамках Спільноти розвитку півдня Африки (САДК). З середини 

2000-х рр. у рамках Секретаріату САДК через Сектор зайнятості та праці (СЗП) спільно з 

МОП та МОМ була розроблена регіональна стратегія трудової міграції [417]. 

Трудова міграція є головною формою міграційного переміщення в рамках 

ЕКОВАС. Трудова міграція в регіоні включає в себе тимчасову, сезонну, постійну 

міграцію, а також короткотермінове транскордонне переміщення. Загалом, міграційні 

потоки в рамках ЕКОВАС включають у себе переміщення з одного 

сільськогосподарського регіону до іншого, а також рух по напрямку село – місто [610]. 

Ключовим документом, який визнавав потенціал вільного руху осіб для розвитку 

та регіональної інтеграції, є Протокол ЕКОВАС 1979 р. щодо вільного руху осіб, права 

на проживання та заснування підприємств. Протокол було реалізовано в три етапи. На 

першому етапі було усунуто візи для короткотермінового перебування (до 90 днів), на 

другому етапі (починаючи з 1986 р.) реалізовано право громадян переміщуватись та 

проживати на території країн-членів угоди з метою працевлаштування. Етапом 3 

передбачалось вільне ведення бізнес-процесів та заснування підприємств, однак дана 

фаза не була повною мірою імплементована [229]. Також з 1985 по 1990 рр. було 
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прийнято ряд допоміжних протоколів для уточнення та розширення сфери застосування 

Протоколу 1979 р.  

Незважаючи на тривалий термін існування Протоколу, регуляторне законодавство 

навіть щодо права на в‘їзд та проживання не є цілком гармонізованим серед країн 

об‘єднання. В більшості країн імміграційне законодавство навіть не включає в себе 

положень щодо громадян країн ЕКОВАС, і, відповідно, дотримання положень 

Протоколу залежить від національного адміністративного порядку. Однак, варто 

зазначити, що положення 1-го етапу, який передбачав усунення короткотермінових віз, 

було виконано всіма країнами Спільноти [229]. Також були запроваджені додаткові 

заходи по лібералізації руху громадян, такі як дорожній сертифікат, гармонізована 

Форма для імміграції та еміграції країн-членів ЕКОВАС, а також, більшістю країн, 

паспорт ЕКОВАС.  

У 2008 р. в ЕКОВАС було прийнято Спільний підхід до міграції [352]. Даний 

документ не є юридично зобов‘язуючим документом і встановлює загальні рамки 

міграційної політики регіоні. Спільний підхід охоплює ключові аспекти міграції у 

регіоні, зокрема, питання внтурішньорегіональної міграції, управління потоками 

легальної міграції, протидію нелегальним переміщенням, проголошує мету встановлення 

взаємозв‘язку між міграцією та економічним розвитком регіону.  

Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА), який включає в себе 19 

країн, формувався спершу як зона преференційної торгівлі. В рамках організації було 

прийнято декілька інструментів та протоколів, які мають вагоме значення в тому числі й 

для руху осіб. Протокол 1984 р. щодо поступового спрощення та часткового усунення 

візових вимог (Візовий протокол) був спрямований на забезпечення спрощення 

переміщення осіб у рамках регіону. Однак, ефективне впровадження положень 

протоколу залишається проблематичним. Протокол щодо вільного руху осіб, трудових 

послуг, права на заснування підприємств та проживання (2001 р.) [578] хоча і був 

розроблений у рамках організації, але так і не був підписаний країнами-учасницями.  

Економічне співтовариство країн Центральної Африки (ЕКОЦАС) розпочало свою 

діяльність у 1985 р. Ключовим документом даної організації є Угода щодо заснування 

Економічного співтовариства країн Центральної Африки (1983 р.) [349]. До угоди було 
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прийнято ряд протоколів, серед яких Протокол щодо свободи руху та право проживання 

громадянами країн ЕКОЦАС (1983 р.) [566]. Відповідно до протоколу, громадяни країн-

членів Співтовариства можуть вільно переміщуватись по території ЕКОЦАС, а також 

проживати на його території. Право на таке переміщення, зокрема, мають туристи, 

бізнесмени, наймані робітники, а також працівники вільних професій. При цьому, 

громадяни країн-членів можуть користуватись національним режимом – вони мають 

рівні права з місцевими жителями приймаючих країн. Однак, прогрес в імплементації 

даного протоколу є незначним, оскільки, запланований його вступ у силу в 2005 р. не 

відбувся. Фактично, вільний рух осіб відбувається лише в чотирьох країнах (Камеруні, 

Чаді, Конго та ДР Конго) [348]. У решті країн і надалі зберігається візовий режим з 

іншими країнами-членами ЕКОЦАС.   

Однією з субрегіональних ініціатив МОМ є інтеграція міграції в Стратегію 2020 

для Південно-Східної Європи [598] через спільну Раду регіональної кооперації (РРК) до 

системи основ Стратегії щодо інклюзивного, інтегрованого та сталого зростання. В 

рамках Основи щодо інклюзивного зростання МОМ та РРК пропонують запровадження 

регіональних ініціатив щодо трудової міграції, спрямованих на сприяння регіональній 

кооперації мережі служб послуг для мігрантів. У рамках основ Інтеграції та Сталого 

зростання МОМ [599] допомагатиме урядам в посиленні приватного сектору через 

максимізацію переваг міграції, а також сприятиме розвитку стабільного інвестиційного 

середовища, включно з інвестицією з боку діаспори.  

Міграція в рамках регіону СНД зумовлена окрім суто економічних також і 

демографічними причинами. Молоде та зростаюче населення в слаборозвинених країнах 

Центральної Азії рухається до північних країн колишнього СРСР, які характеризуються 

старінням населення та зменшенням кількості робочої сили в структурі населення.  

Домінуючою тенденцією в міграції регіону виступає імміграція в Російську 

Федерацію етнічних росіян, які проживають у країнах СНД. Однак, стійкою тенденцією є 

зростання значення трудової міграції неросіян за походженням з колишніх країн СРСР. 

Вільний рух населення між країнами СНД був одним з найбільш важливих зв‘язків у 

рамках колишнього СРСР, а також важливим ресурсом для економічного розвитку в 

регіоні. Понад половина загальної величини регіонального ринку праці, без урахування 
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міграційних потоків, припадає на Російську Федерацію.  З 1991 р. Росія перетворюється 

на один із ключових центрів притягання імміграції у світі, причому переважна більшість 

іммігрантів до РФ є громадянами країн колишнього СРСР. Імміграція виступає в ролі 

ключового компенсаційного фактору для вирівнювання демографічної ситуації у 

Російській Федерації, особливо зважаючи на те, що навіть за умов значного 

імміграційного припливу населення РФ стабільно скорочувалось після розпаду СРСР.  

Згідно з Рішенням Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства 

від 9 грудня 2010 р. № 65 «Про хід виконання плану дій з формування Єдиного 

економічного простору Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської 

Федерації» Угода набула чинності з 1 січня 2012 р. Дана Угода визначає правовий статус 

робітників-мігрантів і членів їх сімей, а також регулює порядок здійснення мігрантами 

трудової діяльності та питання, пов‘язані з їх соціальним захистом. Положеннями Угоди 

передбачено значне спрощення порядку перебування та здійснення трудової діяльності 

на території Російської Федерації для іноземних працівників, які є громадянами 

Республіки Казахстан та Республіки Білорусь, законно перебувають і на законній підставі 

здійснюють трудову діяльність на території Російської Федерації [72]. 

Трудова діяльність працівника-мігранта здійснюється ним на території держави 

працевлаштування відповідно до її законодавства на підставі договору. Для укладення 

робочого контракту мігрант представляє роботодавцю документи, передбачені 

законодавством про працю держави працевлаштування, а також документи, що 

підтверджують законність перебування робітника на території держави 

працевлаштування [72]. 

Для мігрантів з країн ЄАЕС надається ряд пільг: 

 діяльність, пов‘язана із залученням трудящих-мігрантів, здійснюється 

роботодавцями Російської Федерації без урахування обмежень щодо захисту 

національного ринку праці; 

 робітники-мігранти не зобов‘язані отримувати дозволи для 

працевлаштування на території Російської Федерації; 
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 робітники-мігранти і члени їх сімей звільняються від реєстрації (взяття на 

облік за місцем перебування) в уповноважених органах Російської Федерації протягом 30 

діб з дати в‘їзду на територію Російської Федерації; 

 термін тимчасового перебування трудящого та членів його сім‘ї 

визначається терміном дії трудового договору з роботодавцем; 

 у разі дострокового розірвання трудового договору після закінчення 90 діб з 

дати в‘їзду на територію Російської Федерації трудящий-мігрант має право протягом 15 

днів укласти новий трудовий договір, у тому числі з іншим роботодавцем у порядку і на 

умовах, передбачених законодавством Російської Федерації [72]. 

У травні 2014 р. було підписано Договір про Євразійський економічний союз 

(ЄАЕС), який вступив в силу 1 січня 2015 р. Упродовж січня – серпня 2015 р. до нього 

приєднались Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія. Розділом ХХVI даного 

Договору регулюються умови співпраці країн щодо трудової міграції в рамках Союзу. 

Відповідно до положень Договору, держави члени здійснюють співпрацю по 

узгодженню політики у сфері регулювання трудової міграції у рамках Союзу.  

Ключовим пунктом даної угоди є ст. 97, згідно якої роботодавці та замовники 

послуг з країн-членів мають право залучати робітників з інших країн ЄАЕС без будь-

яких обмежень, які застосовуються на національному рівні для захисту свого ринку 

праці, за виключенням моментів захисту національної безпеки, в тому числі, і в 

стратегічних галузях економіки, а трудові мігранти з цих країн не повинні отримувати 

дозволи на роботу в країні призначення. Для того, щоб трудові мігранти з країн-членів 

могли здійснювати свою трудову діяльність, у країні перебування визнаються документи 

про освіту, видані в країні походження без проходження спеціальної процедури визнання 

таких документів. Працівники держави-члена, які планують займатись педагогічною, 

юридичною, медичною чи фармацевтичною діяльністю в іншій державі-члені, повинні 

пройти встановлену законодавством держави працевлаштування процедуру визнання 

документів про освіту. 

Трудові мігранти ЄАЕС і члени сімей звільняються від обов‘язку реєстрації 

протягом 30 діб з дати в'їзду; у разі перебування громадян ЕАЕС на території іншої 

держави-члена понад 30 діб з дати в‘їзду, такі громадяни зобов‘язані зареєструватися 
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(встати на облік) у відповідності до законодавства країни призначення. Соціальне 

страхування, окрім пенсійного, трудових мігрантів з країн ЄАЕС і членів їхніх сімей 

здійснюється на тих же умовах, що і громадян країни перебування. Трудовий стаж таких 

робітників зараховується до загального стажу для цілей соціального страхування, 

відповідно до законодавства держави працевлаштування. Пенсійне забезпечення таких 

трудових мігрантів і членів їхніх сімей регулюється законодавством країни походження, 

а також  відповідними міжнародними договорами між державами-членами ЄАЕС. У 

рамках Союзу була заснована Євразійська економічна комісія (ЄЕК). Комісія є постійно 

діючим наднаціональним регулюючим органом Союзу. Комісія складається з Ради 

Комісії та Колегії Комісії. ЄЕК ухвалює рішення нормативно-правового характеру, 

обов‘язкові для держав-членів, розпорядження організаційно-розпорядчого характеру та 

рекомендації, які не мають зобов‘язуючого характеру. Одним із пріоритетних напрямків 

діяльності є виявлення й усунення перешкод на шляху вільного пересування робочої 

сили в рамках Союзу [27]. 

Майбутнє міграції у Російській Федерації залежить від ряду демографічних та 

економічних факторів. Як і загалом у світі, міграція – двосторонній процес, окрім 

внутрішньої необхідності у притоці робочої сили для РФ, одночасно існує значний 

експортний тиск на робочу силу в сусідніх країнах, які активно постачають робочу силу 

на ринок праці Росії. Оскільки динаміка скорочення населення в Росії і надалі буде мати 

місце, то не викликає сумніву і сталість міграційних тенденцій у рамках регіону СНД, 

доки РФ залишається регіональним економічним лідером в регіоні. 

Військовий конфлікт України та Росії значно змінив структуру української міграції 

до Росії. Якщо потоки трудової еміграції з України поступово зміщуються в західному 

напрямі, то в східному зростають, насамперед, інші види міграції, насамперед 

вимушеної, а також значно зростає інтегрованість, а отже й міграційні потоки, з боку 

неконтрольованих Україною територій на сході нашої держави та з анексованого Росією 

Криму. На сьогодні можна стверджувати, що залежність України від російського ринку 

праці залишається і надалі вагомою, а вирішення питання проблем захисту соціально-

трудових прав українських громадян в Російській Федерації потребує подальшого 

аналізу та інтенсифікації діяльності державних органів України. 
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Таким чином, нами досліджено трансформацію регіональних міграційних систем 

попиту і визначено, що для більшості з них визначальними детермінантами виступають 

демографія (в першу чергу потреба в робітниках певних кваліфікацій, переважно 

висококваліфікованих), невідповідність попиту і пропозиції певних кваліфікацій на 

ринку, формування більш сприятливого середовища для місцевого бізнесу (в тому числі 

за рахунок залучення підприємців-мігрантів), водночас, визначено, що міграційні 

системи пропозиції неспроможні ефективно протидіяти проблемі невідповідність 

кваліфікацій. Для РТУ Південної Америки одним з визначальних детермінант 

трансформації міграційного регулювання виступає необхідність поглиблення інтеграції 

локальних ринків праці, механізмом подальшої трансформації регіональної міграційної 

політики виступає або  модифікація та поглиблення Угоди МЕРКОСУР, або 

запровадження на рівні УНАСУР домовленості схожої на Угоду МЕРКОСУР. В РТУ 

АСЕАН визначальним мотивом трансформації міграційної політики виступає загальна 

економічна інтеграція, яка спрямована, зокрема, на забезпечення вільного переміщення 

робітників в рамках об‘єднання,  однак, на сьогодні це є реалізованим лише щодо 

обмеженого набору професій. В РТУ РСАДПЗ, хоча і було забезпечено повну 

внутрішню мобільність робітників, однак повністю відсутня коммунітарна політика 

регулювання доступу працівників з третіх країн. Нами визначено, що міграційні системи 

попит можуть бути ефективними для забезпечення вільного руху робітників в межах 

РТУ, однак міграційна політика таких об‘єднань є фрагментованою і не дозволяє 

вирішувати завдання скоординованої селективності трудових мігрантів. 

 

4.3. Глобальні виклики формування синтетичних регіональних систем 

міграційної політики 

 

В даному підрозділі буде досліджено трансформацію міграційної політики 

окремих регіональних об‘єднань (зокрема, в регіонах Океанії та Північної Америки), які 

користуються міграційними системами пропозиції, а також глобальні та регіональні 

виклики, що визначають процес формування та розвитку синтетичних міграційних 

систем (збалансування тактичних інтересів роботодавців – міграційна система попиту, та 

стратегічних інтересів країни в цілому (система пропозиції).  
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Міграційні системи, які базуються на пропозиції робочої сили використовуються 

більшою мірою в традиційних країнах імміграції до яких відноситься регіон Океанії (в 

першу чергу в межах Транстасманської міграційної системи), а також частково 

об‘єднання НАФТА (в першу чергу Канадська міграційна система). Водночас, в ряді 

країн supply-driven міграційні системи модернізуються і включають окремі елементи 

demand-driven систем, що дозволяє говорити про перспективний перехід до третього 

рівня – синтетичних систем міграційної політики.   

На нашу думку, ключовими імперативами формування сучасних міграційних 

систем (зокрема, синтетичної міграційної системи) є, по-перше, регіоналізація 

міграційного регулювання з підвищенням ролі регіону, в якості пріоритетного рівня 

регулювання трудової міграції, по-друге, перехід спершу національних, а надалі і 

регіональних міграційних систем на синтетичну модель управління міграційними 

потоками. Базовим компонентом такої системи є міграційна система балів, яка оцінює 

людський капітал потенційного мігранта, , забезпечуючи, таким чином, відповідність 

міграційної політики соціально-економічним інтересам регіону в стратегічній 

перспективі, а також наявність третього компонента – селективності міграційної 

політики, можливості якої підвищуються з використанням нових технологій керування 

діловими процесами (в тому числі і з використанням технології блокчейн). 

Одними з найбільш успішних країн, які найбільшою мірою спромоглись 

забезпечити не лише приток мігрантів, але і проводять ефективну міграційну політику є 

країни традиційної імміграції, насамперед ті, що застосовують моделі регулювання, 

засновані на пропозиції міграції, або ж синтетичні моделі. Зокрема, до таких країн 

відносяться ключові країни регіону Океанії – Австралія та Нова Зеландія. 

Вагомою характеристикою даного регіону є, насамперед, міжрегіональне 

походження іммігрантів (87 % від їхньої загальної кількості), чим вона робить її схожою 

на північноамериканську міграцію, а також, не в останню чергу, є наслідком самої 

імміграційної системи Австралії та Нової Зеландії, яка має багато спільного з 

міграційною системою Канади [627].  

Австралія значною мірою є нацією іммігрантів, а міграція продовжує 

забезпечувати близько половини щорічного зростання населення. Постійна імміграція 
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охоплює Міграційну програму та Гуманітарну програму. Політика «Білої Австралії» 

превалювала до кінця 1960-х – початку 1970-х рр. У цей час не проводилось значної 

кількості всеохоплюючих досліджень щодо імміграційних процесів у країні, а політика 

уряду була досить обмежуючою. Після 1970-х рр. політика селекції мігрантів за расовою 

приналежністю була припинена [428]. Існує близько 170 різних типів віз для в‘їзду на 

територію Австралії. Загалом, вони розподіляються на тимчасові та постійні. 

Тимчасовими є ті візи, що дозволяють особі прибути до Австралії на певний визначений 

термін задля зумовленої мети. Постійні візи дозволяють іноземцям прибувати до країни 

на постійній основі, хоча деякі з постійних віз містять окремі положення, що накладають 

певні зобов‘язання на їхніх власників вже під час їхнього перебування на території 

Австралії [284].  

Постійні візи поділяються на чотири основні категорії: 

 Міграція загальної кваліфікації 

 Міграція бізнес-вмінь 

 Сімейна міграція 

 Біженці та міграція по гуманітарним мотивам 

Програма Міграції загальної кваліфікації спрямована на осіб, на чию кваліфікацію 

та вміння існує значний попит в Австралії. Для того, щоб бути допущеним до отримання 

візи даної категорії, заявнику повинно бути від 18 до 50 років, він повинен мати гарні 

знання англійської мови, мати недавній кваліфікований робочий досвід, а також його 

вміння та кваліфікація повинні відповідати переліку спеціальностей, що є 

перерахованими в Переліку кваліфікованих спеціальностей [284].  

Існує декілька різних типів віз, що можуть бути отримані за Програмою міграції 

робітників загальної кваліфікації, що мають бажання проживати на території Австралії, 

які при цьому не мають спонсорської підтримки з боку місцевого роботодавця. Вони 

надають можливість кваліфікованому спеціалісту подавати заявку в якості незалежного 

мігранта, аналогічно як і бути підтриманими роботодавцем або членом родини, так і 

національним або територіальним урядом. 

За виключенням кваліфікації на окремий тип візи, що видається «бізнес-талантам», 

міграція бізнес-умінь проходить в два етапи. Спершу, заявник повинен подати прохання 
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для отримання попередньої візи, а вже після цього він має продемонструвати 

відповідність певним вимогам перед тим, як у нього з‘явиться можливість подати заявку 

на отримання постійної візи. Візи по бізнес-мотивам, що видаються в Австралії, також 

поділяються на постійні та тимчасові, при цьому окремо вирізняються візи, що 

видаються власникам бізнесу, вищому керівництву компаній, а також інвесторам. Для 

осіб, що мають намір заснувати свій бізнес в Австралії, керувати новим або існуючим 

бізнесом, існують попередні візи, що виступають у ролі перехідного етапу для отримання 

постійних віз. 

Нова Зеландія має як високу імміграцію, так і еміграцію пропорційно до її 

населення. Громадяни Нової Зеландії не враховуються в рамках Щорічної програми 

міграції в Австралії [364]. Громадяни Австралії мають право на отримання візи 

безпосередньо при прибутті в Нову Зеландію, після 2 років перебування в країні вони 

мають право подавати заяву на отримання права на постійне місце проживання в країні 

[245]. Двостороння угода щодо соціальної безпеки між Австралією та Новою Зеландією 

була оголошена в лютому 2001 р. Даною угодою було встановлено домовленість про 

сплату соціальних платежів (таких як пенсії за віком) громадянам Нової Зеландії в 

Австралії [364].  Австралія та Нова Зеландія мають історію взаємовідносин у сфері 

трудової міграції, яка сягає 1920-х рр. Транстасманська угода щодо подорожей дозволила 

австралійцям та новозеландцям в‘їжджати на територію країни-учасниці угоди з метою 

проживання та працевлаштування, при цьому немає необхідності подавати запит на 

отримання дозволу на в‘їзд [364].   

Згідно Транстасманської угоди щодо подорожей (ТТТА), австралійці та 

новозеландці, які відповідають особистісним вимогам, а також мають задовільний стан 

здоров‘я, володіють правом подорожувати, проживати, а також працювати в обох 

країнах без обмежень. ТТТА була формалізована в 1973 р. Вона не є зобов‘язуючою 

двосторонньою угодою, однак вона функціонує в якості системи процедур імміграційної 

політики. ТТТА є пов‘язаною з Угодою про тісніші економічні взаємозв‘язки між двома 

країнами, метою якої було запровадження свободи руху в рамках зони вільної торгівлі з 

метою працевлаштування та по соціальним мотивам. Відтоді як була запроваджена 

ТТТА, було здійснено ряд процедурних змін для вирішення специфічних проблем. У той 
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час, як зайнятість та доступ до ринку праці є взаємодоповнюючими, в різних країнах по-

різному надаються переваги доступу на ринок праці. При прибутті до Австралії 

громадяни Нової Зеландії отримують спеціальну візу категорії SCV. Новозеландці 

отримують негайний доступ до соціального допомоги на дітей та медичної допомоги в 

Австралії, однак з 2001 р. вони не підпадають під дію системи соціальної допомоги, за 

виключенням тієї ситуації, якщо вони отримали право на постійне місце проживання або 

ж громадянство Австралії. Натомість, громадяни Австралії та постійні жителі 

автоматично отримують візи по прибуттю в Нову Зеландію, а через два роки проживання 

на території країни вони можуть користуватись тими ж правами соціального захисту, що 

і постійні мешканці країни. Також австралійці отримують доступ до державної системи 

охорони здоров‘я, якщо вони демонструють бажання залишатись у країні не менше двох 

років [563].   

Ряд факторів сприяли успішності ТТТА в сприянні вільної міграції робочої сили 

між країнами. Вагомий внесок тут належить взаємному визнанню кваліфікації 

робітників. За допомогою Транстасманської угоди про взаємне визнання, а також 

загальної системи кваліфікацій (Австралійська та новозеландська загальна система 

кваліфікацій), відбувається формальне визнання кваліфікацій робітників після перетину 

ними  кордону. Між двома країнами існує механізм розподілу соціального забезпечення, 

такого як пенсія за віком. Крім того, австралійські роботодавці надають перевагу 

новозеландським робітникам над іншими іноземними робітниками через мовну та 

культурну близькість, а також формальне сприяння, зазначене вище [563]. Рух громадян 

Нової Зеландії до та з Австралії залежить від цілого ряду чинників, наприклад, 

економічних умов в обох країнах. За оцінками [364], у 2013 р. 640 тис. громадян Нової 

Зеландії були присутні в Австралії. У вересні 2015 р. з візами спеціальної категорії (SCV) 

в Австралії  перебувало 661,5 тис. новозеландців [364]. З 1 січня 1994 р. всі негромадяни 

Австралії повинні отримувати візу. SCV є тимчасовою візою, яка була запроваджена 

Австралією для новозеландців. Громадяни Нової Зеландії, які мають бажання в‘їхати в 

Австралію. отримують візу в електронний спосіб і можуть отримати штамп в паспорт 

вже безпосередньо при в‘їзді в країну [364].    
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Незважаючи на те, що SCV є тимчасовою візою, вона дозволяє громадянам Нової 

Зеландії залишатись необмежений період часу в Австралії, при цьому маючи право на 

працевлаштування в країні, а єдиним обмеженням трудових прав є заборона на роботу на 

урядові органи країни перебування.    

Зважаючи на те, що і Австралія, і Нова Зеландія застосовують supply-підхід щодо 

мігрантів з третіх країн, при наявності вільного переміщення робітників в межах регіону, 

вся регіональна міграційна система Океанії може бути віднесеною до supply-driven 

міграційної системи, єдиної, яка функціонує в такому форматі у регіональному масштабі.  

Північноамериканська міграційна система відноситься до синтетичних 

міграційних систем, зважаючи на різні підходи до міграційної політики в рамках країн 

регіону (використання віз типу TN для громадян країн НАФТА), при різній demand-

системі в США та supply-системі Канади. Незважаючи на їхню відмінність у соціальному 

контексті, а також інституційному забезпеченні, північноамериканський ринок праці 

демонструє спільні сильні сторони, включно з високим рівнем адаптивності, а також 

відносно невисоким рівнем безробіття порівняно з іншими розвиненими регіонами світу. 

Водночас, регіональний ринок праці стикається з довгостроковими викликами, 

вирішення яких передбачає впровадження політики стимулювання більш високої 

інклюзивності ринку праці, який забезпечить більш повне використання та розвиток 

вмінь робітників, а також більш ефективне співставлення попиту та пропозиції на ринку 

праці. До ключових проблем ринку праці Північної Америки відносяться [611]: 

- Перманентне неповне використання трудових ресурсів регіону. Насамперед, 

це проявляється через низький рівень зайнятості певних груп суспільства, зокрема жінок, 

молоді та людей літнього віку.  

- Низький рівень продуктивності праці. Особливо це стосується Мексики та 

Канади. У випадку з Мексикою, це має своїм наслідком відсутність реального зростання 

заробітної плати в країні. Приріст же продуктивності праці в Канаді знаходився лише на 

5-му місці серед країн G7. У США продуктивність праці продовжує зростати, однак, 

заробітна плата робітників, особливо низько- та середньооплачуваних, не зростає на 

одному рівні зі зростанням продуктивності праці, що призводить до стагнації рівня 
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оплати праці для значної частки робочої сили і зростаючого рівня нерівності в розподілі 

доходів. 

- У Північній Америці спостерігається значний рівень нерівності в оплаті 

праці. Більш високі показники нерівності призводять до більш повільного соціального 

просування робітників, зростання кількості медичних та соціальних проблем, низького 

рівня соціального згуртування, що зрештою може спричинити обмеження темпів 

економічного зростання в довгостроковій перспективі.  

- Висока нерівномірність по доходам негативно впливає на якість роботи в 

регіоні. Однак, значною мірою це компенсується сприятливими факторами – наприклад, 

у Канаді якість робочих місць по ряду аспектів є дуже високою. Відносно низький рівень 

робочих гарантій є вагомою проблемою для Мексики (відсутність страхування по 

безробіттю), а також в США, де існує досить високий рівень небезпеки перейти в статус 

безробітного при низькому рівні допомоги таким безробітним порівняно з іншими 

країнами ОЕСР). Також для Мексики є характерним переважання неформальної 

зайнятості, що також зменшує захист прав працівників. 

- Низький кваліфікаційний рівень значної частини робочої сили, особливо в 

Мексиці та США. Це має особливе значення в контексті швидких змін, що виникають у 

попиті на кваліфіковану робочу силу, що визначається комплексом соціально-

економічного розвитку регіону, глобалізаційних процесів, науково-технічного прогресу і 

демографічних змін. Регіональні особливості розвитку ринку праці в Північній Америці 

охарактеризовано в Додатку М. За останні 3 десятиліття в США було декілька різних за 

глибиною спадів та підйомів імміграції, однак, у ХХІ ст. відбулась досить помітна 

стабілізація щорічного обсягу імміграції на рівні близько 1 млн. осіб. Економічна криза, 

яка розпочалась в 2007 р. і відчутно вплинула як на економіку, так і на ринок праці США, 

не позначилась кардинальним чином на абсолютній величині щорічного притоку 

іммігрантів, хоча і спричинила певну корекцію її обсягів. 

У табл. 4.5 наведено структуру імміграції за метою отримання статусу резидента 

США в 2013–2016 р. За категорією 1 – преференцій для членів сім‘ї, а також 2 – 

безпосередні родичі громадян США, до країни в‘їжджали, насамперед, члени подружжя, 

діти та батьки іноземних резидентів та громадян США. Загалом, частка міграції з мотивів 
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возз‘єднання сім‘ї в 2013–2016 рр. демонструвала стабільність у приблизно 65 % від 

загальної кількості мігрантів, при незначних показниках абсолютного зростання. 

Натомість, міграція з економічних мотивів, яка і так відчутно поступалась в обсягах 

сімейній міграції в 2013–16 рр., зменшилась як у відносних, так і в абсолютних 

показниках (16,3 % – у 2013 р. і – 11,6 % в 2016 р.). Серед інших причин імміграції 

можна виділи зростання кількості біженців з 77,4 тис. у 2013 р. (7,8 % від загального 

обсягу) до 120,2 тис. у 2016 р. (10,1 %), хоча їхня відносна вага починаючи з 2015 р. 

знову пішла на спад. Таким чином, сумарна кількість іммігрантів із гуманітарних мотивів 

(біженців та шукачів притулку) становила 13,2 % від загальної кількості мігрантів і 

перевищувала показники економічної міграції. 

Таблиця 4.5 

Категорізація постійної імміграції в США в 2013-2016 р., тис. осіб  

№  Тип міграції/Рік 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 Преференції для 

членів сім’ї  

210,3 229,1 213,9 238,1 

2 Безпосередні 

родичі громадян 

США 

439,5 416,5 465,1 566,7 

3 Міграція з 

економічних 

мотивів 

161,1 151,6 144,1 137,9 

5 Інші типи міграції 179,7 219,3 227,9 240,8 

 ЗАГАЛОМ 990,6 1 016,5 1 051,0 1 183,5 

Джерело: складено автором на основі [550] 
 

Структура імміграції в Канаду у 2006–2016 рр. наведена в табл. 4.6. Як видно з 

таблиці, впродовж останніх 12 років, при наявності коливань за різними роками, 

показник абсолютної кількості міграції в країні є практично незмінним (у 2016 р. в країну 

в‘їхало лише на 17,6 тис. іммігрантів більше, ніж у 2006 р.). Натомість, сама структура 

постійної імміграції до країни зазнає поступових змін, які, однак, не мають стабільного 

характеру. Так, частка трудової міграції зросла з 55 % у 2006 р. до 62,5 % в 2015 р., надалі 

скоротившись до 52,7% в 2016 р. Відбулись зміни і в самій структурі економічної 

міграції. Якщо в 2006 р. абсолютна більшість іммігрантів в‘їжджала за загальними 

програмами для кваліфікованих мігрантів (76,6 % від загальної кількості економічних 
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мігрантів), то з кожним роком імміграція робітників стає все більшою мірою 

таргетованою, сегментованою та спеціалізованою.  

Таблиця 4.6 

Імміграція в Канаду за категоріями мігрантів в 2006-2016 рр., осіб [294] 

Категорія/Рік 2006 2010 2013 2015 2016 

Економічні 

мігранти 

138 338 186 938 148 250 170 367 155 997 

в т.ч.  

З наявністю 

досвіду роботи в 

Канаді 

0 3 918 7 209  

 

20 059 17 822 

Робітники із 

догляду 

6 895 13 912 8 799 27 230 18 468 

Кваліфікована 

торгівля 

0 0 17 1 972 2 428 

Кваліфіковані 

робітники 

106 027 119 397 83 230 70 145 65 606 

Підприємці  3 093 1 088 426 259 146 

Інвестори 8 033 11 717  8 407 5 460 4 565 

Самозайняті 952 500 265 677 685 

Підприємці 

стартапів 

0 0 0 62 105 

Номінанти 

провінційних 

програм 

13 338 36 436 39 901 44 534 46 175 

Возз’єднання 

сім’ї  

75 142 65 565 83 379 65 490 77 995 

Міграція з 

гуманітарних 

мотивів 

32 510 24 699 24 139 32 115 58 911 

Інші види 

імміграції 

5 659 3 498 3 267 3 844 3 430 

ЗАГАЛОМ 251 649 280 730 259 039 271 847 296 346 

 

Якщо кількість віз для підприємців та інвесторів демонструє скорочення, то частка 

мігрантів за провінційними програмами зросла до 26 % (з 9,5 % у 2006 р.), а частка тих, 

хто отримав дозвіл на постійну імміграцію за наявності робочого досвіду в Канаді, у 2015 

р. вже становила 11,8 % (перші іммігранти даної категорії з‘явилися лише в 2009 р.). 

Зростання ж кількості робітників із догляду у структурі імміграції може свідчити про 

загальне зростання попиту на робочу силу та стабільність ситуації на ринку праці в 

країні, при цьому, пропорційно зменшується кількість тимчасових робітників даної 
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категорії в країні (табл. 4.5). Водночас, окрім постійного притоку мігрантів, вагому роль 

для ринку праці Канади відіграє тимчасова міграція за окремими програмами.  

У табл. 4.7 наведено обсяги видачі дозволів за окремими програмами тимчасового 

працевлаштування в Канаді за період з 1996 до 2015 рр.   

Таблиця 4.7 

Тимчасова міграція до Канади за окремими програмами, осіб 

 

Програма/рік 1996 2000 2005 2009 2013 2015 

Програма 

TFWP* 

14 663 22 511 43 409 112 563 104 125 60 138 

Програма IMP** 37 352 44 122 73 736 139 828 236 663 250 064 

* – Програма для тимчасових іноземних робітників 

** – Програма міжнародної мобільності 

Джерело: складено автором на основі [294] 
 

Як видно з таблиці 4.7, загальна кількість тимчасових мігрантів за останні 20 років 

відчутно зросла, причому, якщо досягнувши піку в докризовий період, загальна міграція 

за програмою TFWP почала скорочуватись, то тимчасова міграція за програмою IMP 

зростає сталими темпами весь спостережуваний період. У табл. 4.8 деталізовано 

структура тимчасової трудової міграції за програмою TFWP у 2006–2015 рр. 

Таблиця 4.8 

Тимчасова міграція до Канади за програмою TFWP, осіб 

 

Категорія/Рік 2006 2009 2013 2015 

Робітники із догляду 21 997 31 610 16 185 14 004 

Сільськогосподарські 

робітники 

2 039 5 923 8 337 8 384 

Інші тимчасові робітники 29 973 75 030 79 603 37 750 

в т.ч. 

Інші висококваліфіковані 26 347 44 858 49 663 23 458 

Інші низько кваліфіковані 3 318 29 779 29 422 13 913 

Інші професії 308 393 518 379 

ЗАГАЛОМ 54 009 112 563 104 125 60 138 

Джерело: складено автором на основі [294] 
 

Як видно з табл. 4.8, пікове зростання притоку тимчасових трудових мігрантів в 

2009 р. було зумовлено зростанням притоку інших висококваліфікованих робітників і 

їхня кількість продовжувала зростати і в посткризовий період. Водночас, зафіксоване 
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скорочення притоку за даною категорією станом на початок 2016 р. було зумовлено 

трансформацією міграційної політики, а не зміною пріоритетів в імміграційних інтересах 

Канади, про що йтиметься в наступних розділах дослідження.  У Додатку М (табл. М.7) 

наведена деталізована структура видачі дозволів за тимчасовою програмою міграції IMP 

за 2006–2015 рр. 

 З метою протистояння сучасним викликам на ринку праці, урядами країн регіону 

запроваджується ряд заходів з підвищення якості функціонування ринку праці. В Канаді 

бюджетом починаючи з 2016 р. було передбачено значне зростання фінансування 

Стратегії молодіжної зайнятості, направленої на покращення якості переходу від 

шкільного навчання до працевлаштування. Також Канада виділила на 2016/17 рр. 125 

млн. канадських доларів на фінансування угод розвитку ринку праці та 50 млн. на угоди 

по фінансуванню робочих місць. Вагомі кроки були зроблені для зменшення бар‘єрів у 

мобільності робочої сили в рамках країни. В Мексиці в рамках загального комплексу 

реформ була здійснена комплексна реформа ринку праці, спрямована на покращення 

проблеми зайнятості молоді та жінок, а також протидії значному рівню тінізації ринку 

праці та його низькій продуктивності. Також вагомі інвестиції були зроблені в кількість 

та якість освіти. В США Акт інновацій та можливостей для робочої сили від 2014 р. 

краще пов‘язує різні компоненти державної системи регулювання робочої сили та 

посилює залученість роботодавців до даної системи [611]. 

Останньою інновацією міграційної системи Канади є запровадження Експрес 

Доступу в 2015 р. З початку функціонування нової системи попередні програми, які 

діяли до цього (такі як FSWP, FSTP, CEC), припинили прийом прямих заявок. Спершу, 

потенційний мігрант повинен заповнити онлайн профіль, в якому зазначається рівень 

володіння англійською чи французькою мовами, освітній рівень, професійні вміння, 

досвід роботи, а також, чи мають вони запрошення на роботу від роботодавця або від 

провінції чи території Канади. Заповнення цього профілю є вираженням зацікавленості в 

імміграції, а особи, які відповідають вимогам для кваліфікованої імміграції, як мінімум за 

однією з вищенаведених програм, і, при цьому, мають запрошення на роботу, можуть 

вступити до Експрес Доступу для кандидатів на міграцію [336]. 
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У тому випадку, якщо у потенційного мігранта немає запрошення на роботу на 

момент запрошення заповнення Експрес Доступу, він має 30 днів на реєстрацію в 

Канадському банку робочих місць [431], який є інструментом співставлення попиту до 

пропозиції робочих місць в країні. 

Активні кандидати в банку даних є ранжованими відповідно до системи балів 

Розширеної рейтингової системи (CRS), яка застосовується до всіх економічних 

імміграційних програм. Система CRS сприяє кандидатам, заявки яких є підтвердженими 

оцінкою впливу на ринок праці провінцій або територій. Серед 1200 балів, отриманих 

через CRS, 600 можуть бути отримані завдяки підтримці роботодавців, отже, на сьогодні 

це найбільш вагома частина рейтингової системи. Також кандидати можуть отримати 

максимум 500 балів за цілу низку особистісних характеристик, які є традиційними як для 

всієї канадської системи балів, так і для інших країн з аналогічними системами – 

володіння мовою, рівень освіти, вік (найкращі можливості мають потенційні мігранти 

віком від 18 до 31 року), досвід роботи в Канаді. Решту 100 балів можна отримати за 

вміння, які можуть бути передані місцевому ринку та будуть корисні економіці Канади 

[336]. Не всі пропозиції на роботу можуть дати додаткові міграційні бали. Для цього 

вони повинні супроводжуватись позитивною Оцінкою впливу на ринок праці (LMIA) від 

урядового відділу Зайнятості та соціального розвитку Канади (ESDC) [570].  

Кандидати з кількістю балів понад 600 складали 70 % від всіх заявників, що 

отримали запрошення впродовж перших 6 місяців з моменту запровадження системи, а 

65 % з них мали кваліфікаційну пропозицію на роботу. На першому етапі кваліфікаційна 

кількість балів сягала 734, однак, надалі впродовж 2015 р. стабілізувалася на рівні 450–

489 балів. Загалом, впродовж 2015 р. було видано 28 тис. таких запрошень. Серед них 

42 % – за Федеральною програмою для кваліфікованих працівників (FSWP), 36% – за 

Програмою Канадський досвідчений клас (CEC), 14 % – за провінційними програмами 

(PNP) і 8 % – за Федеральною програмою кваліфікованої торгівлі (FSTP) [336]. 

Незважаючи на окремі коливання в 2016 р., коли кваліфікаційна кількість балів 

складала понад 500, загалом, наявність запрошення від роботодавця вже не була 

критичною, а станом на жовтень 2016 р. у 2 раундах було видано 3321 запрошення при 

мінімальній кількості балів 475–484 [363]. Значна кількість балів надається кандидатам 
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канадської системи Експрес Доступу за наявності запрошення на роботу для того, щоб 

забезпечити таких кандидатів найвищими позиціями в рейтингу і, таким чином, 

дозволити їм іммігрувати відразу, як тільки вони попадають в базу даних, найбільш 

швидко задовольняючи потреби роботодавців та територій [336]. 

З листопада 2016 року, в рамках Експрес Доступу додаткові бали надаються 

кандидатам, які отримали вищу освіту в Канаді. Натомість, кількість додаткових балів, 

які отримуються при наявності погодженої зайнятості від роботодавця з Канади були 

зменшені (при одночасному зменшенні вимог для отримання таких балів), щоб 

ребалансувати CRS на користь висококваліфікованих робітників. В червні 2017 року 

було здійснено подальше вдосконалення системи шляхом введення 2 нових типів 

додаткових балів: 

Бали за володіння французькою мовою надаються кандидатам, які набрали 7 або 

більше балів за Канадському мовному тесту (на французькій мові). Ці кандидати 

отримують 15-30 додаткових балів, залежно від результатів англомовних тестів. 

Бали за наявність близьких родичів (братів/сестер) в Канаді (до 15 балів). 

Нараховуються, якщо кандидат, має брата/сестру, який: проживає в Канаді, є 

громадянином чи постійним жителем Канади. 

В табл. 4.9 наведено дистрибуцію кандидатів в пулі Експрес Доступу на початок 

2018 р., а також кількість виданих запрошень в 2016-17 рр. відповідно до загальної 

кількості балів CRS. 49% виданих дозволів в 2017 р. (78% - в 2015 р. і 64% в – 2016 р.) 

припадали на резидентів Канади, що було зумовлено високими показниками наявних 

тимчасових робітників, які маючи дозвіл на працевлаштування мали бажання отримати 

право на постійне місце проживання.  

Варто відзначити високий рівень адаптивності сучасної міграційної системи 

Канади, якщо в перший рік після реформи і запровадження додаткових балів для осіб із 

запрошенням на роботу 2/3 запрошених мігрантів мали від 550 балів і вище і, відповідно, 

відсутність такого запрошення відчутно зменшило ймовірність міграції, вже в 2017 р. 

58% запрошених не мали додаткових балів, а 80% запрошень отримали кандидати, що 

мали кількість балів в межах від 400 до 500.  
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Таблиця 4.9 

Кандидати на імміграцію в рамках Системи Експрес Доступу станом на початок 

2017 і 2018 р. і видані дозволи в 2016 р. [362] 

Розширена система 

оцінювання (CRS) 

Кількість виданих 

дозволів в 2016 р. 

Кількість 

виданих 

дозволів в 

2017 р. 

Кількість 

наявних 

кандидатів на 

03.01.2017 р. 

Кількість 

наявних 

кандидатів на 

03.01.2018 р. 

Більше 1000 6 225 2  915 401 36 

950-999 3 715 3 013 63 76 

900-949 3 452 2 162 19 69 

850-899 1 731 375 2 17 

800-849 1 426 146 0 1 

750-799 1 426 73 1 1 

700-749 1 018 37 0 3 

650-699 324 46 2 0 

600-649 107 115 2 0 

550-599 2 162 503 136 10 

450-499 11 928 40 222 7 009 97 

400-449 0 31 800 14 041 20 404 

Менше 400 0 792 36 641 49 196 

Загалом 33 782 86 022 58 328 71 087 

 

На відміну від більш ранніх систем балів, CRS не передбачає автоматичного 

визнання всіх, хто досягнув визначеної величини балів такими, хто допускаються до 

імміграції. Натомість, система Експрес Доступу застосовує динамічне рейтингування 

управління системою: лише невелика група осіб з найвищими балами відразу отримують 

запрошення на подання документів на імміграцію. Кожні 2–3 тижні відбувається обробка 

нових запитів, а кількість виданих запрошень базується на здатності опрацьовувати заяви 

та щорічних рівнях імміграції. Кандидати Експрес Доступу можуть подавати заяву на 

одну з діючих федеральних або провінційних схем економічної імміграції після того, як 

вони отримали запрошення [336]. Така двохстадійна модель відбору, а також динамічна 
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рейтингова система дозволяють імміграційним органам Канади відбирати саме тих 

мігрантів, які найбільшою мірою можуть посприяти економічному розвитку країни [274]. 

Запровадження такої інновативної системи дозволило прискорити обробку та 

більш реагувати на потреби ринку праці, в тому числі на локально-регіональному рівні. 

Внаслідок реформи міграційного доступу, прискорився процесинг міграційних заяв: у 

80% випадків опрацювання аплікації складає близько 6 місяців, на противагу 1-2 рокам 

за попередніми системами [570]. Вагомою характеристикою нової синтетичної системи є 

її гнучкість. У випадку, коли в системі наявна значна частина аплікантів з пропозиціями 

на працевлаштування, вона є більшою мірою зорієнтованою на попит, однак, коли їхня 

кількість зменшується, вона повертається на supply-driven механізму. 

У системах, орієнтованих на пропозицію, цільові обсяги міграції для постійних 

мігрантів, як правило, є запобіжним інструментом для запобігання необмеженому 

притоку  мігрантів, які отримують постійне місце проживання після в'їзду в країну. 

Проте, в умовах системи орієнтованої на попит, цільові показники можуть бути 

перепоною ефективному міграційному менеджменту, оскільки визнані цифри значною 

мірою залежать від потреби в робочій силі та бажання роботодавців наймати мігрантів 

для задоволення такого попиту. Вищенаведений приклад Канади демонструє можливість 

міграції без кількісних квот для тих мігрантів, які мають пропозицію на 

працевлаштування, однак верхні ряди таких потенційних мігрантів займають робітники 

висунуті саме supply-driven системою [570]. 

Як Канадська, так і Австралійська міграційні системи почали еволюцію в 

напрямку синтезації з середини 2000-х рр. Для Канади необхідність трансформації 

міграційної системи стала очевидною, коли кількість заяв в очікуванні по міграційним 

програмам кваліфікованих працівників сягнула 500 тис., а термін очікуванні відповіді по 

аплікаціям сягав до 68 місяців [533]. Модель Австралійської міграційної політки почала 

зближатись з підходом міграційної системи США з 2008 р. з оголошенням про 

запровадженням більшої таргетованості Перманентної програми кваліфікованої міграції 

через змішення акценту програми на наслідки для попиту через за діяння традиційного 

для demand-систем запрошень на роботу від роботодавців та уряду [361; 449].  
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Вже з 1 січня 2009 р. уряд Австралії встановив такий преференційний порядок 

оцінки заяв по візовим програмам кваліфікованих робітників: 

1) Візи, які видаються за підтримки роботодавця; 

2) Візи, які видаються за підтримки державного або територіального уряду; 

3) Професії з переліку критичного дефіцитних професій; 

4) Професії з переліку міграційних професій на які є попит; 

5) Всі інші заяви [361; 449]. 

Такі реформи, як і у випадку з Канадою, призвели до формування синтетичної 

міграційної політики, в зв‘язку з чим кваліфіковані мігранти, які в‘їхали до країни на 

основі міграційної системи балів вже до 2012 р. складали 57%, а кількість мігрантів 

підтримуваних роботодавцями зросла до 43% [505].  

Водночас, сучасні синтетичні системи формуються не лише за рахунок трансферту 

від supply систем. На сьогодні ми можемо стверджувати, що вже в короткостроковій 

перспективі це буде характерно для всього англосаксонського блоку країн. 

Підтверджується це початком реформування імміграційної системи США, яка зблизить її 

з Канадською та Австралійсько-Новозеландською та Британською системами. 

Запропонований у вересні 2017 р. Акт реформування американської імміграції задля 

сильної зайнятості (RAISE Act), хоча і передбачає скорочення обсягів постійної 

імміграції по грін-картам і лімітування кількості біженців в обсязі 50 тис., а також 

скасування візової лотереї, водночас, вона передбачає перехід до міграційної системи 

балів для відбору кваліфікованих працівників. Запропонована система балів вплине і на 

національну структуру імміграції, трансформуючись в системну ексклюзію іммігрантів з 

країн з низьким рівнем людського капіталу, який первинно оцінюватиметься при 

імміграції  [567; 571].  

Зокрема, імміграційні бали повинні надаватись залежно від віку (максимально 10 

балів для іммігрантів віком від 26 до 30 років), освіти (до 13 балів – максимум при 

наявності вищої освіти в США, або доктора філософії за STEM спеціальностями), 

володіння англійською мовою (з урахуванням тестів IELTS та TOEFL – максимум 12 

балів за результат отриманий в десятому децилю балів), наявності надзвичайних 

досягнень (25 балів для нобелівських лауреатів, 15 балів – за високі спортивні 
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досягнення, такі як олімпійські медалі), запрошення на роботу (максимум 13 балів при 

очікуваній заробітній платі потенційного мігранта на рівні від 300% медіанного доходу 

домогосподарстві в тому штаті, звідки надходить пропозиція по працевлаштуванню), 

здійснених інвестицій в комерційні підприємства (до 12 балів при інвестиції від 1,8 млн. 

дол. США терміном від 3 років), належність до преференційних візових категорій (2 

бали). Передбачається встановлення допуску («pass mark») на рівні 30 балів [558; 567; 

571]. Щорічно до 140 тис. імміграційних віз повинно видаватись на сонові системи балів, 

що співставно з тим обсягом дозволів, який на сьогодні видається по мотивам 

працевлаштування в США.   

Рішення про формування міграційної системи балів не є кон‘юнктурним чи суто 

політично мотивованим, зважаючи на системність внесення таких пропозицій урядом 

країни (такі пропозиції вже виносились на розгляд у формі актів в 2007 та 2013 рр.), 

можна стверджувати стратегічне прагнення США до формування комбінованої 

міграційної моделі [571].  Однак, на відміну від Акту 2013 р., RAISE акт не містить 

спеціального шляху для менш кваліфікованих іммігрантів. Менш кваліфіковані 

іммігранти відіграють фундаментальну роль у «дуальному ринку праці» США, де 

іммігранти відіграють вагому роль. До таких галузей відносяться сфери харчування та 

готельне господарство, будівництво, сільське господарство, обслуговування людей 

похилого віку та промислове виробництво[567]. Ігноруючи цей факт, акт RAISE, 

меритократичний по своїй ключовій меті, може завдати шкоди цим галузям,  а також 

ринку праці США, загалом, що буде предметом розгляду пп. 4.1. даного дисертаційного 

дослідження. 

Зважаючи на неоднорідність положень в міграційній системі країн Північної 

Америки, навіть об‘єднаних в рамках регіональної інтеграції, даний регіон може 

класифікуватись як такий, що застосовує переважно синтетичну міграційну систему. 

Однак сама РТУ НАФТА немає положення щодо свободи міграції, хоча під час 

переговорів щодо підписання угоди уряд Мексики і виступав за включення відповідних 

статей до Угоди [637]. Загалом, ідея Північноамериканської угоди про вільну торгівлю 

була сконцентрованою навколо покращення умов торгівлі, що мало підвищити темпи 

економічного зростання, забезпечити нові робочі місця, зокрема і в Мексиці, яка є 
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основним постачальником робітників на регіональному ринку праці. Економічне 

зростання та скорочення безробіття мали призвести до зменшення стимулів для 

нелегальної міграції із Мексики, однак результати функціонування організації не були 

настільки однозначними [514]. В якості інструменту стимулювання торгівлі Угодою 

передбачалась можливість не лише інвестицій та трансфертів між підприємствами, але і 

тимчасове переміщення професіоналів та членів їхніх сімей. З цією метою було 

запропоновано впровадження спеціальної неімміграціної візи TN (Trade NAFTA), яка 

була призначена виключно для декількох категорій професіоналів [637]. 

Базуючись на Угоді про зону вільної торгівлі між США та Канадою, яка вступила 

в силу в 1989 р., з метою розширення торгівлі було визначено, що громадяни країн 

НАФТА повинні мати доступ до країн-учасниць угоди. Угодою НАФТА було 

встановлено чотири типи осіб, яким видаються візи типу TN: бізнес-відвідувачі, 

спеціалісти, працівники, які переміщуються в рамках підприємства, а також торгівці та 

інвестори [637]. 

Для того, щоб мати право на подачу заявки на отримання візи в рамках Угоди по 

НАФТА, особа повинна відповідати таким вимогам [623]: 

- Бути громадянином США, Канади або Мексики. 

- Професія потенційного тимчасового трудового мігранта має бути однією з 

перелічених в Угоді НАФТА. 

- Приймаюча компанія прагне надати мігранту візу TN, у випадку, якщо його 

професія передбачена Угодою. 

- Потенційному робітнику було надано запрошення у письмовій формі на 

повну або часткову зайнятість в США, Канаді або Мексиці.  

- Майбутній співробітник має кваліфікацію в даній сфері. 

Глава 16 Угоди НАФТА під назвою «Тимчасовий в‘їзд для підприємців» 

забезпечує роботу механізму, яким дозволяється окремим категоріям тимчасових 

робітників отримати спрощений режим доступу на ринки інших країн. Відповідно до 

Угоди, країни-члени беруть на себе ряд зобов‘язань. Зокрема, вони повинні публікувати 

інформацію та статистичну інформацію щодо тимчасового в‘їзду відповідно до 

положень НАФТА [426]. 
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Главою 16 Угоди всі працівники, що в‘їжджають, згруповані в такі чотири групи: 

Бізнес-відвідувачі. 

Бізнес-відвідувачі беруть участь у міжнародній комерційній діяльності, яка 

відображає компоненти бізнес-циклу. Така діяльність може бути пов‘язаною з 

дослідженням, виробництвом, маркетингом, торгівлею, післяпродажним обслуговування 

тощо. Такі робітники не потребують отримання дозволу на працевлаштування. 

Спеціалісти. 

Професіонали прибувають до приймаючої країни для надання попередньо 

погоджених послуг, при цьому вони можуть отримувати заробітну плату як на 

підприємстві приймаючої країни, так і через механізм угоди між різними 

підприємствами країн НАФТА. В додатку 1603.D.1 до Угоди НАФТА передбачено 

понад 60 спеціальностей, які підпадають під дію даного положення [309]. Зокрема, до 

них відносяться бухгалтери, архітектори, економісти, інженери, дизайнери інтер‘єру, 

наукові співробітники, медичні працівники, а також викладачі. Ця категорія робітників 

потребує отримання дозволу на роботу. 

Працівники, які переміщуються в рамках підприємства. 

При в‘їзді даних робітників передбачено усунення необхідності оцінки впливу 

тимчасової міграції на ринок праці, однак вони потребують отримання дозволу на 

роботу. 

Торгівці та інвестори. 

Торгівці та інвестори повинні здійснювати значні обсяги торгівлі товарами та 

послугами. Або інвестувати значний обсяг капіталу в приймаючу країну, відповідно. Такі 

особи виключаються з обов‘язкового аналізу ринку праці, однак також потребують 

отримання візи перед прибуттям до країни призначення. 

Спеціалісти 63 класифікацій можуть отримувати візи даного типу: 25 загальних 

професіоналів, 23 типи науковців, 12 типів спеціалістів медичних та біологічних наук, а 

також три типи академічних працівників [637]. Законодавством щодо віз по Угоді 

НАФТА не визначаються спеціальні типи посад або посадових обов‘язків, які є 

дозволеними для власників даного типу віз. Більшість професій з блоку загальних 

професіоналів вимагають освітній рівень бакалавра для отримання TN візи. Для 



301 
 

отримання даної візи по шести категоріям окрім диплому необхідно також мати три роки 

досвіду роботи [623]. Більша частина авторизацій за візами типу TN спрямовується до 

робочих категорій, в яких попит на працю зростає швидше, ніж місцева пропозиція може 

його задовольнити, включно з IT-спеціалістами, медсестрами тощо [530]. 

Статус власника TN візи надає право на перебування в країні до 3-х років [622] (до 

2008 р. – до 1-го року) [547] з можливістю поновлення візи. Власники даної візи права 

можуть розраховувати на отримання права на постійне місце проживання, це є однією з 

вагомих причин, чому, скажімо, більшість професіоналів, які в‘їжджають до США, 

подають заявки на отримання візи Н1-В (стосовно якої діє принцип «подвійного наміру» 

– тимчасового в‘їзду з декларуванням бажання в майбутньому отримати статус 

постійного іммігранта), яка може бути дійсною до 6-ти років, а після цього мігрант має 

право на подачу заявки на отримання постійного статусу. Однак, можливість 

працевлаштування є обмеженою специфічним роботодавцем, який власне і надавав 

запрошення на роботу. Зміна роботодавця вимагатиме від робітника додаткові затрати 

часу на отримання відповідного статусу. У випадку, якщо визначений робітник бажає 

залишитись у країні понад 3 роки  віза може подовжуватись на невизначений термін. 

Особливістю міграційного регулювання в рамках НАФТА є той факт, що у 

випадку в‘їзду до США мексиканці мають подавати заявку на отримання візи типу TN, у 

той час як канадці (статус TN-1) – ні, оскільки вони можуть отримати її безпосередньо по 

приїзду до США. Комісія за оформлення такого статусу складає 50 дол. США. 

Альтернативною процедурою для роботодавця з США може бути заява на отримання TN 

статусу з подачі робітника. В такому разі процедура передбачає подачу Форми I-129 та 

сплату 460 дол. США у відповідному Сервісному центрі USCIS (Служба громадянства та 

імміграції США). Перевагою даного методу є уникнення безпосереднього контакту з 

візовим офіцером при отриманні візи, що усуває суб‘єктивний фактор її отримання [283]. 

Мексиканські громадяни повинні отримувати візи типу TN-2 в американських 

консульствах, переважно в Мехіко. До 2004 р. мексиканці підпадали під щорічне 

квотування та процедури, ідентичні отриманню  віз H-1B [547]. 

Канадські TN робітники в США підпадають під дії державних та федеральних 

програм соціального та медичного страхування і сплачують відповідні податки та збори. 
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Робітники США за Угодою НАФТА в Канаді також є суб‘єктами сплати податку на 

доходи та повинні подавати щорічну декларацію про доходи. До переваг віз за Угодою 

НАФТА належить те, що окрім можливостей багаторазового подовження вони мають 

спрощені умови видачі, низьку плату та відсутність щорічних квот, що відрізняє їх від 

інших типів віз [611]. TN візи є досить гнучкими та дозволяють залучати 

висококваліфіковану робочу силу в рамках регіону в ті регіони, де спостерігається 

зростаючий попит на неї. Загалом, статус TN робітника є схожим з умовами міграції по 

візі Н-1В, однак поряд з перевагою відсутності щорічних квот для канадців у США за 

даною програмою, для робітників з Канади існує ризик того, що їхній статус може бути 

відкликаним у будь-який момент на кордоні при повторному в‘їзді до США за умови 

виявлення певних порушень в оформленні документів. Водночас, обмеженість візової 

програми НАФТА виключно висококваліфікованими працівниками певних категорій 

виключає вільну міграцію однієї з найбільших категорій регіональних мігрантів – 

низькокваліфікованих робітників з Мексики. 

Недостатній об‘єм переваг віз типу TN, виданих в США, порівняно з іншими 

категоріями віз призвів до того, що кількість віз цього типу хоча і зросла з 171 у 1997 р. 

до 9548 у 2013 р., вона значно контрастувала за абсолютними показниками видачі таких 

віз як H1-B (153,2 тис.), H2-A2 (74,2 тис.), H2-B3 (57,6 тис.), L-1 (66,7 тис.) [637]. До 2017 

р. кількість виданих віз професіоналам з НАФТА зросла до 25,7 тис., однак, 

залишаючись незначною на фоні віз для тимчасових робітників типу H (563,2 тис. в 2017 

р.) [310]. 

Канадці використовують статус віз у рамках Угоди НАФТА значно активніше, ніж 

мексиканці. Висококваліфікована міграція з Мексики є відносно меншою ніж з Канади, і 

лише незначна кількість висококваліфікованих працівників із Мексики використовує TN 

візу [530]. 

На додачу до віз TN, висококваліфіковані канадці та мексиканці мають інші 

можливості для легального перебування та роботи на території США. Вони можуть 

в‘їжджати в країну на основі візи LPR для постійних іммігрантів з економічних мотивів. 

Такі мігранти можуть отримати право на постійне проживання та можливість подаватись 

на отримання громадянства через 5 років. Однак, «грін-кард» на основі 
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працевлаштування типово вимагає від робітників та роботодавців складного 

сертифікаційного процесу, що загалом може зайняти декілька років. 

Для спеціалістів і переміщень співробітників у рамках БНП передбачено 

прискорення процесу подачі заявки на в‘їзд безпосередньо в пункті перетину кордону 

[426]. Водночас, це не звільняє від виконання додаткових умов в‘їзду, якщо це 

передбачено законодавством приймаючої країни. Так, при в‘їзді в Канаду, громадяни, 

яким потрібно отримувати тимчасову візу для перетину кордону, повинні звернутись до 

установи з видачі віз до прибуття в Канаду. Оскільки, програма призначена для 

тимчасової міграції, зумовленої працевлаштуванням, притік робітників за візою TN є 

потенційно вразливим для економічних флуктуацій бізнес-циклу.  

У рамках Угоди НАФТА створена Тристороння робоча група щодо в‘їзду, яка 

складається з департаментів, зацікавлених у тимчасовому в‘їзді робітників. До її 

повноважень, зокрема, належать розробка заходів сприяння тимчасовому в‘їзду 

підприємців в рамках організації. Дана група зустрічається щороку для контролю за 

виконанням Глави 16 Угоди [426].  

Положення Угоди НАФТА жодним чином не стосуються права на постійне місце 

проживання в країнах-учасницях угоди, не передбачають скасування ліцензування або 

сертифікації певних спеціальностей, якщо це передбачено внутрішнім законодавством 

країни перебування, а також не встановлюють жодних привілеїв для членів сімей 

виїжджаючих у рамках Угоди НАФТА.   

До вагомих Угод в рамках НАФТА, пов‘язаних з робочою силою, можна віднести 

Північноамериканську угоду щодо кооперації праці. Члени сімей (чоловік/дружина, діти 

віком до 21 року) спеціалістів із візами TN мають можливість отримати статус TD (TD-1 

для канадців та TD-2 для мексиканців). Статус візи TD залежить від головного апліканта 

на візу TN. Статус TD не дає їм права на працевлаштування, хоча і дозволяє відвідування 

школи [623]. В глобальному змаганні за таланти країни призначення застосовують 

сукупність механізмів та варіацій міграційних політик спрямованих на залучення 

окремих висококваліфікованих спеціалістів. Системи міграційних балів, які є основою 

supply-driven міграційних систем, є більш ефективними як при залученні, так і при 

селекції висококваліфікованих мігрантів ніж системи, що базуються на попиті 
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роботодавців, незалежно від конкретного інструменту, який використовується  в цих 

системах (запрошення на роботу, тестування ринку праці, залучення мігрантів за 

окремим переліком дефіцитних професій тощо) [321].  

Тенденції міграційної політики на сьогодні демонструють посилення «синтизації» 

в міграційних системах попиту з навичками, при співіснуванні елементів політики та 

попиту та пропозиції праці, які намагаються збалансувати суперечливі цілі кількісного 

виміру міграції та можливостей її абсорбції та ефективного працевлаштування мігрантів. 

В таких умовах міграційна політика потребує дефінізації  конкретних цілей, які мають 

зумовити вибір конкретних механізмів та інструментів імміграційної політики. Висока 

ефективність синтетичного підходу в рамках різних РТУ буде досліджена нами в пп. 5.3. 

через економетричне моделювання з допомогою теорії ігор.   

Таким чином,  нами визначено, що ключовими імперативами формування 

сучасних міграційних систем виступає регіоналізація міграційного регулювання, перехід 

на синтетичну модель управління трудовою міграцією та зростаючі тенденції 

селективності міграційної політики. Так, селективність міграційної політики Австралії 

завдяки програмам міграції загальної кваліфікації спрямовані на тих робітників, на чию 

кваліфікацію та вміння існує значний попит в Австралії. Вагому значення в міграційній 

системі Австралії  відіграє преференційний порядок оцінки заяв по візовим програмам 

кваліфікованих робітників, що забезпечує баланс інтересів в трикутнику «місцеві 

роботодавці – іммігранти – держава».  Ключовими регіональними викликами рину 

праці в Північній Америці, які визначають необхідність реформування регіональної 

міграційної системи, є перманентне неповне використання трудових ресурсів регіону, 

низький рівень продуктивності праці (в першу чергу в Мексиці), значний рівень 

нерівності в оплаті праці (що, зокрема, впливає на якість роботи в регіоні), низький 

кваліфікаційний рівень значної частини робочої сили (Мексика, частково США). Сучасні 

інноваційні елементи міграційної системи Канади (зокрема, оцінка впливу на ринок 

праці (LMIA)) та висока адаптивність Системи Експрес Доступу дозволяють в рамках 

Канаді, в рамках синтетичної міграційної системи, поєднати переваги міграційної 

системи попиту (задовольнити кон‘юнктурний попит на робітників з боку місцевих 

роботодавців, більш швидке опрацювання заявок на імміграцію), зберігаючи при цьому 
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ключову перевагу міграційної системи пропозиції – можливість максимального  

залучення робітників з високими показниками людського капіталу.  

 

Висновки до Розділу 4 

 

Лібералізація міграції є сталим трендом яка йде разом з розвитком процесу 

регіональної економічної інтеграції, а також зростанням абсолютної величини 

міграційних потоків в світі. Водночас, якщо для Європи та Океанії та, в 

середньостроковій перспективі для Америки, ми можемо говорити про ймовірність 

формування панрегіональної політики регулювання трудової міграції, то для Азії, а 

також для регіону Африки (незважаючи на задекларовану відповідну мету в рамках 

Африканського Союзу) більш ймовірною є успішна трансформація міграційної політики 

субрегіональних інтеграційних об‘єднань (АСЕАН, ЕКОВАС).  

Суттєва перебудова парадигми легальної міграції в ЄС є ускладненою 

обмеженнями в компетенції наднаціональних інститутів у проведенні спільної 

міграційної політики щодо трудових мігрантів, а також гетерогенності міграційних 

інтересів та політик у державах-членах. Запровадження спільної системи оцінки 

кваліфікацій та врахування інтересів роботодавців під час усунення виключної 

залежності трудових мігрантів від запрошення на роботу може бути базисом розвитку 

узгодженої міграційної політики ЄС. На сьогодні, ЄС стоїть перед низкою складних 

взаємопов‘язаних проблем, що стосуються як трудової імміграції, так і питань надання 

притулку, починаючи від короткотермінових кон‘юнктурних проблем з припливом 

біженців з Північної Африки та сирійської міграції, так і довгострокових стратегічних 

проблем розвитку конкурентоспроможних національних та регіонального ринків праці в 

умовах загострення демографічної кризи та старіння населення в регіоні.  

Низка країн в своїх міграційних системах базуються на синтетичних моделях, які 

поєднують в собі особливості міграції: попиту та пропозиції, в той час, як більшість країн 

ЄС сповідують принцип міграції попиту і ключовою підставою для залучення трудових 

мігрантів, в тому числі висококваліфікованих професіоналів, виступає отримання ними 

запрошення на роботу. Малоефективною на сьогодні є і програма Блакитної карти, чому 
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сприяє як недостатня узгодженість міграційної політики щодо трудової міграції, так і 

гірші конкурентні умови, які пропонуються країнами ЄС, порівняно з міграційними 

системами Канади, Австралії та Нової Зеландії. Водночас, Сполучене Королівство, яке 

провадить найбільш незалежну міграційну політику в рамках ЄС, значно просунулось у 

модернізації системи відбору трудових мігрантів.  

Країни, які мають тривалу історію розвитку міграційної системи балів 

продовжують їхню модернізацію, отримують можливість скористатись як 

можливостями систем, що базуються на попиті, так і систем, що базуються на пропозиції 

міграції. Так, модернізація канадської міграційної системи балів, з одного боку, надала 

можливість роботодавцям отримати необхідну їм кваліфіковану робочу силу, з іншого 

боку, незалежні фахівці і надалі можуть іммігрувати в Канаду без обов‘язкової прив‘язки 

до визначеного роботодавця. При цьому, органи імміграційної влади мають можливість 

динамічно реагувати на зміни ситуації на ринку праці, а також підбирати для в‘їзду 

найбільш кваліфіковану частину заявників.  

Суттєва перебудова парадигми легальної міграції в ЄС є ускладненою 

обмеженнями в компетенції наднаціональних інститутів у проведенні спільної 

міграційної політики щодо трудових мігрантів, а також гетерогенності міграційних 

інтересів та політик у державах-членах. Запровадження спільної системи оцінки 

кваліфікацій та врахування інтересів роботодавців при усуненні виключної залежності 

трудових мігрантів від запрошення на роботу може слугувати базисом розвитку 

узгодженої міграційної політики ЄС. 

Наявні міграційні системи в світі не можуть залишатись сталими в умовах 

динамічного співіснування глобального, регіональних та національних ринків праці. 

Міграційні системи, які базуються на пропозиції праці, підтверджують свою відносну 

вищу ефективність порівняно з переважаючими на сьогодні системами попиту, однак, і 

вони трансформуються в синтетичні системи, які залишаючи в основі національні 

інтереси країн призначення, та, беручи до уваги глобальну пропозицію праці, 

враховують короткотермінові потреби та пріоритети роботодавців.  

Імміграційні системи орієнтовані на попит на сьогодні найбільш широко 

використовуються в практиці більшості регіонів, оскільки дані системи дозволяють в 
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більш простий спосіб забезпечити кон‘юнктурні потреби ринку праці у робочій силі 

необхідного рівня кваліфікації.  

Такі країни, як Канада та Австралія (зокрема, використання Сервісу відбору вмінь 

SkillSelect), мають вже тривалу історію використання міграційної системи, орієнтованої 

на пропозицію міграції, а Канада активно розвиває синтетичну систему. Водночас, і інші 

країни, зокрема, Сполучене Королівство, поступово переходять до supply-oriented 

системи, як до такої, яка більшою мірою враховує національні інтереси країни-

реципієнта міграції, а не окремих роботодавців в країні.  

Вагомий прогрес відбувся у формуванні регіонального ринку праці ЄАЕС з 

створення в рамках цього РТУ економічного союзу (з 2015 р.) і зняття всіх обмежень на 

працевлаштування робітників в рамках об‘єднання. Водночас, зважаючи на домінування 

в організації (як і в СНД, загалом) Росії, як основного центру притоку мігрантів, не 

сприяє консолідації ринку як такого. Формування ЄАЕС не вплинуло суттєвим чином на 

структуру і динаміку міграційних процесів в регіоні, що, значною мірою, також 

пов‘язано з тим фактом, що як і в більшості інших РТУ, вагоме значення має не лише 

прийняття певних угод, а і їхня імплементація на практиці, а також той факт, що в рамках 

СНД (переважно за рахунок двосторонніх договорів) також діє спрощений режим  

міграції та працевлаштування для робітників з країн колишнього СРСР. 

Можна стверджувати, що для побудови успішної регіональної політики в Африці, 

її базис повинен бути створений практично повністю з нуля, з урахуванням як 

позитивного, так і негативного досвіду співпраці країн субрегіональних об‘єднань. 

Регіональна політика повинна спиратися на інноваційні процеси та програми, а не на 

національні короткострокові інтереси. Зважаючи на те, що регіональна інтеграція 

попередніх періодів була вторинною від зв‘язків більшості країн з зовнішніми акторами – 

або колишніми колоніальними метрополіями, або країнами, від яких вони поступово 

відходять у незалежність – на кшталт КНР, ключовим питанням для Африканської 

регіональної інтеграції є розбудова власного регіонального ринку, що також сприятиме і 

вирішенню проблем ринку праці та реформує структуру міграції, збільшуючи як саме 

значення регіональної міграції, так і формуючи умови для трансформації вимушеної 

міграції в переважно зумовлену економічними мотивами. Однак, зважаючи на рівень 



308 
 

існуючої залежності Африканського континенту від зовнішніх впливів, вирішення 

вищенаведених задач є неможливим без координації зусиль із глобальними акторами, які 

мають вирішальний вплив на економічні процеси в регіоні. 

Синтетична міграційна політика, яка сформувалась на національному рівні 

окремих країн (Канада, Австралія, Нова Зеландія, Данія, Гонконг, Сполучене 

Королівство) має всі перспективи до трансформації в домінуючу регіональну міграційну 

систему в окремих регіонах світу. Синтетичні міграційні системи на сьогодні 

формуються переважно в країнах традиційної міграції в регіонах Північної Америки та 

Океанії. Більшість міграційних політик цих регіонів пройшли стадію чистих supply-

driven міграційні систем, окрім США, рух якої до синтетичної моделі йтиме від системи, 

заснованої на попиті на робочу силу. Зважаючи на історичну спільність країн, що 

входять до регіональних об‘єднань НАФТА і  АНЦЕРТА, а також Британської 

міграційної системи, що також враховує систему балів, яка може набрати іще вагомішого 

значення після BREXIT, на нашу думку, в перспективі зможемо говорити про 

англосаксонську міжрегіональну модель міграційної системи, що базується на 

синтетичній міграційній системі. 

 

Основні результ ати дисерта ційної роботи, котрі знайшли відобра ження у Розділі 4, 

висвітл ено в таких працях автора [106; 108; 109; 118; 120; 121; 123; 124; 128; 131; 135; 

136; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 150; 151; 152; 159; 164; 167; 169; 170; 175; 177; 178; 188; 

191; 193; 195; 196; 199; 204].  
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РОЗДІЛ 5 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕГІОНАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

5.1. Варіативність ефектів регіональної трудової міграційної політики в 

економічному розвитку центрів міжнародної трудової міграції 

 

В даному підрозділі нами буде запропоновано ієрархію регіональних 

інтеграційних угрупувань, залежно від формального рівня інтеграції, визначити 

взаємозв‘язок між ступенем регіональної інтеграції та свободою переміщення робітників 

в межах РТУ, визначено ефективність міграційної політики через їхню фіскальну 

ефективність («премію ВВП»), досліджено які наслідки можуть мати різні моделі 

трансформації міграційної політики США при переході від міграційної системи попиту 

до синтетичної міграційної системи. 

Між показниками міжнародної трудової міграції, кількістю населення (в тому 

числі економічно активного) та функціонуванням економіки існує тісна 

взаємозалежність. Економічні ефекти частково залежать від рівня міграції щодо розміру 

населення. Темпи зростання населення та економіки безпосередньо пов'язані зі 

швидкістю міграції. У свою чергу швидше зростаюча економіка може вплинути на темпи 

зростання продуктивності праці та ВВП на душу населення. Проте, міграція впливає на 

значно більшу кількість параметрів, ніж абсолютні темпи зростання економіки та 

розміру. Міграція впливає на різноманітні демографічні фактори, які можуть спричинити 

корекцію в усій економіці. Параметри міграційних програми та самоселекція іммігрантів 

є важливими чинниками диверсифікації мігрантів [307]. Мотивація щодо міграції,  

відрізнятиметься в різних типах міграції за категоріями віз (кваліфікована міграція, 

сімейна, гуманітарна). Таким чином іммігранти в кожній категорії матимуть різні 

характеристики порівняно з тими, хто народились в країні-імпортері робочої сили, або 

належать до іммігрантів інших візових категорій [351]. 

На основі даних, щодо рівня регіональної економічної інтеграції, наявності  угод 

про вільний рух осіб в рамках регіонів та субрегіонів, а також фактичного ступеню 

виконання таких угод, нами було складено Ієрархічну структуру регіональних 
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угрупувань (табл. 5.1.), яка виступатиме відправною точкою подальшого моделювання 

впливу регіональної міграційної політики на міграційну динаміку та стан ринку праці в 

досліджуваних частинах світу.  

Таблиця 5.1 

Ієрархічна структура регіональних інтеграційних угрупувань* 

№ Регіональне об’єднання  Рівень інтеграції* Наявність спеціальних 

угод про вільний рух 

окремих категорій 

робітників /  

короткострокових 

безвізових поїздок 

Наявність 

повної свободи 

руху 

робітників 

1 ЄС 5 + + 

2 ЕКОЦАС 4 + - 

3 ЄАЕС 4 + + 

4 КАРІКОМ 4 + + 

5 РСАДПЗ 3 + + 

6 АСЕАН 3 + - 

7 МЕРКОСУР 3 + + 

8 АНКОМ 2 + + 

9 ЕКОВАС 2 + - 

10 САДК 2 + - 

11 АНЦЕРТА 1 + + 

12 КОМЕСА 1 + - 

13 НАФТА 1 + - 

14 СНД 1 + - 

15 СААРК 1 + - 

16 МОПР 0 + - 

* - перелік країн наведених в Таблиці 5.1., наведено в Додатку Н.2 

** - рівні інтеграції окремих інтеграційних об‘єднань можуть суміщати елементи різних рівнів або ж не 

включати теоретично обґрунтованих позицій. Позиціонування по рівням інтеграції зроблено на основі 

переважаючих характеристик в рамках РТУ 

Джерело: складено автором на основі даних ОЕСР, СОТ, ЮНКТАД 

 

За основу рівнів інтеграції, відповідно до матриці, були взяті класичні рівні 

інтеграції Б. Баласа , з деякими доповненнями, необхідними в цілях дослідження (0 

рівень – ведуться переговори про створення ЗВТ, 1 рівень – укладена зона вільної 

торгівлі, 2 рівень – митний союз, 3 рівень – спільний ринок, 4 рівень – економічний союз, 

5 – повна інтеграція (для цілей нашої матриці під 5 рівнем враховано наявність елементів 
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спільної міграційної політики щодо третіх країн). Зважаючи на особливу увагу до 

регулювання міграційних потоків, ряд регіональних інтеграційних об‘єднань, які 

задекларували перехід до етапів спільного ринку та економічного союзу і надалі 

залишають обмеження різного рівня для трудової міграції, що знаходить своє 

відображення в табл. 5.1 (окремі угрупування, маючи 3-4 рівень інтеграції, мають «-» в 

графі «вільний рух робітників»). Як видно з табл. 5.1, всі ключові регіональні об‘єднання 

незалежно від рівня інтеграції укладали спеціальні угоди про вільний рух окремих 

категорій робітників, або щодо лібералізації  короткострокових безвізових поїздок в 

рамках організації. Також, незважаючи на невідповідність класичних стадій інтеграції 

рівню лібералізації регіональної міграції, що було продемонстровано в попередніх 

розділах дисертаційного дослідження, повна свобода переміщення робітників більш 

часто зустрічається при більш високому рівні інтеграції (в 5 з 7 РТУ рівнів 3-5), ніж у 

РТУ з нижчим рівнем інтеграції (2 з 9 у РТУ рівнів 0-2). 

Водночас, рівень інтеграції не є єдиним чинником, який визначає особливості 

міграційних потоків в рамках РТУ. Головним  фактором впливу потенційної імміграції 

на ринок праці та економіку приймаючої країни є ефективність міграційної політики. 

Економічні наслідки від трудової міграції по різному проявляються для країн, що 

використовують supply та demand-driven міграційні системи. Системи, що базуються на 

міграційних системах балів, збільшують як абсолютну кількість висококваліфікованих 

мігрантів, так і підвищують відносну частку робітників більш високої кваліфікації у 

загальній структурі міграції. Водночас, demand-driven міграційні системи переважно не 

змінюють структури імміграції в напрямі зростання частки людського капіталу. 

Двосторонні угоди, які служать для визнання кваліфікацій отриманих за кордоном, 

а також трансфер соціального забезпечення між країнами, сприяють збільшенню потоків 

висококваліфікованих працівників на додаток до підвищення вибірковості 

іммігрантських потоків. В тому випадку, коли країна належить до регіональної угоди, яка 

передбачає вільний рух робітників,  це збільшує загальну кількість висококваліфікованих 

іммігрантів, але таке членство в регіональному об‘єднанні, в свою чергу, сприяє 

зменшенню загальної вибіркової спроможності міграційної політики такої країни [321].  
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Вагомим інструментом визначення ефективності імміграційних процесів є 

визначення фіскальної ефективності імміграційних процесів, завдяки чому може бути 

визначено чи є мігранти нетто контрибуторами бюджету (через механізм сплати податків 

в країні) або нетто споживачами (через механізм соціальної допомоги в країні). Як 

демонструють прикладні дослідження в країнах ОЕСР [374], постійні та тимчасові 

кваліфіковані трудові мігранти, а також студенти, формують значний позитивний ефект 

для економіки країни (так звану, «премію ВВП»). Натомість, міграція за гуманітарними 

мотивами, а також сімейна міграція має значний негативний вплив на ВВП приймаючої 

країни. Структура міграції в країну знаходиться в прямій залежності від міграційного 

регулювання, отже, підвищення ефективності міграційної політики (збільшення якості 

людського капіталу в загальній структурі міграції) має безпосередній вплив на зростання 

продуктивності праці в приймаючій країні. Для дослідження економічних наслідків 

міграційного регулювання в supply-driven регіонах будуть використані дані щодо 

міграційної політики Австралії та типології Австралійських віз відповідно до програми 

міграції робітників загальної кваліфікації, що мають бажання проживати на території 

Австралії, які при цьому не мають спонсорської підтримки з боку місцевого роботодавця. 

Зважаючи на те, що кожна візова програма була сформована з різних причин і, 

відповідно, мала критерії допуску іноземців у країну, мігранти за кожним з цих субкласів 

здійснюють неоднаковий вплив на економіку країни призначення. Для аналізу такого 

впливу Міграційна рада Австралії провела дослідження премії ВВП для мігрантів різних 

категорій [350], яка була розрахована у відсотках приросту ВВП у розрахунку на одного 

мігранта. Незважаючи на отриманий загальний позитивний середній приріст у розмірі 

10 %, показники премії ВВП суттєво відрізняються між різними типами міграції.  

Постійні кваліфіковані мігранти, а також тимчасові кваліфіковані мігранти, поряд 

зі студентами, формують значний позитивний ефект. Найбільший позитивний вплив на 

приймаючу економіку здійснюють студенти, чому сприяє їхній молодий вік, а також 

якісна освіта, отримана в місцевих ВНЗ. Премія ВВП для осіб зі студентськими візами в 

Австралії складала 28 %. Тимчасові трудові мігранти також здійснюють значний 

позитивний ефект на економіку, що значною мірою зумовлювалось їхньою високою 

участю на ринку праці, а також кваліфікаційним рівнем (премія – 22 %). Кваліфіковані 
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незалежні спеціалісти (премія – 21 %) також здійснюють значний позитивний вплив на 

ВВП, що відображає їхній відносно молодий вік, володіння мовою, а також технічну 

кваліфікацію. Інші категорії мігрантів, які оцінюються системою міграційних балів, а 

також інші кваліфіковані мігранти також здійснюють обмежений, але позитивний вплив 

на ВВП (премія – 7 %). На противагу цьому, міграція за гуманітарними мотивами, а 

також сімейна міграція має значний негативний вплив на ВВП (премія «мінус» 37 % для 

обох категорій) [350]. Імміграційна премія в Австралії за типами імміграції у розрізі 

макроекономічних сфер деталізовано у Додатку Н.3. 

 

Рис. 5.1. Ефект від міграції на ВВП на душу населення за витратним методом 

Джерело: складено автором на основі [350] 

 

Очікується, що міграційна програма в Австралії забезпечить до 2050 р. зростання 

ВВП на душу населення на рівні 5,9%, однак сам приріст суттєво варіюється залежно від 

компоненту ВВП (рис. 5.1.) [350]. Економічне зростання є більш швидким при 

використанні ефективного міграційного регулювання. Міграція в Австралії спричинює 

розміщення більшої частки від ВВП на інвестиції, що каталізує зростання капітальних 

активів в країні. Таким чином, зростають всі види інвестиційної діяльності, як приватної, 

так і державної.  

Незважаючи на те, що міграція призводить до збільшення експорту, який залежить 

від умов торгівлі, негативний вплив втрат реального доходу на споживання переважає 

обмежений характер зростання попиту на державні послуги, пов'язані з міграцією. Більш 
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швидке зростання ВВП теж означає, що зовнішні зобов'язання можуть зростати швидше, 

не збільшуючись за відносними  щодо ВВП параметрами. Це може спричинити 

погіршення торгового балансу, оскільки відносні показники імпорту посилюються 

відносно експорту. Негативний торговельний баланс частково фінансується за рахунок 

трансфертів людського та фізичного капіталу які мігранти приносять з собою в 

Австралію [350].  

Також прогнозні міграційні ефекти відчутно відрізняються за секторами економіки 

(рис. 5.2.). Хоча видобувна промисловість зростає завдяки міграції, однак в процентному 

вираженні цей приріст  є нижчим за приріст населення. Це відбувається тому, що 

видобуток первинних ресурсів залежить від фіксованих природних ресурсів. Таким 

чином, добувна промисловість суттєво знижується в розрахунку душу населення. За 

винятком незначного негативного результату в секторі житлових послуг, даний сектор є 

єдиним, що зазнає відносного негативного впливу від міграції.  

 

Рис. 5.2. Ефект від міграції на ВВП на душу населення за секторами 

економіки (до 2050 р.) 

Джерело: складено автором на основі [350] 

Приріст відносного рівня державних послуг є помірним. Це відображає загальне 

падіння кінцевого попиту у державному секторі на душу населення. Аналогічно, 

незначним є і приріст у сільському господарстві. Причиною цього виступає той факт, що 

сільське господарство залежить від пропозиції сільськогосподарських угідь, що обмежує 
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його здатність розширюватися при аналогічно високому рівні приросту населення. 

Обробна промисловість та галузь інших послуг отримують великі прибутки від міграції, 

оскільки ці галузі не стикаються з такими ж природними обмеженнями, як 

гірничодобувна промисловість та сільське господарство. Обидві галузі отримують 

користь від значного приросту споживання домогосподарств на душу населення, а також 

збільшення обсягу пропозиції висококваліфікованих працівників. Виробництво також 

виграє від суттєвого приросту інвестиційного попиту на душу населення. 

Середній внесок мігрантів в чисту міграційну позицію країн ОЕСР складав (-2022 

євро), аналогічний показник для Австралії складає -32 євро [350; 374], що вказує на 

практичну відсутність відмінності між внеском мігрантів та місцевих австралійських 

жителів за період 2007-9 рр. Ефективність міграційної політики Австралії порівняно з 

рештою країн ОЕСР проявляється і в перспективному прогнозі впливу міграції на 

економіку цієї держави. Нові мігранти, які відбираються на основі міграційної системи 

балів, в наступні 35 років матимуть відмінні характеристики від тих, що вже 

перебувають на території Австралії. В першу чергу це є відображенням фокусування 

поточної міграційної політики на освіті та вміннях, що в перспективі повинно дати 

вагомий позитивний вплив для економіки. Можливість скоригувати міграційні 

пріоритети в рамках міграційної системи балів є вагомою перевагою supply-driven 

систем. Наявність економічних розрахунків щодо макроекономічного впливу імміграції 

різних візових категорій дозволяє зробити висновки щодо ефективності міграційного 

менеджменту в минулому та скоректувати міграційну політику як з урахуванням 

отриманих економічних результатів, так і приймаючи до уваги макроекономічні 

пріоритети розвитку економіки приймаючої країни.  

Трансформація міграційної політики має безпосередній асиметричний вплив на 

функціонування ринку праці та економічного розвитку приймаючої країни як в коротко-, 

так і в довгостроковій перспективі. У випадку, коли йдеться про велику економіку, таку 

як США, ефекти міграційної політики безпосередньо змінюють стан глобального ринку 

праці та функціонування світової економіки. В цьому ключі варто звернути увагу на 

Raise Act в США, охарактеризований в пп. 4.3., який має на меті зменшення показників 

легальної імміграції та підвищення частки висококваліфікованих іммігрантів в країні. За 
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оцінками Penn Wharton University of Pennsylvania [290] до 2027 наслідком запровадження 

RAISE акту буде зменшення ВВП країни на 0,7% у порівнянні з чинним законодавством 

і скоротить робочі місця на 1,3 мільйона. До 2040 року ВВП буде приблизно на 2% 

нижчим від потенційно можливого, а робочі місця зменшаться на 4,6 млн. робітників. 

Незважаючи на зміни у обсязі населення, робочих місць і ВВП, ВВП на душу населення, 

загалом, не зазнає значних змін, при цьому спостерігатиметься деяке його збільшення в 

короткостроковій перспективі, з подальшим скороченням. Вплив імміграційної реформи 

з заданими параметрами на ринок праці США відображено на рис. 5.3., де ми бачимо 

відставання кількості зайнятих (правий стовпець) від базового сценарію (лівий стовпець) 

в 2018-2040 рр. 

 

Рис. 5.3. Зайнятість в США при 50% скороченні чистої легальної міграції і 

одночасному зростанні частки кваліфікованих іммігрантів до 75% [290]  

 

Бюджетна модель Пен-Уортона [617], яка була використана для аналізу RAISE 

акту, показує результати моделювання для трьох варіантів реформ імміграційної 

політики, кожна з яких складається з п'яти комбінацій, для 125 варіантів політики. 

Фактично, отриманий результат для ВВП можна розподілити на 2 категорії – зменшення 

легальної міграції на 50% призводить до скорочення ВВП, збільшення частки осіб з не 

нижче ніж освітою коледжу до 75% – призводить до зростання ВВП США. З 

урахуванням того факту, що ВВП на душу населення в США суттєво не змінюється, ми 

можемо говорити про, в цілому, помірно нейтральний агрегований ефект такої 

міграційної реформи для економіки та ринку праці в США, при негативному впливі на 
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глобальний ринок праці та світову економіку в цілому, від неефективного використання 

трудових ресурсів потенційних робітників.  

Скорочення імміграції зменшує кількість працівників у США та, в довгостроковій 

перспективі, обсяг заощаджень, доступних для інвестицій. Очікується, що до 2027 року 

середня погодинна заробітна плата в США зросте на 0,23%, з 42,02 дол. США за 

поточною політикою до 42,12 долара США (за купівельною спроможністю доларів в 

2015 р.). Водночас, зменшення бази оподаткування призведе до зменшення відрахувань 

на соціальне забезпечення на 0,7% до 2027 р. [290].  

З іншого боку, реформа RAISE акту в середньостроковій перспективі повинна 

збільшити ВВП на душу населення на 0,02% до 2027 р, з подальшим його скороченням 

до 2040 р. на 0,3% ВВП на душу населення. Однак, за умов незмінного обсягу імміграції 

спостерігалось зростання кількості висококваліфікованих іммігрантів до 75%, як це 

передбачено RAISE актом, вплив такої реформи на ВВП США був би однозначно 

позитивним. За таких умов до 2027 р. ВВП країни зростало б на 0,17% швидше, а до 2040 

р. даний ефект уже становив би 0,37% при аналогічних показниках зростання ВВП на 

душу населення. Така тривала зміна магнітуди впливу притоку нових іммігрантів по 

будь-якому із сценаріїв зумовлена незначною часткою щорічної імміграції у загальному 

населенні країни (від 800 тис. іммігрантів при населенні США в 2016 р. на рівні 323 млн. 

осіб).  

Таким чином, поточна концепція реформування міграційної політики США в 

напрямку її синтезації зменшить загальну кількість мігрантів, призведе до скорочення 

загальної зайнятості в країні порівняно з базовим сценарієм, що не буде компенсовано 

збільшенням величини участі населення в робочій силі в силу недостатнього 

позитивного ефекту від цієї реформи на зростання заробітної плати в країні. Однак, 

окремі короткострокові позитивні ефекти для продуктивності праці та ВВП на душу 

населення вказують на те, що ідея міграційної системи балів спрямована на підвищення 

якості імміграційних трудових ресурсів може позитивно впливати на економіку за умови 

відсутності встановлення штучних обмежень на загальну кількість іммігрантів, що 

підтверджується досвідом міграційної політики інших країн зі сформованими 

синтетичними міграційними системами – Канадою та Австралією. 
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Підвищення кваліфікованої імміграції є одним із завдань меритократичних 

міграційних систем, однак ефективність міграційної системи балів для забезпечення 

національної конкурентоспроможності часто залежить від комплексності такої системи і 

відповідності залучених інструментів поставленим макроекономічним цілям. На 

сьогодні, ми можемо стверджувати, що при селекції частини перманентних  іммігрантів 

на основі належного їм людського капіталу Канада та Австралія добиваються кращих 

успіхів, ніж США, а також інші країни, які орієнтуються виключно на demand-системи. 

Відмінності в рамках англосаксонського блоку міграційних систем проявляються також і 

в залучені осіб з вищою освітою, частка яких в загальній структурі імміграції для Канади 

переважає показники як Австралії, так і США. Однак, якщо визначити відсоток 

іноземних громадян з вищою освітою, зайнятих на посадах, які використовують їхню 

освіту та навички, стає зрозумілим, що рішення Австралії відмовитися від чистої моделі 

людського капіталу дало значно більший відсоток іммігрантів, які максимізують 

ефективність використання своїх вмінь, що позитивно позначається на економічній 

конкурентоспроможності країни. Якщо оцінювати ефективність міграційної політики з 

точки зору кількості іммігрантів, коли ми сумуємо тимчасових висококваліфікованих 

мігрантів  до постійних іммігрантів, demand-системи часом демонструють більшу 

успішність за класичні supply-системи, що, зрештою, і зумовлює синтезацію міграційних 

систем в традиційних країнах імміграції. Зрештою, формування синтетичних 

міграційних моделей в країнах англосаксонського блоку, навіть з урахуваннями 

тактичних недоліків  наведених в даному підрозділі, є новим етапом трансформації 

регіональних систем для Північної Америки та Океанії, яка поступово 

поширюватиметься (в коротко- і середньостроковій перспективі на національному рівні, 

як показує приклад Сполученого Королівства) і на інші регіони світу  [449].  

Supply міграційні cистеми призводять до збільшення як абсолютної кількості 

мігрантів, так і якісного складу імміграційних потоків. Натомість, demand-системи часто 

базуються на ad hoc потребах ринку праці, з урахуванням тестування ринку праці або 

списку дефіцитних процесій, мають або незначний, або часом негативний ефект на 

якісну композицію ринку. Водночас, при порівнянні обох систем, необхідно мати на 

увазі, що обидва підходи мають різну мету міграційного регулювання та різний набір 
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інструментів регулювання міграції. Системи, орієнтовані на міграційну систему балів, 

котрі були започатковані Канадою та пізніше Австралією, спочатку були представлені 

ідеєю, про принципову відсутність кількісних бар‘єрів в імпорті робочої сили, і 

здійснювали кроки по системному залучені великих обсягів кваліфікованих мігрантів. 

Імміграційна політика інших країн та регіонів, наприклад, та, що широко 

використовувались у Європі, первинно була спрямована на ідею інтеграції мігрантів як з 

економічної, так і з соціальної точки зору. Європейська спрямованість на соціально-

економічну інтеграцію іноземців і надалі домінує у впровадженні міграційних систем 

попиту, які визначають пріоритетність результатів ринку праці над кількістю фактично 

набраних мігрантів. Проте сучасні тенденції міграційної політики показують на все 

більшу «синтезацію» skill-selective імміграційних систем з одночасним існуванням 

елементів систем попиту і пропозиції, які намагаються збалансувати часом конфліктуюче 

співвідношення «кількість versus якість».  

Дослідження Оксфордського університету [323] вказує на те, що певні комбінації 

політики можуть фактично підвищити ефективність деяких політичних інструментів. 

Наприклад, фінансові стимули як окрема схема політики значно ефективніші в системах, 

керованих попитом, ніж у поєднанні з системою, орієнтованою на міграційні бали. 

Також існують докази релевантності міжнародних угод та, зокрема, угод, що стосуються 

взаємного визнання дипломів та повноважень, у сприянні мобільності мігрантів з 

іноземними дипломами про освіту. Перебування в зоні вільного переміщення осіб 

збільшує загальну кількість мігрантів та висококваліфікованих іммігрантів (що буде, 

поміж іншим, продемонстровано в нашому досліджені в пп. 5.2), однак таке членство 

також сприяє зменшенню загальної вибіркової спроможності глобальних  потоків 

робочої сили. 

Таким чином, нами було побудовано ієрархічну структуру регіональних 

інтеграційних угрупувань з 16 ключових, на наш погляд, регіональних інтеграційних 

об‘єднань, та встановлено, що в більшості випадків в РТУ з  вищим рівнем інтеграції з 

більшою імовірністю запроваджується повна свобода руху робітників в рамках РТУ, при 

цьому у всіх досліджуваних РТУ були наявними спеціальні угоди про вільний рух 

окремих категорій робітників або запроваджено можливість короткострокових 
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безвізових поїздок. Доведено більш високу ефективність міграційної політики Австралії 

порівняно з рештою країн ОЕСР з точки зору середнього внеску мігрантів в чисту 

міграційну позицію. Визначено, що перехід до США до синтетичної міграційної системи 

із запровадженням обмежуючої та селективної міграційної політики спричинить 

негативний вплив на ВВП в довгостроковій перспективі, водночас, запровадження 

виключно селективного механізму (без абсолютного обмеження міграції) мав би 

однозначно позитивний вплив за рахунок підвищення якості людського капіталу 

іммігрантів.   

 

5.2.  Економічна інтеграція в системі факторів розвитку міжнародної 

трудової міграції 

 

В даному підрозділі буде досліджено низку регіональних інтеграційних об‘єднань 

з використанням статистичного, табличного методів, а також кореляційно-регресійного 

аналізу з метою визначення ролі окремих чинників (зокрема фактору регіональної 

інтеграції) у розвитку процесів міжнародної трудової міграції, а також порівняння його з 

іншими вагомими чинниками залучення мігрантів (приріст ВВП регіоннального 

об‘єднання, приріст населення в регіональному об‘єднанні).  

Для емпіричної перевірки теоретично обґрунтованого твердження про позитивний 

вплив регіональної інтеграції на міжнародну трудову міграцію, ми скористаємось 

даними Ієрархічної структури регіональних інтеграційних угрупувань (табл. 5.1, Додаток 

Н.1), для розрахунку показників трудової міграції за період 2010-2015 рр. будуть 

використані дані ООН [628], з використанням даних ООН по окремим країнам щодо 

міграційних потоків, з використанням статистичного та табличного методів нами було 

досліджено 16 ключових, на нашу думку, регіональних інтеграційних об‘єднань у світі, 

до яких залучено 175 країн світу, і ведуться переговори або уже встановили режими 

вільного руху осіб, на них в 2010-2015 рр. припадало понад 213 млн. притоку мігрантів 

(87% від загального показника міжнародної міграції). Поза межами дослідження 

залишились лише такі регіональні центри імміграції як КНР, Гонконг, Швейцарія, 

Японія, Ізраїль, Норвегія та Південна Корея, на які сукупно припадає близько 5% 

світового показника імміграції. Водночас, не включення до дослідження ряду країн 
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Близького Сходу (Іран, Ірак, Сирія, Йорданія, Туреччина, Ліван, Ємен, Палестинських 

територій) на які також припадає близько 5% імміграції є обґрунтованим, оскільки 

міграція в даний регіон спричинена переважно гуманітарними мотивами і не є об‘єктом 

нашого дослідження. Таким чином, зважаючи на те, що понад 90% світової еміграції 

було охоплено даним дослідженням, його результати можуть розглядатись як значущі 

для всієї міжнародної трудової міграції в світовій економіці. 

Емпіричне доведення гіпотези про наявність прямого регресійного зв‘язку між 

рівнем економічної інтеграції країн та кількістю мігрантів передбачає побудову 

математичної моделі об'єкта, що включає дві групи елементів:  

1) характеристику об'єкта, яку необхідно визначити (невідома величина), — вектор 

Y = (yj); 

 2) характеристики екзогенних умов (відносно об'єкта модельовання), що 

змінюються, — вектор X =  (xj);  

Множини X параметрів розглядаються в якості екзогенних величин (визначаються 

поза межами моделі), а той час як величини, що належать вектору Y є ендогенними 

(тобто такі, які визначаються за допомогою моделі). 

Математичну модель, таким чином, слід розуміти як умовний механізм 

трансформації екзогенних умов X на характеристики Y, що визначаються. Такий тип 

взаємозв‘язку змінних вважається функціональним і полягає в побудові функціональної 

моделі, завданням якої є визначення сутності об‘єкта  використовуючи ключові прояви 

такої сутності (діяльність, функціонування, поводження). Ендогенна структура об'єкта не 

детермінується, таким чином не використовується  інформація про його структуру. 

Функціональні економетричні моделі описують кількісно зв'язок між стартовими 

показниками економічної системи X та результуючим Y показником. Економетричну 

модель у загальному випадку використану в нашому досліджені подано у Додатку Н.5.  

Відповідно до нашого припущення про те, що укладання регіональних 

торговельних угод (РТУ) безпосередньо впливає на міграційні процеси в країнах-

учасницях інтеграційного об‘єднання, нами було розроблено регресійну модель, в якій у 

відповідність залежній змінній – приросту кількості мігрантів (КМ) ставились залежні 

змінні – рівень інтеграції (РІ), темп приросту ВВП інтеграційного об‘єднання (ВВП) та 
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темп приросту населення (Н). В рамках даного дослідження розглядалося 16 

інтеграційних об‘єднань, кожне з яких характеризується різним рівнем лібералізації руху 

трудових мігрантів (див. табл. 5.1).  

Статистична база моделі, таким чином, включає середні темпи приросту 

досліджуваних в регресії змінних за період 2010-2015 рр. для кожного із інтеграційних 

об‘єднань. Середні темпи приростів (Тсер)  відповідних показників визначалися для 

кожної країни відповідної РТУ: 

      
     

     

 
,                              (5.1) 

Де       та       значення досліджуваного показника у 2010 р. та 2015 р. 

відповідно. Такий підхід дозволяє аналізувати тенденції у динаміці, що підвищує 

точність отриманих в результаті даних. У випадку, якщо по певних країнах були відсутні 

відповідні значення, показник за 2015 р. розраховувався за допомогою екстраполяції 

даних за весь наведений у статистичній базі період часу (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2  

Вихідні значення змінних регресії 

РТУ Середній темп 

приросту 

мігрантів, % 

Рівень 

інтеграції 

Середній 

темп приросту 

ВВП, % 

Середній темп 

приросту 

населення, % 

ЄС 1,5 5 1,6 2,04 

ЕКОЦАС 8,94 4 6,6 7,16 

ЄАЕС 6,89 4 0,9 7,88 

КАРІКОМ 9,06 4 2,1 10,22 

РСАДПЗ 9,95 3 2,2 8,51 

АСЕАН 8,5 3 5,61 12,28 

МЕРКОСУР 7,98 3 1,5 8,79 

АНКОМ 9,47 2 2,1 10,18 

ЕКОВАС 10,9 2 7,1 14,83 

САДК 14,76 2 5,2 7,06 

АНЦЕРТА 9,65 1 5,3 4,13 

КОМЕСА 7,05 1 6,1 4,58 

НАФТА 7,45 1 3,34 3,48 

СНД -4,59 1 -8,7 6,19 

СААРК 9,77 1 6,15 10,08 

МОПР 6,68 0 6,5 9,12 

Джерело: Розраховано автором на основі даних, наведених у [384; 548; 628]. 

На основі даних, наведених у табл. 5.2 побудовано діаграму розміщення факторів 

моделі для перевірки можливості їх аналізу методами лінійної регресії: 
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Рис. 5.4. Перевірка вихідних даних моделі на відповідність припущенням 

лінійної регресії 
Примітки: Незалежні змінні 1,2,3-рівень інтеграції, середній темп приросту ВВП РТУ, середній темп приросту населення 
 

На рис. 5.4 значення залежної змінної для кожного із факторів відкладалися по осі 

абсцис, а незалежних змінних – по осі ординат. Аналіз розміщення факторів моделі 

дозволяє стверджувати, що більшість значень розташовується навколо умовного центру, 

тобто між незалежними і залежною змінною може існувати лінійний зв‘язок. Таким 

чином, рівняння лінійної регресії матиме вид: 

 

КМ=a0+a1РІ+а2ВВП+а3Н,      (5.2) 

 

де КМ – темп приросту кількості мігрантів, РІ – рівень інтеграції, ВВП - темп приросту 

ВВП інтеграційного об‘єднання та Н – темп приросту населення, a0... а3 – коефіцієнти, 

що характеризують ступінь впливу кожної із незалежних змінних на темп приросту 

мігрантів.  

В результаті проведених розрахунків отримано рівняння регресії: 

КМ=1,05+0,31×РІ+0,68×ВВП+0,41×Н    (5.3) 

Значення коефіцієнтів перед кожним із факторів показує ступінь впливу однієї із 

незалежних змінних (за умови, що решта незмінні) на зростання кількості мігрантів. Всі 

коефіцієнти перед незалежними змінними є додатніми, що засвідчує наявність прямого 
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зв‘язку між незалежною і залежною змінними, тобто збільшення значення фактора на 1% 

призводить до збільшення кількості мігрантів.  

З усіх факторів, які мають позитивний вплив на зростання економіки, найбільш 

важливим є темп приросту ВВП, підвищення якого на 1% забезпечує зростанні кількості 

мігрантів на 0,68%. Особливо треба відмітити, що позитивний вплив на збільшення 

трудових мігрантів має і рівень інтеграції в рамках певної РТУ, що підтверджує нашу 

гіпотезу про наявність прямої залежності між цими показниками.  

Множинний коефіцієнт кореляції R в даній моделі (0,76) характеризує (за шкалою 

Чеддока)  якісну характеристику сили зв‘язку як високу. Для перевірки адекватності 

моделі використовувалися стандартні тести, в першу чергу значення коефіцієнта 

детермінації R
2
, значення якого склало 0,58, що, враховуючи кількість спостережень (16), 

є показником високої достовірності моделі, тобто дисперсія значень приростів кількості 

мігрантів в цілому відповідає реальним показникам. Р-значення для коефіцієнтів склали 

відповідно 0,034, 0,047, 0,038 та 0,045, тобто всі визначені коефіцієнти значущі і є 

меншими встановленого рівня значущості 0,05. (Додаток Н.3). 

В середовищі програми MS Excel також було визначено прогнозні значення 

зростання кількості мігрантів протягом 2016-2018 рр. Таким чином, зростання кількості 

мігрантів спостерігатиметься в таких інтеграційних об‘єднаннях: САДК (4,67%), 

РСАДПЗ (4,59%), АНКОМ (4,04%), КАРІКОМ (3,08%), МЕРКОСУР (2,73%), ЄАЕС 

(0,95%), АНЦЕРТА (0,87%), ЕКОВАС (0,22%) та НАФТА (0,19%). Наведені для кожної 

РТУ значення є ланцюговим темпом приросту та означають пришвидшення темпів 

приросту у 2016-2020 рр. на вказане у дужках значення, в порівнянні із періодом 2010-

2015 рр. 

Ми визначили, що ключовим мотивуючим фактором для притоку іммігрантів в регіон 

та розвиток самої регіональної міграційної інтеграції є зростання величини регіональної 

економіки. Обсяги міграції хоч і характеризуються прямою залежністю від рівня 

інтеграції, однак цей зв'язок несильним, крім того, він суттєво диференціюється між 

різними РТУ. Регресійний аналіз хоча і виявив міграційні залежності, однак не міг дати 

відповідь щодо успішності міграційної політики в різних регіонах. Для цієї мети в пп. 5.3. 

ми проведемо додаткове дослідження.  
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Аналізуючи отриманий нами результат впливу регіональної інтеграції на 

міграційні процеси (період аналізу даних 2010-2015 рр.), особливо варто відзначити, що 

вони співпадають за вектором з іншими теоретичними та емпіричними дослідженнями 

даної тематики, зокрема, з дослідженням І. Фігуейредо, яким вивчався період 1960-2010 

р. Якщо вказане дослідження при допомозі гравітаційної моделі продемонструвало 

позитивний вплив РТУ на збільшення міграції на рівні 27%, наш кореляційно-

регресійний аналіз продемонстрував 21%, хоча і стосувався впливу регіональної 

інтеграції на зростання міжнародної міграції загалом, не зосереджуючись виключно на 

регіональному прирості, таким чином розширивши аналіз в нових умовах. 

Таким чином, з використанням табличного, статистичного методу та методу 

кореляційно-регресійного аналізу та нами було досліджено 16 ключових регіональних 

інтеграційних об‘єднань та емпіричне доведено гіпотезу про наявність прямого 

регресійного зв‘язку між рівнем регіональної економічної інтеграції країн та кількістю 

міжнародних мігрантів в досліджуваних РТУ, водночас, хоча даний взаємозв‘язок і 

присутній, він поступається за масштабами впливу приросту ВВП інтеграційного 

об‘єднання, що підтверджує нашу тезу про те, що формальний рівень інтеграції не є 

визначальним для збільшення обсягів трудової міграції в регіоні.  

 

 5.3. Моделювання ролі основних регіональних систем міграційної політики в 

міжнародному русі робочої сили 

  

В даному підрозділі буде визначено оптимальну стратегію регіональної 

міграційної політики для чого буде проведено моделювання інтеграційних процесів з 

позиції теорії ігор, з використанням трьох базових критеріїв Вальда, критерію Севеджа, 

критерію Гурвіца, а також додаткового фільтру – критерію Лапласа, для чого буде 

побудовано платіжну матрицю РТУ.  

Моделювання інтеграційних процесів з позиції теорії ігор передбачає побудову гри 

з великим ступенем невизначеності поведінки гравців, оскільки економічний зміст 

укладання РТУ передбачає, що країни, які підписують РТУ не мають антагоністичних 

інтересів щодо тих країн, які не є учасниками даного інтеграційного об‘єднання. В таких 

умовах виграш гравців від того, що вони укладають РТУ з даним гравцем не залежить 
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від його дій після вступу до об‘єднання та переважно визначається його готовність до 

подальшої співпраці, в першу чергу в сфері лібералізації міграційної політики. Таким 

чином, умова задачі формалізується шляхом побудови платіжної матриці гри, в якій 

певний досліджуваний кількісний показник аналізується з позицій оптимальності 

обраної стратегії та не означає поразку іншого гравця в грі. Такий тип ігор не відноситься 

до категорій ігор із коаліцією, незважаючи на те, що формально йдеться про наявність 

інтеграційних об‘єднань, оскільки всі учасники є рівноцінними та не мають умовної 

«цінності» для інтеграційного об‘єднання та розглядають певну РТУ як можливий 

варіант інтеграції в майбутньому.  

З метою визначення оптимальної стратегії регіональної міграційної політики нами 

було побудовано платіжні матриці РТУ в залежності від рівня інтеграції за принципом: 

обиралася одна стратегія із найвищим рівнем інтеграції (див. табл. 5.2), та ще три 

інтеграційні об‘єднання із меншими рівнями інтеграції таким чином, щоб була 

представлена  принаймні 1 РТУ 4 рівня, 1 – 3-го, 1 – 2-го та 1 – 1-го. З використанням 

формули 1.1 та на основі даних, наведених у Звіті ООН [628], було отримано платіжні 

матриці РТУ з урахуванням темпів приросту мігрантів в цих об‘єднаннях. Зазначимо, що 

включення до платіжної матриці ЄС справило б негативний вплив на гру, в якій 

виявилися змішані стратегії, що не відповідає умовам побудови даної гри (зважаючи на 

неможливість додаткового включення додаткових РТУ аналогічного рівня інтеграції 

міграційної політики) та порушило б розрядність матриці. Аналогічно, такі РТУ як СНД, 

СААРК та МОПР були виключені, оскільки виявилося неможливим скомбінувати 

платіжну матрицю за зазначеним принципом через брак РТУ із вищими ступенями 

інтеграції. 

Дані, наведені в матриці (табл. 5.3) інтерпретуються таким чином: певний гравець 

порівнює можливі альтернативи із наведеним РТУ i=1…4, очікуючи, що вибір однієї із 

стратегій інтеграції гарантуватиме йому, за інших рівних умов, отримання одного із 

можливих виграшів j=1…3, які були фактично зафіксовані в інтеграційному об‘єднані 

протягом певного періоду. Встановлення виграшної стратегії не є очевидним та суттєво 

залежить від наявних альтернатив. 

Таблиця 5.3  
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Середні темпи приросту кількості мігрантів в основних РТУ, % 

 

Можливі сценарії гри 

2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Матриця 1 

КАРІКОМ 9,59 9,40 9,06 

МЕРКОСУР 4,05 4,90 7,98 

АНКОМ 9,03 9,12 9,47 

АНЦЕРТА 3,89 7,15 9,65 

Матриця 2 

ЄАЕС 4,84 4,28 6,89 

РСАДПЗ 6,95 8,09 9,95 

САДК 4,75 7,62 14,76 

НАФТА 9,98 12,38 7,45 

Матриця 3 

ЕКОЦАС 9,09 14,73 8,94 

АСЕАН 15,1 16,9 8,50 

ЕКОВАС 15,87 9,27 10,90 

КОМЕСА 8,63 11,15 7,05 

Джерело: складено автором 

Зазначимо, що сам принцип вибору РТУ відповідно до ступеня інтеграції вже є 

певним фільтром та показує різні варіанти міграційної лібералізації. Для розв‘язання гри 

в умовах відсутності програшу іншого гравця та високої невизначеності 

використовуються критерії оптимальності: критерій Вальда, критерії оптимізму та 

песимізму, критерій Севіджа та критерій Гурвіца. Для вибору найбільш ефективного 

варіанту стратегії всі критерії використовуються одночасно, оптимальною стратегією 

буде та, для якої виконується найбільша кількість критеріїв. Методологія використання 

даних критеріїв наведено у Додатку  Н.4. Проведені на основі табл. 5.2 розрахунки 

дозволили встановити виграшні стратегії у кожній із матриць (табл. 5.3). 

За першим з трьох базових критеріїв Вальда ми будемо вибирати оптимальну 

стратегію яка принесе максимальний виграш серед найгірших можливих умов в матриці. 

Фактично, це базовий сценарій міграційної політики РТУ, за яким переможцями в 

кожній з трьох груп будуть, відповідно КАРІКОМ, НАФТА і ЕКОВАС. Оптимістичний 

прогноз (по Критерію оптимістичності стратегії (М)) дозволяє нам обрати стратегію, де 
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ми обираємо максимально можливий виграш для країн учасниць РТУ. Переможцями в 

такому разі виходять АНЦЕРТА, САДК та АСЕАН. Консервативний прогноз, який 

дозволяє мінімізувати втрати при негативному сценарію розвитку регіональної 

міграційної політики (вибираємо мінімальні втрати в обсязі міграції при повторені 

сценаріїв РТУ обраної моделі) визначають переможцями АНЦЕРТА, ЄАЕС та 

КОМЕСА.  

Критерій Севеджа передбачає побудову ще однієї матриці-матриці ризиків РТУ, в 

неї входять різниці між максимумом в стовпцях, тобто найкращим результатом гри в 

одному зі сценаріїв і кожним значенням в стовпці. Ці різниці показують те, скільки 

недоотримає гравець, якщо буде грати не по максимальному сценарієм, тобто це 

фактично ризик отримання не найкращої з можливих варіантів. Цей ризик потрібно 

мінімізувати, тому вибирається мінімум в цій матриці. Фактично цей критерій дозволяє 

оцінити мінімальні ризики недоотримання міграції в рамках кожної РТУ при 

несприятливому результаті обраної стратегії.  

Матриця ризиків принесла нам нових лідерів в міграційній грі – АНКОМ (з 

близьким до нього показником у КАРІКОМу – 0,56 та 0,59. Відповідно), РСАДПЗ та 

знову АСЕАН в третій групі. 

Критерій Гурвіца – це середня арифметична зважена оптимістичного і 

песимістичного результатів гри для кожної стратегії. Даний критерій є найбільш 

збалансованим оскільки, з одного боку, охоплює ряд сценаріїв – від оптимістичного до 

песимістичного і самостійно встановити критерій оптимізму, залежно від експертної 

оцінки міграційної ситуації або екстернальних факторів.
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Таблиця 5.4 

Виграшні стратегії РТУ 
 Критерій Вальда Критерій крайнього 

оптимізму  

Критерій крайнього 

песимізму  

Критерій Севеджа Критерій Гурвіца 

Матриця 1 

Розрахунок W=max(9,06; 

4,05;9,03;3,89) = 

9,06 

M=max (9,59;7,98; 

9,47;9,65)=9,65 

Р=min(9,06; 

4,05;9,03;3,89)=3,89 

Матриця ризиків: 

0,00 0,00 0,59 

5,54 4,50 1,67 

0,56 0,28 0,18 

5,70 1,97 0,00 

S= min (0,56;5,54;0,59)=0,56 

H=max(9,33;6,02;9,25;6,77)=9,33 

Оптимальна 

стратегія 

КАРІКОМ АНЦЕРТА АНЦЕРТА АНКОМ КАРІКОМ 

Матриця 2 

Розрахунок W=max(4,84; 

4,75;6,95;7,45) = 

7,45 

M=max(6,89; 

9,95;14,76;12,38) = 14,76 

Р=min(4,28; 6,95; 

4,75;7,45)=4,28 

Матриця ризиків: 

5,14 8,1 7,87 

3,03 4,29 4,76 

5,23 4,81 0,00 

0 0,00 7,31 

S=min (8,1;5,23;4,81)=4,76 

H=max(5,86;8,45;9,75;9,915)=9,915 

Оптимальна 

стратегія 

НАФТА САДК ЄАЕС РСАДПЗ НАФТА 

Матриця 3 

Розрахунок W=max(8,94;8,5; 

9,27;7,05)=9,27 

M=max(14,73;16,9; 

15,87;11,15)= 16,9 

Р=min(8,94;8,5;9,27;7,05)=

7,05 
Матриця ризиків: 

6,78 2,17 1,96 

0,77 0,00 2,40 

0,00 7,63 0,00 

7,24 5,75 3,85 
S=min (6,78;2,4;7,63;7,24)=2,4 

H=max(11,83;12,7;12,57;9,1)=12,7 

Оптимальна 

стратегія 

ЕКОВАС АСЕАН КОМЕСА АСЕАН АСЕАН 

Джерело: складено автором 
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Для нашої моделі обраний збалансований показник – 0,5. За даним критерієм ми 

отримали переможців КАРІКОМ, НАФТА (при наближеному показнику САДК) та 

АСЕАН (наближений показник у ЕКОВАС). Таким чином, перші 3 критерії сукупно 

вказали на переможців в першій групі - КАРІКОМ та АНЦЕРТА, при чому якщо 

перший перемагає при збалансованих сценаріях, то АНЦЕРТА – при більш граничних 

позитивному та негативному сценаріям. Також в окремих сценаріях непогану динаміку 

демонструє АНКОМ. Натомість, високий рівень інтеграції в МЕРКОСУР не дозволив 

йому наблизитись до переможної стратегії. 

В другій групі перемагає НАФТА, при досить позитивних показниках САДК, в 

свою чергу ЄАЕС та РСАДПЗ демонструють непогані результати по консервативним 

критеріям.  

В третій групі переможцем стає АСЕАН, високі показники 

конкурентоспроможності демонструє ЕКОВАС, а ЕКОЦАС, як і МЕРКОСУР в першій 

групі, програє по всім критеріям, незважаючи на максимальний в даній групі показник 

інтеграції. 

Виникає потреба визначення однієї найбільш оптимальної стратегії, з урахуванням 

ймовірності її використання. В даному випадку використовується додатковий фільтр – 

критерій Лапласа (L): 

L=     
 

 
    

 
       (5.4) 

Таблиця 5.5 

Платіжна матриця переможних стратегій РТУ для прийняття рішень в 

умовах невизначеності 

 

2000-

2005 

2005-

2010 

2010-

2015 

Критерій Лапласа 

АСЕАН 15,1 16,9 8,50 L=
 

 
                     

НАФТА 9,98 12,38 7,45 L=
 

 
                       

КАРІКОМ 9,59 9,40 9,06 L=
 

 
                     

АНЦЕРТА 6,39 6,15 4,65 L=
 

 
                      

Джерело: складено автором 

 

Даний критерій базується на принципі недостатньої підстави Я. Бернулі, який 

передбачає, що оскільки розподіл ймовірностей станів є невідомим, то немає причин 

вважати їх різними. Критерій використовує оптимістичне припущення, що вірогідність 

всіх станів є рівними. Таким чином, ми розрахуємо  середню арифметичну для кожної 
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стратегії при трьох рівноцінних сценаріях, ймовірність настання кожного з сценаріїв у 

нашому випадку складає 1/3.  

Платіжна матриця переможних стратегій та значень критеріїв Лапласа матиме таку 

форму: 

Таким чином, нами було побудовано платіжні матриці РТУ залежно від рівня 

інтеграції, встановлено виграшні стратегії РТУ на кожному рівні інтеграції, по критерію 

Вальда переможцем за базовим сценарієм міграційної політики в кожній з трьох груп 

визначено КАРІКОМ, НАФТА і ЕКОВАС, з оптимістичним прогнозом – АНЦЕРТА, 

САДК та АСЕАН, за консервативним – АНЦЕРТА, ЄАЕС та КОМЕСА, за Критерієм 

Севеджа – АНКОМ, КАРІКОМ, РСАДПЗ та АСЕАН, за критерієм Гурвіца – КАРІКОМ, 

НАФТА та АСЕАН. Для визначення найбільш оптимальної стратегії серед переможців 

гру було використано додатковий фільтр – критерій Лапласа, для чого було побудовано 

платіжну матрицю переможних стратегій РТУ для прийняття рішень в умовах 

невизначеності, це дозволило встановити, що найбільш оптимальною стратегією 

інтеграції серед досліджуваних РТУ є АСЕАН, наступною стратегією є НАФТА, потім 

КАРІКОМ та АНЦЕРТА.  

 

Висновки до Розділу 5 

 

Загалом, для аналізу впливу регіональної інтеграції та регіональної міграційної 

політики окремих РТУ, нами було відібрано 16 ключових РТУ в світовій економіці. Вони 

представляють всі регіони світу і є ключовими імміграційними центрами в цих регіонах. 

Якщо всі регіональні об‘єднання, незалежно від рівня інтеграції, укладали спеціальні 

угоди щодо спрощення переміщення осіб або окремих  категорій висококваліфікованих 

робітників, то забезпечення повної свободи переміщення робітників досягається 

переважно на вищих стадіях інтеграції. Економічні наслідки міжнародної трудової 

міграції для ринку праці та економічного зростання в різних регіонах світу безпосередньо 

залежать від якості міграційної політики.  

Якщо загалом міграційна політика країн з supply-driven міграційними системами 

демонструє кращі показники ефективності міграції, то при трансформації міграційної 

політики від систем попиту до систем пропозиції (чи більш поширений розгляд як 

альтернативи синтетичні системи), вагоме значення має конкретний набір інструментів, 
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які планують застосовуватись. Так Raise Act в США є загалом носієм позитивної мети 

підвищення якості імміграції за Канадсько-Австралійським прикладом. Однак, 

пропозиція штучного обмеження імміграції в довгостроковому плані коштуватиме США 

2% від приросту ВВП, а також зменшення кількості робочих місць до 2040 р. на 4,6 млн. 

осіб. Однак, поступове введення елементів систем пропозиції без лімітування обсягів 

імміграції, навпаки збільшило б обсяг економіки країни на 0,37% до 2040 р. 

Проведене нами дослідження ключових РТУ світу, на які припадає понад 90% усіх 

трудових мігрантів в світі, наявність вагомої кореляції міжнародної трудової міграції та 

приросту ВВП в приймаючих країнах (1% зростання ВВП корелює з 0,82% зростання 

притоку мігрантів). Даний результат повинен трактуватись двосторонньо, оскільки тут 

наявний взаємовплив економічного зростання та збільшення кількості трудових ресурсів 

в країні перебування. Факт економічного зростання робить приймаючі країни більш 

привабливими для мігрантів, з іншого боку, додатковий приріст робочої сили забезпечує 

подальше підтримання такого зростання. Водночас, показник регіональної інтеграції, в 

силу регуляторного чинника, є чітко фактором впливу на обсяги міграції. Таким чином, 

отримавши результат 0,31 ми можемо стверджувати про наявність позитивного впливу 

поглиблення регіональної інтеграції на приріст обсягів трудової міграції. Модель 

кореляційно-регресійного аналізу довела наявність позитивного взаємозв‘язку між 

поглибленням регіональної інтеграції та розвитком міжнародної трудової міграції, однак 

не могла дати якісної оцінки оптимальної стратегії регіональної міграційної політики. 

Для вирішення цієї задачі нами було використано метод теорії ігор. 

Для дослідження регіональної міграційної політики в теорії ігр і прийняття рішень 

ми вибрали гілку прийняття рішень в умовах невизначеності, яка дозволяє нам врахувати 

вірогідність різних варіантів міграційного розвитку в умовах, коли розвиток подій не 

може бути достовірно прогнозованим., а вибір певної стратегії РТУ в умовах ризику 

базується на вірогідності різних варіантів розвитку подій. Зважаючи на високу 

залежність міграційних процесів від цілого ряду факторів як економічного, так і 

неекономічного характеру, дана гілка теорії ігор видається нам найбільш придатною для 

прогнозування міграційної політики.  

Як показало моделювання за Теорією ігор, більш високі рівні інтеграції не у всіх 

випадках є більш вдалими стратегіями міграційної політики. Водночас, РТУ, країни які 

використовують supply або синтетичні міграційні системи (АНЦЕРТА та НАФТА) 
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загалом є більш успішними міграційними стратегіями. Водночас, для РТУ низьких рівнів 

інтеграції з використанням demand-систем можливості перемогти в грі є мінімальними. 

Таким чином, ймовірною оптимальною стратегією регіональної міграційної політики 

може бути досягнення максимальних рівнів інтеграції із запровадженням повної свободи 

переміщення осіб в рамках РТУ та запровадження комбінованих міграційних систем при 

прийнятті мігрантів з третіх країн, елементи чого пропонуються на рівні ЄС, який в силу 

технічної обмеженості даної гри не міг бути включеним в моделювання.  

 

Основні результ ати дисерта ційної роботи, котрі знайшли відобра ження у Розділі 5, 

висвітл ено у таких працях автора [14; 129; 139; 170; 183; 606]. 
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РОЗДІЛ 6 

СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

6.1. Діалектика участі України у глобальному ринку праці  

 

В даному підрозділі буде запропоновано механізм стратегічного забезпечення 

міграційної поліки України, визначено структуру перманентної та тимчасової еміграції з 

України, тенденції трансформації міграційних потоків з України у зв‘язку з військовою 

агресією Російської Федерації, поява феномену внутрішньої міграції (як чинник 

посилення тиску на еміграційні настрої) сучасну структуру зайнятості та тенденції 

трудової еміграції, буде охарактеризовано сучасні тенденції, структуру та динаміку 

грошових переказів в Україну, визначено роль грошових переказів мігрантів у сучасній 

економіці України,  а охарактеризовано загальний коротко- та довгостроковий вплив 

міграції на українську економку, зокрема, і з урахуванням довгострокових 

демографічних тенденцій в Україні.  

Розробка стратегії удосконалення міжнародної трудової міграційної політики 

України повинна включати в себе ряд етапів, послідовне проходження яких забезпечить 

досягнення довгострокової мети – стратегічної оптимізації участі України в глобальному 

ринку праці. Механізм стратегічного забезпечення державної міграційної політики 

України наведено на Рис. 6.1.  

На першому етапі необхідним є визначення місця України у міжнародному ринку 

праці, оцінка наслідків та потенційних перспектив розвитку національного ринку праці з 

урахуванням демографічних тенденцій та тенденцій міжнародної трудової міграції, що 

буде досліджено нами далі в даному підрозділі роботи. Надалі, на другому етапі ми 

повинні визначити які короткострокові цілі міграційної політики України є 

пріоритетними та повинні визначити необхідні інституційну інфраструктуру для 

забезпечення їх досягнення. Зважаючи на вагоме значення трудової еміграції для 

забезпечення стабільності національної економіки України на сучасному етапі, 

ключовим короткостроковим пріоритетом міграційної політики є оптимізація потоків 

трудової еміграції та ефективного (інвестиційного) використання грошових переказів 

мігрантів. Даному питанню буде присвячено пп. 6.2 даної роботи. 
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Рис. 6.1. Механізм стратегічного забезпечення державної міграційної політики 

України 

Джерело: складено автором на основі: [37; 77] 

 

Третій етап державної міграційної стратегії повинен включати розробку та 

прийняття рішень стратегічного характеру, які враховують демографічні, міграційні та 

загальноекономічні тенденції, як в українській економіці, так і світовій. Зокрема, 

І стадія – інформаційно-аналітичниа (оцінка міграційної ситуації в Україні) 

 

- Визначення тенденцій на 

національному ринку праці 

- Вивчення структури і динаміки 

міграційних потоків 

- Дослідження наявного 

інституційного забезпечення 

міграційної політики 

 

- Прогноз кон‘юнктури національного 

ринку праці з урахуванням 

демографічних та міграційних 

тенденцій 

- Визначення ефективності наявних 

міграційних інституцій 

 

ІІ стадія – тактичне планування міграційної політики 

- Висування, оцінка і 

субординація короткострокових 

цілей міграційної політики  

 
 

- Обґрунтування тактичних заходів 

міграційної політики 

- Обґрунтування інституційного 

забезпечення  

 
ІІІ стадія – стратегічне планування міграційної політики 

- Висування, оцінка і 

субординація стратегічних цілей 

міграційної політики 

- Розробка оперативного плану та 

узгодження цілей тактичного та 

стратегічного рівнів міграційної політики 

- Імплементація цілей міграційної 

політики в загальну стратегію 

економічного розвитку України 

 

ІV стадія – введення в дію рішень тактичного та стратегічного характеру 

- Запровадження заходів 

еміграційної політики 

- Запровадження заходів по 

спрощенню залучення грошових 

переказів  

- Запровадження заходів рееміграційної 

політики 

- Запровадження заходів імміграційної 

політики на основі синтетичної 

міграційної системи 

- Запровадження заходів по 

інвестиційному використанню грошових 

переказів 

 
V стадія – міграційний контроль 

- Щоквартальна звітність перед центральними органами виконавчої влади 

- Експертне обговорення результатів імплементації Стратегії державної міграційної 

політики 

- Прийняття рішень по оптимізації міграційної політики за результатами міграційного 
контролю 

Запровадження заходів по інвестиційному використанню грошових переказів 
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стратегічні заходи повинні враховувати довгострокову негативну тенденцію приросту 

робочої сили в Україні, що зумовлює врахування в нормативних документах стратегічної 

мети по залученню додаткової робочої сили з-за кордону шляхом імплементації програм 

по рееміграції емігрантів з України та розробки міграційної системи залучення іноземної 

робочої сили з максимальними  показниками людського капіталу, з урахуванням 

найкращих міжнародних практик (зокрема, з використанням синтетичних систем 

міграційної політики в Канаді та Австралії). 

Четвертий етап передбачає практичне запровадження заходів тактичного та 

стратегічного характеру розроблених на попередніх етапах, а п’ятий етап – заходи по 

контролю за ходом імплементації цих заходів як на формальному (контроль з боку 

центральних органів виконавчої влади України) так і на неформальному (контроль з боку 

експертного середовища). Такий контроль повинен мати форму як постійного, та і 

періодичного з метою оптимізації та, за необхідності, корекції завдань та заходів 

міграційної стратегії.  

Україна є малою відкритою економікою і прямо залежить від викликів 

глобалізованого світу. Кореляція економічної ситуації і стану зовнішньої кон‘юнктури на 

сировинних товарних ринках призводить до надмірного кількісного зростання або 

навпаки скорочення експортних доходів із урахуванням динаміки цін на продукцію 

металургійного комплексу та сільськогосподарську сировину. Натомість, міграційний 

ресурс, особливо з урахуванням функції контрциклічності міграційних переказів, разом з 

тіньовою економікою відіграють вагому стабілізуючу роль для економіки України в 

умовах інституційної неспроможності держави врегулювати накопичені дисбаланси.  

Трудова міграція з України активно розвивалася весь період її незалежності, а 

також значний період часу і до її здобуття. Ґенеза української міграції в ХІХ-ХХ ст. 

згенерувала існування Сірого Клину (масової української колонізації території площею 

460 тис. км
2
 у Південно-Західному Сибіру і Північному Казахстані), Малинового клину – 

(Краснодарський край і Ставропольський край РФ), Зеленого Клину (територія 

теперішньої РФ, що об‘єднувала Амурщину, Приморщину, Усурійський край, 

Забайкальщину, Камчатку та смугу відчуження «Маньчжурської залізниці», з переважно 

українським населенням), Жовтого клину – анклаву мігрантів з України у Надволжі 

(нижньому і середньому) поза зоною етнічної української суцільної території. Традиції 

столітньої міграції зумовлюють наявність значної Східної діаспори українських мігрантів 
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в РФ, яка, на відміну від потоків тимчасової міграції не зазнала значних змін з початку 

російської військової агресії в Криму та на Сході України. 

Тимчасова міжнародна трудова міграція, яка є характерною для України з часу 

набуття незалежності, на сьогодні поєднується також зі значними обсягами внутрішньої 

міграції з Півдня та, особливо, Сходу країни внаслідок військової агресії з боку Росії. 

Політичні фактори суттєво змінюють структуру традиційної економічної еміграції, хоча 

історичні взаємозв‘язки, культурні чинники, встановлені міграційні системи та відносно 

сприятливі регуляторні умови працевлаштування залишають і надалі вагому роль РФ в 

якості країни призначення економічної та вимушеної міграції з нашої держави, а також 

залишають Росію на провідному місці з точки зору країни походження грошових 

переказів мігрантів для України. 

Україна, на поточному історичному етапі після здобуття незалежності, належить до 

класичних країн-експортерів робочої сили, як за відносними, так і за абсолютними 

показниками. Підтвердженням цього виступає загальна кількість як постійних, так і 

тимчасових мігрантів з України. Виходячи з вищенаведеного твердження, Україні, в 

короткостроковій перспективі, варто розглядати ефекти від міграції, насамперед, як 

для країни-донора робочої сили. Однак, для України характерним є негативний 

демографічний тренд, який вирізняє її з поміж інших країн походження міграції. Така 

ситуація формує необхідність вже в найближчому майбутньому готуватись до 

необхідності залучати іноземну робочу силу для забезпечення економічного зростання, у 

випадку, якщо нашій державі вдасться відновити показники докризового розвитку. 

Таким чином, середньо- та довгостроковим трендом міграційної політики України має 

стати ефективна імміграційна політика (включно з політикою реімміграції»), яка спершу 

доповнюватиме еміграційну політику, а надалі, по мірі розвитку політичних, 

економічних та демографічних процесів, має повністю замістити її. 

Трудова еміграція, яка вирішує тактичні завдання підтримки добробуту сімей 

мігрантів, а також дає можливості для розвитку людського капіталу дітей мігрантів 

(насамперед, через фінансування за рахунок міграційного капіталу їхньої освіти в 

Україні), не здатна самостійно вирішити питання економічного розвитку України. Якщо 

в умовах скорочення, стагнації або ж мінімального економічного пожвавлення, виїзд 

працездатного населення здатний призупинити темпи руйнації соціально-економічного 

середовища в країні, то в стратегічному плані, в умовах притаманного Україні, як і решті 



338 
 

  

країн Європи, старіння населення за умов стабільно-негативної демографічної тенденції, 

ускладненій економіко-політичними та воєнними проблемами, як тимчасовий, так і 

перманентний виїзд трудових ресурсів призведе до втрати ключового ресурсу країни – 

людського капіталу, а разом з ним і перспектив українського «просперіті».  

Дослідження ООН, які відображають обсяги міграції, в тому числі і в Україні, 

визначають обсяги постійної міграції, коли особа виїжджає зі своєї країни народження на 

більш ніж 1 рік. Поряд із вагомою роллю постійної імміграції для України (4,964 млн. 

іммігрантів у 2017 р.), а також еміграції (5,941 млн. у 2017 р.), велике значення для 

міжнародних міграційних процесів в Україні відіграє тимчасова трудова міграція. За 

даними Інституту соціології НАНУ, близько 17 % українських робітників працювали за 

кордоном, тобто є реемігрантами [69].  

На Рис. 6.2 показано вагові частки країн призначення постійних мігрантів з 

України. Переважаюча роль Росії в постійній еміграції з України  сформувалась на 

момент розпаду СРСР (3,302 млн. – в 1990 р. і 3,272 млн. осіб – в 2017 р.), однак, на 

сьогодні все більшого значення набуває вектор міграції в напрямку ЄС, де українці в 

2015 р. складали 6 % від загальної кількості іноземців. Найбільші перманентні міграційні 

діаспори українців в ЄС, згідно даних ООН, сформувалися в Італії (236 тис. осіб), Польщі 

(209 тис.), Німеччині (226 тис.), Чехії (136 тис.), а також в Іспанії (82 тис.) [424; 509]. 

 

Рис. 6.2. Країни призначення перманентної міграції з України, 2017 р., у % до 

загальної кількості 

Джерело: складено автором на основі [424] 

 

Аналогічними чинники є детермінованою і структура постійної імміграції в 

Україну (Рис. 6.3), де 2/3 іммігрантів в 2017 р. (3,309 млн. осіб) мають країною 

походження Російську Федерацію, а загалом такий імміграційний пул є сформованим на 

Росія 
55% 

США 
6% 

Казахстан 
6% 

Німеччина 
5% Італія 

4% 

Білорусь 
4% 

Польща 
4% 

Чехія 
2% 

Ізраїль 
2% 

Узбекситан 
2% Іспанія 

1% 

Канада 
1% 

Інші 
8% 



339 
 

  

момент розпаду СРСР (мігрантів з Росії в Україні в 1990 р. було 5,018 млн. осіб). 

Абсолютна більшість інших постійних мігрантів в Україні також відносяться до країн 

колишнього СРСР. 

 

Рис. 6.3. Країни призначення перманентної міграції в Україну, 2017 р., у % до 

загальної кількості 

Джерело: складено автором на основі [424] 

 

За даними Державної служби статистики України, в 2015-2017 рр. за кордоном 

кумулятивно працювало 1,3 млн. громадян України, а частка трудових мігрантів у 

загальній кількості населення віком 15-70 років становила 4,5%. Структура трудової 

еміграції з України подана в Рис. 6.4.  

 

Рис. 6.4. Трудові мігранти за країнами перебування, статтю та місцем проживання 

до виїзду за кордон, 2015–2017 рр. 
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Джерело: складено автором на основі [34] 

 

За даними Центру економічної стратегії [101] в 2015-2017 рр. за кордоном 

перебуває близько 2,6-2,7 млн. українців, а інтегральна оцінка кількості трудових 

мігрантів за цей період складає близько 4,1 млн. осіб (16% від працездатного населення 

України), серед них близько 38% мали письмовий трудовий договір. В структурі міграції 

850 тис. емігрантів є довгостроковими, 819 тис. – короткостроковими, а 1,4 млн. – 

маятниковими мігрантами. Загалом, з 2002 по 2017 рр., за даними державної 

прикордонної служби, перевищення кількості виїздів над кількістю в‘їздів на територію 

України складало 6,3 млн. осіб, що опосередковано може вказувати на значні обсяги 

перманентної еміграції з України в ХХІ ст.  

Структура зайнятості українських трудових мігрантів є переважно неефективною, 

оскільки лише 26,8% [34] українських робітників працювали за кордоном згідно 

отриманої кваліфікації в 20015-17 рр., а 36,1% були зайнятими на роботі, що взагалі не 

потребувала кваліфікації (при цьому, частка тих, хто працював по спеціальності або на 

посаді, що потребувала вищою кваліфікації була значно вищою в США (58,3%), Росії 

(43,6%) та Чехії (40,3%) і значно нижчою в Польщі (16,4%) (Додаток C). Низька якість 

зайнятості українських емігрантів підтверджується також і видами економічної 

діяльності українських робітників за кордоном (Рис. 6.5).  

Незважаючи на нижчі показники рівня освіти відносно середнього показника в 

Україні, українські робітники, загалом, характеризуються високим рівнем освіти. 33-37% 

трудових мігрантів з України мають вищу освіту, 41-44% – повну середню або середню 

спеціальну освіту [34; 500]. Більш високі показники освіченості демонструють мігранти, 

які спрямовуються до регіонів, що не належать для традиційних напрямів міграції з 

України останнього періоду (країни ЄС та СНД). 

Економічна криза, російська військова агресія на Півдні і Сході України при 

несприятливій кон‘юнктурі сировинних ринків, які на сьогодні і надалі залишаються 

основою для українського експорту, призвів до значного скорочення ВВП України (на -

6,6 % у 2014 і -9,9 % у 2015 р.), різкого прискорення інфляції (до 43 % у 2015 р.), що 

негативно позначилось на реальній заробітній платі в Україні. Показник середньої 

реальної заробітної плати, який в 2010–13 рр. зростав середніми темпами у 8–10 %, 

скоротився на 6,5 % у 2014 р. і на 21,1 % у 2015 р. Рівень абсолютної бідності зріс із 
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3,3 % у 2014 р. до 5,8 % у 2015 р. [501]. Відновлення економічного зростання в Україні в 

2016-17 рр. кардинальним чином не змінює ситуацію, зважаючи на низьку базу 

порівняння після значного падіння економіки попередніх періодів, так і у зв‘язку з 

низькими показниками самого зростання (близько 2%), що поступається 

середньосвітовому показнику (3,5-4%), особливо країнам з динамічними економіками.  

 

 Рис. 6.5. Структура зайнятості українських робітників за кордоном за видами 

економічної діяльності, 2015–2017 рр. 

Джерело: складено автором на основі [34] 

 

Дозволи на первинне проживання, видані Польщею українцям у 2015 р., були 

переважно короткотерміновими (до 1 року) та переважно мали тимчасовий характер, 

переважно надаючись для виконання сезонної роботи (88,3% від загальної кількості). 

Натомість, частка висококваліфікованої міграції з України до Польщі була незначною. 

Так візи висококваліфікованим працівникам видавались в 0,06 % випадків, власникам 

Блакитної Карти ЄС в 0,07 %, дослідникам – у 0,01 % випадків [415]. 

Значна кількість українців, які проживають і працюють в Польщі на тимчасовій 

короткотерміновій основі, сильно контрастує з незначною кількістю шукачів притулку з 

України. Фактично, всі потенційні біженці з України в Польщі отримують статус 

іммігрантів [631]. Така ситуація може бути зумовленою взаємодією жорсткого 

законодавства Польщі з отримання притулку, згідно якого біженці повинні довести, що 

вони не мали можливості безпечно поселитись в іншій частині країни, з одночасно більш 

ліберальним регулюванням при отриманні тимчасового чи постійного права на 

проживання в якості іммігранта для українців  [612]. 
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З початком війни на сході України, для нашої держави вперше стала характерна 

така форма внутрішньої міграції, як внутрішньопереміщені особи (ВПО). У 2014–15 рр. 

їхня кількість перевищила 1,6 млн. осіб [22], що складало 9 % від загальної кількості 

економічно-активного населення в Україні. Надалі дана величина стабілізувалась на 

цьому рівні у 2016–17 рр. [101], а, за даними ООН, реальна кількість ВПО на 

підконтрольній території України становить 800 тис. осіб [629]. Хоча ВПО потенційно 

можуть розглядатись в якості додаткового каталізатора економічного розвитку регіонів 

перебування за рахунок збільшення соціальної активності, відкриття нового бізнесу 

внутрішніми мігрантами, зацікавленості у виконанні роботи, на яку немає попиту з боку 

місцевих локальних жителів, однак, ці переваги Україною не використовуються при 

одночасній відсутності застосування такого масштабного людського ресурсу в країні. 

Військовий конфлікт на сході посилив існуючу тенденцію до переорієнтування 

української міграції на Західний напрям. Ключовими факторами, які визначали 

зростання привабливості Західного напряму міграційної інтеграції, було поступове 

спрощення візового режиму з ЄС. Так, кількість отриманих українцями шенгенських віз 

зросла з 1,28 млн. у 2010 р. до 1,56 млн. у 2013 р., однак, у 2015 р. їхня кількість 

скоротилась до 1,19 млн. Також інтенсифікацію транскордонного переміщення з 

країнами-сусідами в ЄС було забезпечено завдяки підписанню низки двосторонніх Угод 

про малий прикордонний рух з Угорщиною (2007 р.), Польщею (2008 р.), Словаччиною 

(2008 р.), а також Румунією (2014 р.) [501]. Фактично, вже в 2013 р. загальна кількість 

перетинів україно-польського кордону громадянами України перевищила аналогічні 

показники україно-російського (7,02 і 6,22 млн., відповідно). Надалі дана тенденція лише 

закріпилась: 9,52 млн. – перетинів україно-польського (із 10,5 млн. загалом до ЄС) і 4,16 

млн. перетинів україно-російського кордону.  

У 2015 р. українці отримали 493 тис. дозволів на проживання в ЄС, що на 50 % 

перевищувало показник 2014 р. 87 % з цих дозволів було видано Польщею на 

короткостроковий період (до 1 року) для сезонного працевлаштування. В 2016 р. українці 

отримали 600 тис. дозволів. Загалом, працевлаштування є основною причиною прибуття 

українців до ЄС, 76 % дозволів на тимчасове проживання громадянам України були 

видані трудовим мігрантам. За даними Міністерства праці Польщі [324], кількість заяв 

про намір найняти українських робітників польськими роботодавцями становила 1,7 млн. 

в 2017 р. (проти 763 тис. в 2015 р., при фактичній кількості віз – 363 тис.). Загалом 
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орієнтовна кількість трудових мігрантів в Польщі (сумарно протягом року) в 2017 р. 

оцінюється на рівні 1,3 млн. осіб. Вагомою є тенденція до легалізації української міграції 

в Польщі, якщо в 2012 р. лише 50% мали легальний статус працевлаштування (дозвіл на 

роботу, тимчасова реєстрація), то в 2017 р. даний показник зріс до 70%. 

Дослідження МОМ щодо України у 2014–15 рр. [500] вказувало на те, що за 

кордоном у вказаний період було працевлаштовано близько 688 тис. осіб (серед них – 

423,8 тис. довготермінових і 264 тис. короткотермінових мігрантів). Також приблизно 

310 тис. планувало виїхати на роботу в найближчий рік, що загалом дозволяє 

стверджувати про наявність певного, однак, не суттєвого кон‘юнктурного скорочення 

тимчасової трудової еміграції, насамперед, через поступову переорієнтацію міграції 

робітників з російського на європейський ринок. Росія і надалі залишалась ключовою 

країною призначення для української міграції, зокрема, для короткострокової міграції (у 

2015 р. на неї припадало 47 % або 124 тис. даного типу мігрантів), в той час як Польща, 

Чехія та Італія були найбільш вагомими регіонами призначення для довгострокових 

трудових мігрантів (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Ключові країни призначення довгострокової  

міграції в 2014–2015 рр. [500] 

Країна призначення Кількість мігрантів, тис. осіб % від загальної кількості 

Польща 95,3 22,5 

Російська Федерація 81,4 19,2 

Чехія 77,5 18,3 

Італія 66,5 15,7  

Німеччина 13,6 3,2  

Португалія 11,4 2,7  

Білорусь 10,6 2,5  

 

Напрямки української міграції останніх років змінюються з паритету міграції по 

лінії Схід-Захід, на переважно Західний вектор, що більшою мірою знаходить своє 

відображення в зростанні відносної кількості перетинів саме західного кордону (табл. 

6.2), в той час як кількість перманентних мігрантів все іще передбачає вагому частку 

Росії в українській міграції (56% в 2015 р.).  

Якщо в загальній структурі закордонної зайнятості українців в 2012 р. на Росію 

припадало 43%, то в 2017 р. цей показник скоротився до 26%, протилежна, аналогічний 

показник українських мігрантів в Польщі зріс з 14% в 2012 р. до 43% в 2017 р. [34]. 
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Таблиця 6.2 

Кількість поїздок громадян України до інших країн, млн. осіб 

Країна/Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВСЬОГО 21,43 23,76 22,44 23,36 24,67 26,44 

Росія 5,94 6,14 4,67 4,16 3,86 4,3 

Польща 5,76 6,99 7,66 9,52 10,11 9,9 

Угорщина 1,76 1,90 2,15 2,44 2,89 3,1 

Молдова 2,17 2,39 2,42 1,73 1,66 1,6 

Джерело: Складено автором за даними Адміністрації Держприкордонслужби України. 

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/tyr/tyr_u/vigw2016_u.htm (дата звернення 

16.04.2018 р.) 

 

 Українці отримують все більшу кількість дозволів на проживання в ЄС (передусім 

тимчасові дозволи в Польщі, табл. 6.3). Те, що українська міграція до ЄС носить 

переважно характер трудової, відчутно вирізняє українську міграцію з-поміж інших 

країн-донорів мігрантів до ЄС.  

Таблиця 6.3 

Кількість дозволів на проживання виданих в ЄС українцям 

Рік/Підстава Загалом Сімейна 

міграція 

Освіта Працевлаштування Інші причини 

2016 588 933 32 496 25 856 487 208 43 373 

2015 500 030 29 321 30 351 376 043 64 315 

2014 305 598 21 383 22 161 209 081 52 973 

2013 236 472 19 868 15 724 151 650 49 230 

2012 160 222 19 272 8 643 108 183 24 124 

Джерело: Складено автором за даними Eurostat. URL: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (дата звернення 16.04.2018 

р.) 

 

Ключовими тенденціями еміграції з України на сьогодні виступають [500]: 

 Зростаючі довгострокові потоки трудової міграції в напрямку США і 

Канади, при одночасному збільшенні короткострокових потоків трудової міграції в 

країни ЄС, а також зниження за напрямком країн СНД. 

 Набагато більш активна участь у процесі трудової міграції молодих людей 

віком 18–29 років. 

 Затвердження тренду на повернення в Україну після довготермінової 

трудової міграції. Так, 144,4 тис. міжнародних довгострокових трудових мігрантів (39 % 
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від загальної поточної кількості довгострокових мігрантів повернулося в Україну для 

постійного проживання). Насамперед, реемігранти походять з Російської Федерації (33 % 

від їх загальної кількості), Польщі (19 %), Італії (9 %) і Чехії (9 %).  

Незважаючи на часткову тенденцію до повернення довгострокових трудових 

мігрантів, більшою мірою до такої дії схильні робітники старшого віку, а загалом серед 

довгострокових трудових мігрантів лише 60 % [500] чітко декларують бажання 

повернутись в Україну. Серед молоді бажання повертатись в Україну є вдвічі нижчим, 

ніж серед робітників старшої вікової страти.  

Українські трудові мігранти за кордоном отримують в середньому в чотири рази 

вищі доходи, ніж працівники в Україні. Середньорічний дохід трудового емігранта 

складає 24 150 дол. США (близько 2 тис. на місяць), серед яких 39 % спрямовується на 

покриття поточних витрат, а 61 % є валовими заощадженнями, які виступають 

потенційним джерелом грошових переказів, при цьому 2/3 мігрантів здійснювали 

грошові перекази в Україну [500]. 

Для визначення вагомості надходжень від мігрантів для економічного стану 

держави варто розглянути їхній вплив на платіжний баланс України, як держави-

реципієнта грошових переказів. Платіжний баланс нашої держави протягом тривалого 

періоду часу знаходиться в нестабільному становищі. За методологією НБУ, грошові 

перекази є «доходом домашніх господарств, що надходить від інших домогосподарств із-

за кордону, та пов‘язаний із тимчасовою або постійною міграцією населення. Перекази 

можуть здійснюватися як за офіційними каналами – через банки, міжнародні системи 

грошових переказів, поштові відділення, так і шляхом передачі наявних грошей та інших 

матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому» [75]. 

Грошові (приватні) перекази включають в себе як оплату праці робітників, так і 

приватні трансферти. Чиста оплата праці охоплює ту частку доходів домогосподарств за 

кордоном, яку вони переказують в країну походження. Приватні трансферти мають у 

своєму складі операції між домогосподарствами в Україні та за кордоном. На відміну від 

чистої оплати праці, вони включають грошові перекази тих робітників, які працюють 

більше року, а також всі інші приватні перекази між резидентами та нерезидентами. Для 

дослідження динаміки грошових переказів в Україну нами будуть взяті за основу три 

ключові точки 2008 р., 2011 р. та 2016 рр. для визначення динамічних змін пікового, 

відносно стабільного та поточних періодів. 
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Рахунок поточних операцій в Україні, починаючи з 2006 р., переважно має 

стабільно негативні значення [25]. Грошові перекази мігрантів, які надходять в Україну 

через коррахунки банків, міжнародні платіжні системи, а також неформальними 

каналами, є одним з ключових факторів, що утримують платіжний баланс від більш 

потужних коливань.  

Незважаючи на варіювання кількості грошових переказів за період після 2008 р. 

(до вказаного періоду вони стабільно демонстрували приріст), та відносну незмінність (у 

2016 р. вони становили приблизно 90 % від рівня 2008 р.), частка грошових переказів у 

ВВП України постійно зростає. Їхня частка у ВВП зросла з 3,4 % у 2008 р. до 8,4 % в 

2017 р. Цьому сприяє як курсовий чинник (девальвація національної валюти та 

зменшення ВВП України в доларовому вираженні відбувалось значно швидшими 

темпами за скорочення обсягів надходжень від мігрантів), так і менш динамічне 

відновлення економіки України порівняно з приростом грошових переказів в 2016-18 рр. 

Водночас, суттєву роль в значному статистичному зростанні обсягу грошових переказів 

в 2015 р. порівняно з 2014 р. відіграла зміна НБУ методології їх розрахунку, в першу 

чергу за рахунок більш коректного відображення обсягу коштів мігрантів, що 

передаються неформальним каналами з Польщі (табл. 6.4).   

Таблиця 6.4 

Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну, млн. дол. США  

 2008 

р. 

2009 

р. 

2010 

р. 

2011 

р. 

2012 

р. 

2013 

р. 

2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

2017 

р. 

Усього 

надходжень 

6177 5370 5862 7019 7526 8537 6489 6959 7535 9290 

В т.ч.           

Оплата праці 3024 2855 3373 4022 4619 5652 4318 4116 4794 6295 

Приватні 

трансферти 

3153 2515 2489 2997 2907 2885 2171 2843 2741 2995 

Обсяги 

грошових 

переказів у % 

до ВВП 

3,4 4,6 4,1 4,1 4,1 4,5 4,8 7,6 8,1 8,4 

Джерело: складено на основі [74; 75] 

 

Роль грошових переказів для української економіки загалом і для стану платіжного 

балансу постійно зростає. Якщо за абсолютними показниками надходження від мігрантів 

і є відчутно меншими за надходження від експорту товарів (5,4 млрд. і 44,8 млрд., 

відповідно), то відносна частка грошових переказів набуває все більшого значення. 
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Насамперед, це зумовлено тим, що за період 2008–2015 рр. обсяги грошових переказів 

скоротились на 17 % (див табл. 6.4), в той час як обсяг експорту скоротився на 45 % за 

аналогічний період.  В 2018 р. очікується подальше зростання грошових переказів (5,3 

млрд. дол. США в першому півріччі і не менше 10 млрд. загалом в 2018 р.).  

Фактично, ми можемо стверджувати, що навіть за умов відсутності системної 

політики сприяння залученню грошових переказів, вони виступають чинником 

короткострокового підтримання економічної стабільності української економіки та 

валютного ринку, за умов стабільно негативного торгового дефіцити та незначних 

обсягів прямих іноземних інвестицій.  

Аналіз структури грошових переказів в регіональному розрізі також підтверджує 

зростаюче значення саме Західного вектора трудової міграції з України (табл. 6.5). Частка 

Росії у структурі грошових переказів скорочувалась у 2016 р., хоча обсяги скорочення 

(10–15 % у 2016 р. відносно 2015 р.) є відчутно меншими, ніж 42 % зменшення в 2015 р.; 

на фоні висхідної тенденції притоку грошових переказів відбулось зменшення частки 

Росії до 18 % в 2016 р. Частка країн ЄС зросла до 41,1 % за аналогічний період. 

Таблиця 6.5 

Основні країни походження грошових переказів в Україну в 2015-17 рр. 

Країна/Рік 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

млн. дол. 

США 

у % до 

загального 

обсягу 

млн. дол. 

США 

у % до 

загального 

обсягу 

млн. дол. 

США 

у % до 

загального 

обсягу 

ВСЬОГО 6959 100 7535 100 9290 100 

в т.ч.       

Польща 1329 19,1 1991 26,4 3123 33,6 

Росія 1 158 26,4 978 18,5 1311 14,1 

США 515 7,4 602 7,6 679 7,3 

Країни ЄС 3397 48,8 4254 56,5 5704 61,4 

Країни СНД 1992 28,6 1553 20,6 1467 15,8 

* - з 2014 р. дані наводяться без окупованого Криму та Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції 

Джерело: Складено автором за даними Грошові перекази // Національний банк України. URL: 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357 (дата звернення: 16.04.2018 р.) 

  

Україна має вагому частку грошових переказів не лише щодо своєї внутрішньої 

економіки, але є також одним з ключових реципієнтів грошових переказів, які походять з 

Європи. У 2014 р. з показником 7,8 млрд. дол. США Україна випереджала такі країни як 

Польща (7,5 млрд. дол. США) та Нігерія (7,5 млрд. дол. США). Загалом, можна 
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стверджувати, що приватні грошові перекази мігрантів є стабільним джерелом для 

формування дохідної частини платіжного балансу, який збільшується у обсягах з кожним 

роком і найменшою мірою піддається впливам екзогенних чинників, у тому числі, і 

глобальній економічній кризі. Водночас, даний інструмент може розглядатись лише як 

балансуючий з погляду підтримання довгострокової стабільності платіжної системи 

України, оскільки, хоча за абсолютними показниками обсяг грошових переказів є 

співставним із обсягом грошових надходжень від ПІІ, він все ще значно поступається 

показнику зовнішньої торгівлі товарами та послугами.  

Незважаючи на значні обсяги грошових переказів в Україну, існують різні підходи 

щодо їх впливу на економіку країни призначення, в тому числі і Україну. На наш погляд, 

ключовим аспектом диференціації грошових переказів в якості майбутніх інвестицій є 

правильно, з точки зору макроекономічної ефективності, каналізований фінансовий 

менеджмент. Трудові мігранти, загалом, притримуються консервативного підходу щодо 

використання своїх заощаджень, що знаходить свій прояв у збереженні значної частки 

своїх доходів у формі готівки в позабанківському секторі.  

Ті ж мігранти, які бажають бути залученими до процесу фінансування 

довгострокових локальних інфраструктурних проектів (22 % від їх загальної кількості 

[500]), не мають інституційного механізму втілення своїх прагнень. Також серед 

мігрантів є вагома зацікавленість до інвестування в розвиток малого та середнього 

бізнесу в Україні в сфері будівництва, торгівлі, а також промисловості, що, загалом, 

перетинається з інвестиційними пріоритетами іноземних інвесторів в Україні, 

підтверджуючи доцільність розгляду грошових переказів в якості потенційного капіталу 

розвитку в Україні при забезпеченні умов з боку державних органів. 

Проблема ефективного використання коштів трудових мігрантів хоча і має свою 

специфіку, пов‘язану з високою часткою «тінізації» отриманих доходів, загалом не є 

відокремленою від загальної необхідності підвищення ефективності використання 

національного капіталу та іноземних інвестицій. Питання макроекономічної 

ефективності зачіпають необхідність реформ в податковій сфері, галузі пенсійного 

забезпечення, грошовій та валютній політиці, сфері фінансування освіти і науки, 

здійснення інноваційної діяльності, забезпечення прозорості розподілу коштів та надання 

пільг суб‘єктам господарювання. 
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Для більш ефективного використання міграційних ресурсів Україна має 

впровадити ряд заходів. Доцільно запровадити систему звільнення від сплати податків 

заробітчан, які відкривають на зароблені за кордоном кошти власну справу, безмитне або 

пільгове ввезення на батьківщину, придбаних у країні працевлаштування предметів 

виробничого призначення, стимулювати переказ валютних заробітків мігрантів на 

батьківщину, створивши надійні й дешеві канали переказування валюти в українських 

фінансових установах.  

Одним із ключових фінансових ресурсів, що можуть бути використані для 

інвестиційних потреб, повинні стати добровільні грошові відрахування мігрантів до 

пенсійного фонду. Водночас, необхідним є законодавче закріплення того, що цей 

фінансовий ресурс буде використовуватись для інноваційного розвитку економіки і не 

буде перерозподілений в рамках усієї системи пенсійних відрахувань. 

Більшість проведених досліджень показують, що грошові перекази рідко 

використовуються для фінансування інвестиційної діяльності, хоча навіть офіційний 

показник грошових переказів мігрантів перевищує обсяги ПІІ, а отже міг би стати, якщо і 

не субститутом, то, принаймні, додатковим фактором інвестування в капітальні ресурси 

держави.  

Державні проекти, спрямовані на залучення грошових переказів мігрантів на 

інвестиційні потреби повинні, окрім іншого, чітко визначити також обсяг гарантованої 

державної участі в даному інвестиційному механізмі (у формі субсидій, кредитів, 

компенсацій, державних гарантій, або ж інший спосіб участі держави). Можливим є і 

тристороння участь у реалізації перспективних інноваційних проектів, в яких, окрім 

міграційного та державного капіталу, прийматиме участь підприємницький капітал у 

формі цільових кредитів.   

В сучасних українських економічних реаліях збереження стабільності міграційних 

потоків можна вважати відносно позитивним явищем, оскільки очевидна неготовність 

ринку праці  прийняти додаткову робочу силу не створює можливостей для абсорбції 

додаткових трудових ресурсом національним ринком, а отже повернення робітників в 

Україну замість очікуваного зростання ВВП країни призвело б лише до зниження 

стандартів життя в регіонах зі значним міграційним потенціалом, а також зростання 

тиску на соціальні фонди країни.  
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Однак, тактична перевага може дуже швидко перетворитись в стратегічну поразку 

і остаточну втрату зв‘язку з батьківщиною більшої частини трудових мігрантів, як і не 

буде завершено реформування системи регулювання міграційними процесами, не буде 

створено умови для працевлаштування трудових мігрантів в регіонах їх походження. 

Значною проблемою залишається відсутність акцентованих кроків із залучення 

грошових переказів мігрантів у виробничі сектори економіки, не запропоновані 

механізми реалізації Концепції Державної міграційної політики на практиці, зокрема, не 

надано достатніх повноважень для цього Державній міграційній службі, а запропоновані 

кроки в Стратегії міграційної політики України все ще потребують конкретизації та 

чіткого механізму імплементації вже в короткостроковому періоді, чому буде 

присвячено пп. 6.2 даного дослідження. 

 

* - дані за 2014-17 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. 

Севастополя, за 2015-2017 роки – також без частини зони проведення антитерористичної операції. 

Рис. 6.6. Економічно активне населення України у віці 15-70 років 

Джерело: Складено автором на основі [62] 

 

Україну, на відміну від більшості інших країн-донорів робочої сили, відрізняє 

негативний демографічний тренд. Фактично, якщо для більшості (переважно азійських) 

країн походження міграції характерним є високий або помірний приріст населення, який 

формує надлишок робочої сили і її подальший експорт, для країн-реципієнтів (переважно 

європейських) характерним є старіння населення і нульовий або негативний приріст 

населення, який заміщується імміграційним припливом. Україна демонструє 
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європейську тенденцію до старіння населення, однак, зважаючи на економічний чинник, 

має більш відчутне природне скорочення населення, помножене на постійну нетто-

еміграцію при значному показнику тимчасової еміграції. На рис.6.6 наведено негативну 

динаміку трудових ресурсів в Україні в ХХІ ст. Щорічно населення України 

скорочується на 170-180 тис. [38] лише за рахунок природного скорочення населення 

(перевищення смертності над народжуваністю), наша держава входить до переліку країн 

з найбільшою динамікою скорочення населення. 

До традиційних в кін ХХ – поч. ХХІ ст. проблем природного скорочення 

населення та безповоротної міграції (завдяки чому кількість лише економічно активного 

населення України зменшилась на майже 1 млн. осіб), додалась проблема військової 

агресії РФ, внаслідок чого Україна на невизначений термін втратила іще 3 млн. 

економічно активних громадян, що разом призвело до кумулятивного скорочення 

кількості трудових ресурсів держави в ХХІ ст. на 22%.   

З урахуванням демографічного прогнозу кількості громадян України на рівні 32–

35 млн. в 2050 р. [501; 562] та до 28 млн. за усередненим прогнозом ООН в 2100 р. (рис. 

6.7), за умов зростання частки населення віком понад 60 років до 50 %, а також за 

відсутності збалансованої міграційної та макроекономічної політики, демографічна криза 

може загрожувати національній безпеці України за цілою низкою параметрів. Хоча в 

2017 р. брак кваліфікованих кадрів був обмежуючим чинником для розвитку лише для 

22% підприємств в Україні, однак це показник має тенденцію до зростання (+3,7% 

порівняно з 2016 р. [26]) навіть за умов обмеженої макроекономічної динаміки. 

Довгострокові ж перспективи стабільного швидкого зростання економіки України 

спричинять стрибкоподібне зростання попиту над пропозицією робочої сили в Україні.  

Як видно з рис.6.7, за базовим та песимістичним прогнозами ООН, населення 

України скорочуватиметься, а за оптимістичним прогнозом – зростання населення 

розпочнеться з позначки в 40 млн. осіб лише після 2075 р. За таких умов, необхідність 

залучення додаткової робочої сили з-за кордону в середньо- та довгостроковій 

перспективі видається неминучою, що передбачає розробку ефективної імміграційної 

політики з використанням , в першу чергу, передового досвіду країн, що використовують 

міграційні системи пропозиції та синтетичну систему міграційної політики.  
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 Рис. 6.7. Прогноз зміни населення України в 2015-2100 рр. 

 Складено автором на основі [613] 

 

Міжнародна трудова міграція є вагомим компонентом економічної безпеки країни 

для України. За методологією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

[76] інтегральний індекс економічної безпеки складається з 9 індексів (130 окремих 

індикаторів), серед яких 43% (55 індикаторів) знаходяться під безпосереднім або 

опосередкованим впливом міжнародної міграції [398]. Так, по індексу демографічна 

безпека 71% субіндексів залежать від міграції, по зовнішньоекономічному – 45%, 

інвестиційно-інноваційному – 71%, макроекономічному – 75%, продовольчому – 73%, 

соціальному – 67%, фінансовому – 22%.   

Для визначення ефективного механізму трансформації економічної політики у 

сфері трудової міграції та успішної інтеграції в глобальний ринок праці вагому роль має 

визначення сучасного стану продуктивності праці в Україні Продуктивність праці 

зазвичай визначається в якості співвідношення кількісної величини випуску продукції 

(зокрема, ВВП або валової доданої вартості) до обсягу вхідних затрат праці (як 

затрачених годин праці, так і до загальної кількості зайнятих) [492, p. 11]. В рамках ОЕСР 

використовуються різні способи аналізу продуктивності, відмінності між якими наведено 

в табл. 6.6. 

Серед країн ОЕСР найвищі показники продуктивності праці спостерігались в 

Люксембурзі, Ірландії, Норвегії та Данії (табл. 6.7). В 2016 р. середній показник 

продуктивності праці по країнам ОЕСР становив 46,8 дол., по країнам G-7 – 55,2 дол., 

при цьому даний показник зріс з 2000 р. в середньому на 20%. Натомість, показник 
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Російської Федерації та південної Африки в 2015/16 рр. відчутно поступались за 

абсолютними показниками країнам ОЕСР (23,5 та 19,7 дол., відповідно), а значна 

динаміка приросту продуктивності праці, яка спостерігалась до 2008 р., була значною 

мірою нівельована надалі, що вказує на кон‘юнктурність економічного зростання країн 

БРІКС, який до недавнього часу розглядались в якості нового центру економічної сили.  

Таблиця 6.6 

Відмінності Бази даних продуктивності ОЕСР та Системи одиниць затрат праці та 

пов’язаних з ними індикаторів [463] 

 База даних продуктивності 

ОЕСР 

Система одиниць затрат праці 

та пов’язаних з ними 

індикаторів 

Вимірювання затрат праці (вхідні 

дані) (ІІ) 

Загальна кількість затрачених 

робочих годин, яка визначається 

як середня кількість робочих 

годин помножена на відповідний 

коефіцієнт зайнятості в кожній 

окремій країні 

Загальна кількість зайнятих осіб, 

в тих випадках, коли загальна 

кількість відпрацьованих годин 

не є відомою 

Обсяг виробленої продукції 

(вихідні дані) (І) 

ВВП (виміряний на основі 

витрат), національна валюта, 

постійні ціни 

Валова додана вартість за 

виключенням послуг 

фінансового посередництва, які 

вимірюються опосередковано, 

постійні ціни 

Продуктивність праці ІІ/І Продуктивність праці за 

одиницю часу (годину) 
 

 

 Для розуміння рівня продуктивності української економіки варто визначити як 

співвідноситься рівень продуктивності української економіки із середнім рівнем 

заробітної плати та порівняти його з аналогічними показниками в країнах ОЕСР. В 2016 

р., за даними Державної служби статистики України, середня кількість зайнятих осіб 

становила 16 276 тис. осіб, номінальна середня заробітна плата – 5 183 грн. За умов 40-

годинного робочого тижня (1986 робочих годин) в 2016 р. загальна кількість робочих 

годин складала близько 32 млрд. робочих годин. При ВВП по ПКС в 2015 р. На рівні 339 

млрд. дол., показник продуктивності праці в Україні складає близько 10 дол., що в 4-5 

разів поступається показнику розвинених країн. Заробітна плата в Україні (6400 грн. 

станом на квітень 2017 р. [23]) за вирахуванням податків в річному виразі складає 2427 

дол. США при середньому показнику по країнам ЄС близько 20 тис. Незважаючи на 

окрему волатильність взаємозв‘язків та регіональні і окраїнні відмінності, 

спостерігається високий рівень кореляції (показник 0,9164) між продуктивністю праці і 

середньою заробітною платою в країні, що дозволяє зробити висновок про відсутність 
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альтернативи підвищенню продуктивності праці задля забезпечення довгострокових 

цілей економічного зростання і забезпечення добробуту населення країни. 

Таблиця 6.7 

Показники продуктивності праці в окремих країнах ОЕСР [467] 

 

Країна 

ВВП за 1 годину робочого часу (в дол. США за ПКС*) 

2000 р. 2010 р. 2016 р. 

Люксембург 78,8 79,8 83,6 

Ірландія 44,9 58,1 79,7 

Норвегія 71,9 76,7 79,1 

Данія 54,8 60,3 63,2 

Нідерланди 54,2 59,4 61,8 

Німеччина 50,6 58,3 61,6 

Швеція 44,9 53,1 56,4 

Австрія 44,5 51,2 53,9 

Фінляндія 43,9 50,3 50,9 

Канада 42,3 46,2 48,9 

Сполучене 

Королівство 

41,0 47,1 47,5 

Італія 47,3 47,2 47,4 

Іспанія 40,9 44,3 47,3 

Польща 18,1 25,5 29,0 

США 50,4 61,9 62,9 

Загалом ОЕСР 38,9 44,9 46,8 

* - Паритет купівельної спроможності 

 

 Для сучасної структури експорту України характерним є переважна реалізація 

закордон сировинної продукції, що формує умови для створення «парадоксу зниження 

продуктивності» [21], який зумовлений переважним залученням більшої кількості 

трудових ресурсів в галузях з низькою доданою вартістю, що стимулює прискорене 

зменшення їхньої продуктивності, кількісних результатів виробництва і, як наслідок, 

зниження реального рівня оплати праці робітників, що працюють в даному сегменті 

української економіки.  

На сьогодні в Україні зберігається значний рівень нерівності за доходами. Україна 

значно випереджає країни ЄС та США за показником дисбалансу заробітків. В країнах 

Європи доходи 50% найбільш бідних платників податків в 2010 р. становили 30% 

загальних доходів власників праці, в США — 25%, а в Україні (станом на 2015 р.) — 

15%. При цьому заробітки 10% найбагатших жителів країн Європи становили 25% 

загальних доходів, у США — 35%, а в Україні — 39%. Низькими є і заробітки біднішої 

половини працюючих в Україні. Якщо у скандинавських країнах середня зарплата 50% 

більш бідних становить 70% середньої по країні, в країнах Європи загалом — 60%, у 

США — 50%, то в Україні — лише 30% [45].  Очевидно, що за таких обставин не є 
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можливим говорити про можливість ефективного використання потенціалу трудових 

ресурсів в Україні або ж ймовірність рееміграції українців в найближчій перспективі. 

Стратегічні орієнтири інтеграції України у глобальний ринок праці є тими 

сферами, де можуть бути використані як інтелектуальні, так і фізичні можливості будь-

якого громадянина нашої держави:  

 По-перше, використання досвіду роботи на ринках праці інших країн.  

 По-друге, всебічна підтримка розвитку науки, ІКТ, розбудова «м‘якої» 

інфраструктури в країні.  

 По-третє, недопущення знищення галузей економіки, де успішно працювали 

громадяни України – суднобудування, експлуатація суден, літакобудування та їх 

експлуатація, вагоно- та локомотивобудування та їх ремонт, автомобілебудування; 

здійснення наголосу на виробництво з повним циклом. Отримання статусу держави, яка, 

насамперед, експортує готові товари з високою доданою вартістю, а не сировину.  

 По-четверте, здійснення демонополізації, деолігархизації економіки, 

розвиток сфери послуг (в тому числі з урахування тенденцій віртуалізації та 

діджіталізації, розвитку нано- та біотехнологій).  

 По-п‘яте, захист національних ринків, національної культури, протидія 

можливості «розчинення» в інших державах, втраті самобутності. Врахування досвіду, 

набутого в СРСР, а саме повної насильницької «інтеграції», втрати незалежності, для 

подальшого управління своїм життям.  

 По-шосте, проведення ефективної коротко- та середньострокової  

еміграційної та середньо- та довгострокової імміграційної політики. Аспекти 

модернізації регулювання міграційної політики та ринку праці є предметом дослідження 

наступних підрозділів.  

Інтелектуалізація міжнародного руху людських ресурсів зможе забезпечити якісне 

розгортання глобалізації за рахунок розробки нових механізмів розвитку, прийняття 

оптимальних рішень, обміну досвідом, збагачення праці, поглиблення міжнародного 

співробітництва [93]. Інтелектуалізація міжнародного руху людських ресурсів можлива 

як процес підвищення вагомості професійних і загальноосвітніх знань, рівня інтелекту, 

інтелектуальної діяльності, які забезпечуються безперервним розвитком науково-

технічного прогресу в процесі трудової діяльності у світі [95].  
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Таким чином, нами визначено, що, незважаючи на те, що в структурі перманентної 

міграції переважає міграція до Російської Федерації, тенденції довгострокової та, 

особливо, тимчасової трудової міграції з 2014 р. і по теперішній час чітко вказують на 

зміну вектора руху робочої сили в напрямку країн ЄС (в першу чергу Польщі), структура 

зайнятості українських робітників залишається неефективною (і надалі переважає 

працевлаштування в сфер будівництва, домашнього господарства та сільського 

господарства) і зміна вектору міграції не призводить до покращення якості 

працевлаштування працівників з України закордоном. У повній відповідності з анти 

циклічним характером грошових переказів, їхня абсолютна кількість та відносні 

значення щодо ВВП зростають в Україні в останні роки, і, загалом, їхня структура 

корелює з ключовими країнами призначення міграції (зростання ролі країн ЄС, 

скорочення – Росії). Автор прийшов до висновку, що за існуючої ситуації в українській 

економіці збереження стабільності міграційних потоків можна вважати відносно 

позитивним явищем, однак, тактична перевага (зокрема і в контексті отримання 

міграційних доходів) трансформуватись  в стратегічну поразку і остаточну втрату зв‘язку 

з батьківщиною більшої частини українських громадян закордоном. Особливої 

небезпеки набуває перманентна еміграція з України в контексті прогнозному зміни 

населення України до 2100 р., за базовим і песимістичним сценарієм якого в нашій 

державі відбуватиметься значення скорочення як населення в цілому, так і трудових 

ресурсів зокрема.   

Вивчення найкращого досвіду розвинених країн та розвиток системи освіти, 

покращення системи управління розвитком людських ресурсів із обов‘язковим 

підвищенням державних витрат на наукову сферу (мінімум 3 % від ВВП, що зумовлено 

світовим досвідом та рекомендаціями ЄС державам-членам, зокрема в Стратегії-2020), 

дозволить Україні досягнути економічного розвитку при використанні стратегії 

збереження національних ресурсів за рахунок підвищення продуктивності праці в 

середньостроковому періоді. 

 

6.2. Інституційні інструменти державної трудової міграційної політики 

 

В даному підрозділі буде охарактеризовано еволюцію міграційної політики 

України після створення Державної міграційної служби України, охарактеризовано 
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існуючу інституційну базу міграційної політики в Україні, концепцію та стратегію 

державної міграційної політики України, модель інтеграції національного ринку праці 

міграційної робочої сили в регіональний ринок, перспективи залучення валютних 

надходжень мігрантів через українські державні банки, запропоновано створення 

Інвестиційного банку мігрантів, запровадження Державного агентства закордонної 

зайнятості, Фонду міграційного розвитку, визначено пріоритети довгострокової 

міграційної політики з урахуванням демографічної динаміки, національних особливостей 

та кращих практик міграційної політики країн еміграції та імміграції. 

До 2011 р. міграційна політика України була розпорошена між різними 

відомствами, які в тій чи іншій мірі відповідали за її здійснення. Відповідно до 

Положення про Державну міграційну службу України (ДМСУ) [22; 70], цей центральний 

орган виконавчої влади був утворений в 2011 р. для реалізації державної політики у 

сферах міграції, як імміграції так і еміграції. У 2011 р. також була прийнята Концепція 

державної міграційної політики України [43], в якій окрему увагу було приділено 

питанням еміграційного регулювання, а також пост-еміграційного контролю, в тому 

числі і сприянню поверненню українських громадян із-за кордону. Ключова роль в 

реалізації положень Концепції мала б лежати у сфері повноважень новоствореного 

єдиного органу з управління міграційними процесами – Державній міграційній службі 

України.  

«Концепція спрямована на (…) посилення соціального і правового захисту 

громадян України, які перебувають або працюють за кордоном», а серед Стратегічних 

напрямів державної міграційної політики України визначено в  т.ч. і «посилення 

соціального та правового захисту громадян України, які працюють за кордоном (…), 

створення сприятливих умов для перетинання трудовими мігрантами з України 

державних кордонів та перебування таких осіб в державі працевлаштування; створення 

сприятливих умов та механізмів для повернення в Україну громадян України, які 

постійно проживають на території інших держав, з метою зменшення еміграційних 

потоків, провадження науково-дослідної діяльності у сфері міграції та використання її 

результатів для реалізації державної політики» [43].  

Також заслуговують на увагу механізм реалізації стратегічних напрямів  державної 

міграційної політики, серед яких можна назвати «створення сприятливих соціально-

економічних умов для вкладення трудовими мігрантами з України та українською 
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діаспорою інвестицій у національну економіку; посилення соціального і правового 

захисту громадян України, які перебувають за кордоном; проведення моніторингу стану 

зовнішньої трудової міграції, посилення міжнародного співробітництва України у сфері 

міграції з метою створення сприятливих умов для перетинання трудовими мігрантами з 

України державних кордонів» [43]. Водночас, серед заходів реалізації Концепції є цілий 

ряд декларативних положень, на кшталт «створення належних умов для реалізації в 

Україні прав і свобод громадян з метою запобігання їх масовому виїзду за кордон», а 

також загалом правильних і корисних, але чітко не конкретизованих, таких як – 

«необхідність розроблення інформаційних матеріалів для ознайомлення потенційних 

українських мігрантів з особливостями держав призначення та інформування 

українських трудових мігрантів та української діаспори про інвестиційні можливості в 

Україні». Дані завдання та механізми реалізації так і не знайшли свого відображення 

серед відповідних функцій Державної міграційної служби. Також не всі раціональні 

пропозиції, які фігурували в попередніх варіантах концепції та були запропоновані 

громадськими організаціями, потрапили в кінцевий варіант концепції. Це стосується в 

першу чергу пропозицій щодо раціонального використання досвіду і зароблених коштів 

мігрантів, сприяння раціональному використанню заощаджень мігрантів з метою 

відкриття нових робочих місць, забезпечення самозайнятості, зокрема, методами митної, 

податкової та кредитної політики.  

На недосконалості та необхідності актуалізації стратегії країни в міграційній сфері, 

зокрема, і через затвердження нової редакції концепції державної міграційної політики, 

наголошували ряд вчених, зокрема і О. Малиновська [48], наголошуючи на необхідності 

спільної розробки документу фахівцями профільних міністерств та відомств, НБУ, 

провідними експертами та науковцями з питань трудової міграції, а також неурядовими 

організаціями, а також із залученням експертної оцінки профільних міжнародних 

організацій (МОМ, МОП, СОТ). Зокрема, формуванню нової концепції повинно було б 

передбачати всесторонній аналіз міграційної ситуації в Україні, існуючого національного 

та міжнародного міграційного законодавства, врахування міжнародного досвіду 

регулювання в країнах ЄС.  

Державна міграційна служба України, створена Указом президента в грудні 2010 

р., перебрала на себе частину повноважень Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства культури України, Державного комітету України у справах 
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національностей та релігій. Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. в ДМС 

передано підрозділ міліції міграційного контролю загальною граничною чисельністю 

1500 одиниць.  

Ключовими завданнями ДМСУ визначені: «1. реалізація державної політики у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів; 2. внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ 

пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій мігрантів» [22]. Проблематика зовнішньої, а особливо трудової еміграції, яка, 

власне, і є «каркасом» міграційних процесів, а, відповідно, і очевидним об‘єктом 

зацікавленості головного органу регулювання міграційних процесів в Україні, 

залишається поза сферою інтересів державної міграційної політики. Такий результат 

можна було б спрогнозувати вже виходячи з того, на базі яких міністерств створювалась 

ДМС, відсутності прямого взаємозв‘язку між діяльністю ДМС та Міністерством 

соціальної політики України, консульствами та представництвами України в країнах 

перебування значної кількості українських трудових мігрантів. Успішність діяльності 

Державної міграційної служби в якості ефективного захисника національних інтересів у 

міграційній сфері залежатиме від функціонування загальнодержавної політики 

підвищення національної конкурентоспроможності, а міграційна стратегія може лише 

бути складовою частиною такої національної політики. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії 

державної міграційної політики України на період до 2025 року» був розробленим 

ДМСУ спільно з Представництвом МОМ в Україні, а також Національним інститутом 

стратегічних досліджень [27]. 12 липня 2017 р. Розпорядженням Кабінету міністрів 

України Стратегію було схвалено. ДМСУ, в свою чергу, є відповідальним за розробку 

Плану заходів з реалізації Стратегії на періоди 2018-21 і 2022-25 рр. 

У Стратегії зазначається, що її метою є «спрямування зусиль держави та 

суспільства на формування та реалізацію державної міграційної політики, яка б (…) 

прискорювала соціально-економічний розвиток країни, сприяла уповільненню темпів 

депопуляції, стабілізації кількісного та якісного складу населення, забезпеченню потреб 
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економіки в робочій силі, відповідала міжнародним стандартам і міжнародним 

зобов‘язанням України» [77; 80; 207].  

У Стратегії відзначається та конкретизується низка проблемних питань, 

пов‘язаних із трудовою міграцією, наголошується на неоднозначному впливі, який вона 

має на українське суспільство, окреслюються ризики, пов‘язані з нелегальним 

працевлаштуванням, еміграцією висококваліфікованих кадрів із України. Також в 

Стратегії наголошується на необхідності стимулювання повернення та реінтеграції 

трудових мігрантів в Україну, а також до заохочення теперішніх мігрантів до надсилання 

грошових переказів на Батьківщину. Для зменшення негативних наслідків еміграції з 

України та збільшення її позитивного впливу на розвиток країни у документі 

пропонується створити умови для тимчасового легального працевлаштування за 

кордоном, сприяння програмам освітнього обміну, підвищення обізнаності потенційних 

емігрантів щодо умов працевлаштування за кордоном, захист прав українських 

працівників у країнах перебування.  

Для формування умов повернення мігрантів в Україну в Стратегії пропонується 

спростити доступ реемігрантів до соціальних послуг, надання інформаційно-

консультаційних послуг широкого спектру, запровадити державну систему кредитування 

реемігрантів для відкриття власного бізнесу, а також надавати податкові пільги для тих 

мігрантів, які інвестують зароблені за кордоном кошти у свій власний бізнес. Водночас, 

очевидно, що Стратегія залишатиметься рамковим документом і після її затвердження та 

потребуватиме уточнення та деталізації механізмів вирішення завдань, визначених у ній.  

Відповідальність за впровадження даної стратегії, головним чином, покладено на ДМСУ. 

Саме міграційна служба повинна розробити План заходів з реалізації державної 

міграційної політики України для кожного з етапів стратегії (І етап – 2018-2021 рр., ІІ 

етап – 2022-25 рр.), який, станом на листопад 2017 р., іще прийнятим не був. 

Однак, незважаючи на зазначені в Концепції, яка досі є ключовим документом у 

сфері міграційного регулювання, положення, ДМСУ, відповідно до покладених на неї 

завдань [22], жодним чином не займається сферою трудової еміграції, що відображено і в 

самій структурі ДМСУ. Єдиною функцією, яка опосередковано стосується еміграції, є 

видача закордонних паспортів громадянам України. Варто відзначити, що експертами з 

трудової міграції в Україні дана функція ніколи не зазначалась у переліку ключових.  
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Прийнятий у листопаді 2015 р. Закон «Про зовнішню трудову міграцію» [78] 

відповідно до його Преамбули «визначає правові та організаційні засади державного 

регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за 

кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей» і не містить конкретних заходів для 

сприяння поверненню чи ефективному використанню коштів трудових мігрантів в 

Україні. Також, в даному Законі жодного разу не згадано ДМСУ, яка мала би бути 

основною інституцією для виконання завдань, визначених в Законі. 

У грудні 2015 р. Кабінет Міністрів України ухвалив Розпорядження Про схвалення 

Концепції здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної 

служби [79]. Дана Концепція реформування має на меті вдосконалення діяльності 

ДМСУ, відповідно до покладених на неї завдань, а, отже, не передбачає докорінної зміни 

структури та напрямів діяльності служби, у тому числі, і на основі визначених 

Стратегією завдань. 

На нашу думку, необхідним є такий підхід до реформування ДМСУ, який 

забезпечить пріоритетність для ДМСУ вирішення проблем емігрантів, насамперед, 

трудових мігрантів, особливо зважаючи на виключно вагому роль грошових переказів 

працівників за кордоном, зокрема і для забезпечення платіжного балансу України на 

поточному етапі, а також беручи до уваги значну небезпеку втрати суттєвої частини 

трудового потенціалу України у разі перетворення переважної частки тимчасової 

трудової еміграції в постійну еміграцію.  

Водночас, для того, щоб проаналізувати ситуацію з трудовою еміграцією, а, 

відповідно, й почати вживати заходів для підвищення ефективності міграційного 

регулювання, даному органу влади необхідно володіти і використовувати в роботі й 

плануванні достовірні, або максимально наближені до таких, дані щодо українських 

робітників за кордоном. 

Проблема в низькій достовірності даної статистики полягає в самій сутності того, 

як вона формується. Основою для статистичної звітності щодо працевлаштування 

українських громадян закордоном є дані агентств, які легально здійснюють 

працевлаштування за кордоном українських громадян, а ця інформація через мережі 

районних, міських органів служби зайнятості надходить до Держаного комітету 

статистики України, який, зрештою, і публікує дану статистику. Інший орган держаної 

влади, який потенційно міг би здійснювати моніторинг переміщення трудових мігрантів 
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– Державна прикордонна служба України – збір інформації щодо трудових мігрантів в 

будь-якому вигляді не веде і лише узагальнює знеособлену інформацію щодо громадян 

України, які перетнули державний кордон на виїзд з України, з розподілом по країнах 

виїзду та за метою поїздки. 

До вирішення вищезазначених питань, ми можемо констатувати, що на сьогодні 

ефективна та така, що сприяє економічному розвитку України міграційна політика (як 

стосовно трудової еміграції так і імміграції) є практично відсутньою. Немає узгодженого 

державного банку даних щодо висококваліфікованих спеціалістів, орієнтованого на 

світовий попит. Не підписано двосторонніх домовленостей про страхові гарантії (життя, 

здоров‘я, матеріальне забезпечення – зарплати, умови побуту, страховий стаж для 

пенсійного забезпечення) з усіма країнами-реципієнтами робочої сили. При посольствах і 

консульствах необхідно створити інформаційно-адаптаційні центри для громадян 

України, які полегшать їх адаптацію до країни-роботодавця. Окрім цього, вартує 

забезпечити можливість спрощеного механізму передачі коштів з невисокими 

транзакційними витратами для подальшого потенційного накопичення міграційних 

ресурсів в Україні.  

Значною проблемою залишається відсутність чіткої макроекономічної політики, 

спрямованої на ефективне використання наявного міграційного потенціалу. Зважаючи на 

те, що міграція є комплексним питанням, уникнення втрати частини трудових ресурсів, у 

вигляді постійної еміграції, можливе лише за рахунок досягнення більш високих 

стандартів життя в Україні, що може вважатись довгостроковою ціллю в коротко та 

середньостроковій перспективі уряду України. Окрім питань суто міграційного 

регулювання, необхідно зосередитися на питаннях макроекономічної політики 

пов‘язаної з міграцією. В першу чергу, це стосується ефективного використання 

потенціалу грошових переказів та інших форм міграційних надходжень, що надходить в 

Україну.  

Потенціал співпраці з українськими мігрантами виходить далеко за рамки 

отримання грошових переказів, водночас, і останні є також вагомим чинником 

стабілізації економіки України, зважаючи на той факт, що міграційні надходження 

значно перевищують обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну впродовж останніх 5 

років, а після початку війни реальних інвестицій в нашу державу практично не 

надходить. Відкриття доступу для українців за кордоном до українського ринку землі, 
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надання можливості користуватись подвійним громадянством та інші стимулюючі 

заходи щодо української діаспори (як Західної, так і Східної) вже в короткостроковій 

перспективі може значно збільшити обсяги фінансування української економіки. 

Потенційна роль української діаспори в низці країн світу є значною і, в той же час, 

практично не реалізовано її можливості для економічного сприяння етнічній 

Батьківщині. 

Питання подвійного громадянства для етнічної української діаспори всіх країн має 

вагоме економіко-політичне значення, бо наявність у них паспортів іншої країни і не 

вирішення питань Криму і Донбасу, зокрема, змушує мільйони українців існувати в 

умовах, коли Україна не в змозі (з причини зовнішнього втручання) захистити права 

своїх громадян на непідконтрольних територіях. Окрім угорських паспортів на 

Закарпатті (понад 100 тис.), а також до 80 тис. румунських, значна частина громадян 

України, що працюють закордоном, або вже виїхали на постійне місце проживання, 

отримали або знаходяться на шляху до отримання іноземного громадянства. Окупацію 

Росією Криму призвела до насильного набуття громадянства Російської Федерації 2 млн. 

громадян України.  Однак, дані громадяни (як ті, хто знаходяться на окупованих 

територіях Криму та Донбасу, так і трудові емігранти за кордоном), в абсолютній 

більшості, не мають наміру відмовлятись від українського громадянства. Збереження за 

ними громадянства нашої держави має ключове значення для перспективної 

імміграційної політики, що базуватиметься на пріоритетності національної рееміграції. 

Надання дозволу на існування другого громадянства дозволить також посилити зв‘язки з 

діаспорою, зокрема, Західною. Етнічні українці перших хвиль міграції в ХХ ст. мають 

досить сильні організації діаспор (наприклад, в Канаді, США, Аргентині тощо), які є 

традиційно зацікавлені у співпраці зі своєю країною походження.  

Неоднозначне трактування законів про громадянство, існування проблеми на 

Донбасі і в Криму (нечіткі інструкції відносно вимушеного громадянства РФ) з одного 

боку формують корупційні стимули, з іншого – обмежують потенціал трудових ресурсів 

на своїй міжнародно визнаній території. Зважаючи на історично вагому роль, яку відіграє 

питання землі для міграційних тенденцій в Україні, ефективне та орієнтоване, 

насамперед, на добробут громадян вирішення «земельного питання» зможе не лише 

забезпечити якісне використання одного з ключових природних ресурсів, але і сформує 



364 
 

  

передумови для побудови основ соціальної економіки в аграрному секторі економіки 

України, а також виступатиме альтернативою перманентної еміграції з нашої держави. 

Держава Україна повинна створити інноваційні і використати вже існуючі схеми 

інших держав щодо міграційних доходів. Мова йде про великі акціонерні товариства, 

створення страхових компаній (для забезпечення пенсійних надходжень), освітніх 

закладів, невеликих підприємств. Вагоме значення має розвиток підприємництва серед 

сімей трудових мігрантів, стимулюючи їх до інвестиційного використання грошових 

переказів, зокрема, через механізм спів фінансування бізнесу. Ймовірним є використання 

досвіду Молдови [657] в цій сфері із залученням коштів ЄС та міжнародних організацій у 

формі цільових грантів на розвиток малого бізнесу, зокрема, в сільській місцевості, з якої 

походять мігранти.  

Необхідно створювати можливість реінтеграції мігрантів (використовувати їх 

досвід, кваліфікацію, створюючи і розвиваючи національний ринок праці). Перед 

інтеграцією потрібно визначити сальдо міграції для оцінки перспективи інтеграції і 

користі даного процесу, а основне – згенерувати значний економічний потенціал. 

Важливо також не допустити повної оренди наукових центрів України зарубіжними 

фірмами, а самим генерувати сучасні наукові знання і високі технології. 

Україна не запровадила відшкодування коштів, витрачених на освіту трудових 

мігрантів під час їх працевлаштування за спеціальністю за кордоном. Не передбачено 

механізм пенсійного забезпечення мігрантів після рееміграції. У процесі інтеграції 

повинно існувати обмеження у вивезенні капіталу, а також особлива увага має звертатися 

на підприємців, власників БНП, не орієнтованих на національні інтереси, для 

максимального вилучення прибутків цих корпорацій на користь держави. Міграційна 

стратегія України має визначити пріоритетною тимчасову трудову міграцію, яка не 

призводитиме в довгостроковому плані до втрати людського капіталу, на відміну від 

перманентної міграції, та не створювати умови для нелегальної міграції, робити її не 

вигідною, стимулювати надходження в Україну валютної виручки від міграційних 

потоків робочої сили.  

У перспективі, під час входження в глобальний ринок праці, окремі національні 

господарства будуть зливатись, що створить інтернаціональні господарства, де вільно 

переміщуватимуться товари, послуги, капітал і робоча сила при спільному політичному і 

економічному управлінні. Небезпекою для України є земельні чорноземні угіддя, які 
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приваблюють міжнародних орендарів у контексті отримання їх на довгий термін 

використання, що в результаті може призвести до вихолощення їхнього природного 

потенціалу при нещадній експлуатації, враховуючу слабку контрольну функцію за 

підприємцями. Це має відношення до всіх природних багатств, бо Україна ще не 

відійшла від «інтеграційних та дезінтеграційних процесів», не маючи чіткої національної 

політики та правової бази.  

Будь-яка модель інтеграції національного ринку праці міграційної робочої сили в 

регіональний ринок, наприклад, стихійне входження (через безвихідне матеріальне 

становище) міграційної робочої сили України, як донора, частіше на некваліфіковані 

роботи на ринки Італії, Іспанії, Португалії, Словаччини проводилась без участі держави, 

яка за весь період свого олігархічного існування не опікувалась цим процесом. На 

відміну від уряду КНР, яка бере в довгострокову оренду землі в Російській Федерації, 

Казахстані, створюючи нові робочі місця для робітників своєї країни, модель інтеграції 

повинна включати в себе регуляторні механізми зі сторони держави Україна, а саме:  

 Розширення та поглиблення двосторонніх міграційних угод із країнами та 

регіонами-реципієнтами української трудової міграції. 

 Орієнтація міграційної політики на національні інтереси України в контексті 

інтеграції в регіональні ринки робочої сили, з урахування потреб міграційного 

середовища. 

Міждержавний рівень відносин, яким є членство в ЄС, передбачає адаптацію на 

рівні держави і трансформацію міграційної політики України, враховуючи інтереси всіх 

держав під час міждержавних переговорів всередині Союзу, періодично відмовляючись 

від своїх національних інтересів. З часом робоча сила може належати БНП і вийти 

повністю з-під національного регулювання, так як склад персоналу цих компаній – 

багатонаціональний, зокрема, як і склад їх вищого керівництва.  

Дуже важливим є питання визначення масштабів міграції, створення механізмів її 

регулювання (від законодавчих ініціатив до механізмів втілення їх у життя), можливість 

запобігти негативним соціально-економічним наслідкам у процесі міграції робочої сили. 

Основним є створення національного законодавства для регулювання трудової міграції, а 

також розширення мереж дво- та багатосторонніх міждержавних угод. Оскільки Україна 

є більшою мірою експортером робочої сили, то основна ціль її міграційної політики є 

регулювання її виїзду за кордон і захист прав мігрантів за кордоном. Пасивна політика 
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України щодо своїх громадян, що виїжджали за кордон для працевлаштування, 

змушувала багатьох з них, приймати громадянство інших країн (Угорщини, Польщі, 

Румунії, Чехії, Словаччини, Нідерландів, Португалії, Італії, РФ тощо), щоб мати 

соціальну захищеність за кордоном, при цьому вони не відмовлялися від українського 

громадянства. Наприклад, отримання паспорту громадянина такої країни, як Угорщини, 

спричинило потік українських мігрантів на постійне проживання закордоном. 

Причинами цього були: пенсії, отримані в Угорщині, небажання служити в українській 

армії (із-за прихильності до Росії), високі тарифи за комунальні послуги, високий 

соціальний рівень життя в ЄС. Після аналізу масштабів міграції потрібно визначити 

якісний склад емігрантів, регулювати надходження від експорту робочої сили.  

Для залучення валютних надходжень в країну-донора робочої сили, мігрантів слід 

заохочувати до відкриття рахунків в українських державних банках під більш високу 

відсоткову ставку. Окрім цього, доцільним буде створити механізм вилучення певної 

частки заробітної плати робітників-мігрантів, яку вони повинні відшкодовувати на 

користь Батьківщини. Потрібно здійснювати обов‘язкове державне ліцензування 

діяльності щодо найму громадян для роботи за кордоном та окреслити конкретні форми 

найму робочої сили за кордоном. У зв‘язку з нестабільною ситуацією в Україні, 

проведенням бойових дій на частині її території наявна велика кількість тимчасово 

переміщених осіб. 

З урахуванням досвіду ключових країн-експортерів робочої сили (зокрема, 

Бангладеш та Філіппін [406]) ефективним кроком може бути створення на базі одного з 

існуючих державних банків Інвестиційного банку мігрантів (ІБМ) (або дані функції може 

взяти новостворений (реформований) Державний інвестиційний банк). Природа та 

функції такого банку повинні суттєво відрізнятись від традиційного банкінгу, а головною 

метою повинно бути довгострокове економічне зростання в країні. Ключовими 

напрямками діяльності такого банку, з відповідним структурним забезпеченням, можуть 

бути: 1) макроекономічний розвиток, 2) банківські операції, 3) мікрофінансові операції, 

4) закордонна кооперація. 

Відділ макроекономічного розвитку має бути ключовим органом по трансформації 

доходів трудових мігрантів в повноцінний інвестиційний капітал і виступати 

довгостроковим інституційним інвестором довгострокових потреб української 

економіки, причому залучатись даний ресурс буде безпосередньо в вільноконвертованій 
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валюті. Звичайні банківські операції можуть виконуватись банком з метою підтримки 

функціоналу його діяльності в лімітованому обсягу та не повинні дублювати 

універсальних функцій уже існуючих державних банків. Мікрофінансовий напрямок 

діяльності ІБМ може розпочатись після аналізу технічної спроможності ринку та потреби 

в мікрофінансуванні малого та середнього бізнесу в Україні. Даний напрямок діяльності 

може відбуватись з профільними міжнародними інституціями (такими як МБРР, ЄБРР, 

МФК), а також новоствореними місцевими громадами. Ефективне функціонування 

даного відділу буде можливим лише після вдосконалення використання вже доступного 

кредитного ресурсу міжнародних організацій, а також додаткового ресурсу, який 

отримують місцеві громади внаслідок децентралізації. Відділ закордонної кооперації 

повинен функціонувати через мережу закордонних відділень та тісно співпрацювати з 

закордонними представництвами Державного агентства закордонної зайнятості (його 

функції будуть розглянуті нижче). Такі відділення мають стати основним вхідним 

каналом для залучення коштів трудових мігрантів та української діаспори для 

фінансування Макроекономічного та мікроекономічного напрямів діяльності ІБМ. 

Первинно кількість таких відділень може бути обмеженою ключовими регіонами 

перебування українських громадян та осіб українського походження відповідно до країн 

та регіонів перебування наведених в пп. 5.1., а також у звітах МОМ, Світового банку, 

ОЕСР та ООН. 

Особливе зацікавлення для діаспори може викликати фінансування 

інфраструктурних проектів в регіонах їх походження. Важливу роль в даному випадку 

має відігравати співпраця з місцевою владою, в перш чергу з об‘єднаними 

територіальними громадами, які після реформи місцевого самоврядування мають 

фінансовий ресурс для інвестицій місцеві об‘єкти інфраструктури. Прикладом вдалої 

реалізації такого проекту для України може виступати досвід Молдови [657]. 

Для підвищення ефективності менеджменту грошових переказів мігрантів роль 

банківської системи України є визначальною. В Комплексній програмі розвитку 

фінансового сектору України до 2020 р. [42] визначено ряд системних проблем 

фінансового сектору України, серед яких низька капіталізація ринку фінансових послуг. 

Водночас, варто враховувати той факт, що основна сукупність грошових переказів 

мігрантів, що надходять в Україну, після їх отримання реципієнтами залишаються поза 

межами банківської системи України, в той час як, щорічний обсяг грошових переказів 
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за масштабами дорівнює загальній кількості кредитів, що надані фізичним особам (158,4 

млрд. грн.) або обсягу власного капіталу всіх діючих в Україні 88 банків (168,7 млрд. 

грн.) на 1.10.2017 р. [61].  Нексус міграційних надходжень та прогресивного 

менеджменту банківської системи може вирішити частину проблем банківського 

сектору, які  спричинюють низький рівень кредитування (а отже і низькі темпи 

економічного розвитку в Україні) – зменшити недовіру до банківської системи, 

здешевити вартість кредитних ресурсів, формувати прогнозовану валютну політику.  

Два з трьох заходів НБУ, направлених на досягнення мети по завершенню 

переходу до режиму інфляційного таргетування (відновлення міжнародних резервів та 

дотримання режиму гнучкого валютного курсу) безпосередньо пов‘язані з 

менеджментом міграційних надходжень, які є вагомим фактором пропозиції іноземної 

валюти на внутрішньому валютному ринку. Таким чином Комплексний план заходів 

щодо виконання Програми розвитку фінансового сектору України до 2020 р.  повинен 

бути доповнений положеннями щодо сприяння створення механізму залучення 

грошових переказів мігрантів на довгостроковій основі з метою їх інвестиційного 

використання, а в Комплексній стратегії розвитку державних банків врахувати 

необхідність створення на базі одного з них Інвестиційного банку мігрантів. Також, в 

програмі передбачено ряд положень щодо створення умов для вільного руху капіталу, 

зокрема, лібералізацію умов здійснення операцій для прямих іноземних інвестицій, 

портфельного інвестування, інвестиційного консультування тощо, однак, не передбачено 

аналогічних положень для співпраці з закордонними українцями, що в сучасних 

політико-економічних умовах є навіть більш вагомим. На нашу думку, дана Програма, як 

і всі наступні Стратегічні документи НБУ, повинні включати положення щодо 

закордонних українців (як трудових мігрантів, так і діаспори) на рівні з іноземними 

інвесторами. 

Як було продемонстровано в пп. 6.1, український трудовий потенціал продовжує 

скорочуватись, що, з урахуванням середньо- та довгострокових прогнозів, в 

майбутньому сформує попит на іноземну робочу силу. Вже сьогодні називаються цифри 

про необхідність залучення 640 тис. мігрантів на рік [16] для підтримання балансу 

економічно активного населення країни. Однак, досвід цілої низки країн та регіонів-

реципієнтів міграції вказує, що виникає ризик неконтрольованої міжнародної міграції на 

соціальний стан і ринок праці країні. Таким чином, Україні вже сьогодні необхідно 
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розробити з одного боку стратегію протекціоністської політики щодо внутрішнього 

ринку праці, яка захистить інтереси місцевих громад та Україну в цілому. З іншого боку, 

повинна бути сформована довгострокова стратегія імміграційної політики, яка, за 

досвідом Ізраїлю, повинна базуватись на поверненні етнічних українців (яких за 

мінімальними оцінками в світі від 10 млн. осіб [16]), а також країн з supply-driven та 

синтетичними міграційними системами, задля залучення висококваліфікованих 

спеціалістів з тих сфер, які здатні забезпечити прискорений розвиток економіки України.   

Натомість, необхідно обмежити прийом біженців з Близького Сходу, оскільки, це може 

негативно позначитись на економічній і соціальній сферах країни, що є меншою мірою 

вагомо для України на сучасному етапі, однак може стати нагальним питанням у випадку 

зміни геополітичної та макроекономічної ситуації. 

Водночас, зважаючи на сучасні тенденції трансформації регіональної міграційної 

політики, а також тенденції до формування синтетичних міграційних систем, Україна 

повинна скористатись досвідом країн традиційної міграції, зокрема Канади та Австралії, 

а також врахувати сучасні тенденції зміни у міграційній політиці США та вже в 

короткостроковому періоді розробити та запустити власну імміграційну систему балів 

для висококваліфікованих працівників. Окрім традиційних для таких систем вимог щодо 

рівня освіти, кваліфікації, досвіду роботи, знання мови тощо, така система балів може 

передбачати виділення спеціальних балів для осіб українського походження. Фактично, 

для України основним ресурсом наповнення пулу трудових ресурсів є потенційні трудові 

мігранти, а також представники діаспори, які за інших рівних умов, або навіть за умов 

певного програшу, користуючись більшою мірою біхевіористичними особливостями 

поведінки, можуть зробити свій вибір на користь імміграції/повернення в Україну. 

Зважаючи на потенційні політичні складності інтеграції мігрантів інших мовно-етнічних 

груп, така стратегія є найбільш вигідної для нашої держави в політико-економічному 

плані в довгостроковій перспективі. 

Важливою для України є проблема працевлаштування реемігрантів, що 

повернулись додому і претендуватимуть на більш високу заробітну плату, ніж раніше, 

через набуття професійного досвіду, нових знань і умінь. Держава повинна 

потурбуватись про створення для них сприятливих соціально-економічних та інших 

умов.  З огляду на це, доцільним видається необхідність створення на роздержавлених 

землях малих і середніх фермерських господарств по східному кордону України для тих 
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реемігрантів, які виявлять таку зацікавленість. Це матиме політико-економічний вплив на 

покращення ситуації із зайнятістю та зміцнить україно-російський кордон патріотично 

налаштованими громадянами.  

В пп. 6.1. охарактеризовано значні обсяги грошових переказів, які були отримані 

Україною від трудових мігрантів. Однак, окрім неповного використання потенціалу 

діаспори (держава отримує в 3-5 разів меншу кількість грошових переказів у розрахунку 

на 1 мігранта ніж, в середньому, інші країни з високими показниками еміграції), 

практично інституційно не розробленим є напрямок інвестиційного залучення коштів 

діаспори та трудових мігрантів задля забезпечення цілей довгострокового розвитку (що 

могло б забезпечити повноцінне перетворення цих грошових надходжень на 

інвестиційний капітал). Досвід КНР, Мексики, Індії, Ізраїлю, Нігерії, Ірландії доводить, 

що трудові мігранти можуть бути вагомим джерелом прямих інвестицій в економіку 

країни.  Більше 20 країн сформували спеціальні інвестиційні інструменти для емігрантів 

(облігації діаспори, депозитні сертифікати тощо) [16]. Прикладом успішних зв‘язків 

бізнес-діаспорою є створена в 2015 р. Глобальна ірландська мережа 350 бізнесменів в 40 

країнах [385]. 

З урахуванням досвіду країн, які тривалий час підтримують своїх трудових 

мігрантів, наприклад, Філіппін, Нігерії, Мексики, Україна повинна забезпечити 

створення відповідних інституцій, що будуть підтримувати трудових емігрантів. 

Питання міграційної політики не можуть бути вирішеними лише завдяки інституційній 

модернізації та прийняттю законодавчих актів виключно міграційного спрямування. 

Економічна політика на міграційному ринку робочої сили повинна враховувати також 

макроекономічні ефекти руху робочої сили та контрнаправлених фінансових потоків.  

Україні необхідно ухвалити спеціальну програму закордонної зайнятості для 

допомоги в пошуку роботи за кордоном українським трудовим мігрантам, зважаючи на 

важке економічне становище України, а також значний попит на закордонну зайнятість, 

який спостерігається на поточному етапі. Міграція повинна бути керованою в рамках 

національних інтересів держави, що може досягатись, у тому числі, через спрямування 

міграційних потоків через легальні канали зайнятості. Україна має забезпечити пріоритет 

тимчасової легальної трудової міграції на початковому етапі через запровадження 

Державного агентства закордонної зайнятості (ДАЗЗ), яке може бути структурним 
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підрозділом ДМСУ або Міністерства соціальної політики, а також через ліцензовані 

приватні рекрутингові агентства. 

Державне агентство закордонної зайнятості повинно мати повноваження щодо 

регулювання порядку найму українців для роботи за кордоном. Необхідно запровадити 

гарантований мінімум заробітної плати як за нормовану, так і за понаднормову роботу, 

який не повинен бути нижчим, аніж передбачений законодавством приймаючої країни 

мінімум заробітної плати, або ж не менше відповідного рівня мінімальної заробітної 

плати, встановленого двосторонньою угодою, міжнародною конвенцією, або не нижче 

мінімальної заробітної плати в Україні (залежно від того, який з цих трьох показників є 

найвищим). Враховуючи, що ключові країни призначення для української міграції мають 

відповідні угоди, дане положення може бути втілено без значних перепон, а, у випадку з 

іншими країнами призначення (таким, як країни Перської Затоки), необхідно проводити 

переговори з кожною окремою країною про підписання двосторонніх трудових 

договорів із внесенням до них положень про мінімальний рівень оплати праці.  

Після укладання, трудові договори повинні бути верифікованими в ДМСУ або 

ДАЗЗ. Для цього в цих органах мають бути передбачені підрозділи, що моніторитимуть 

ринки праці в цільових країнах-реципієнтах робочої сили з України. Такі підрозділи 

визначатимуть для кожної професії мінімальний переважний рівень заробітної плати в 

приймаючій країні та затверджуватимуть контракт лише в тому разі, якщо встановлена в 

ньому заробітна плата буде нижчою визначеного рівня. Поряд із провідною роллю 

спеціалізованої служби – ДМСУ, вагому роль у досягненні оптимального використання 

трудового міграційного потенціалу з України повинна відігравати взаємодія всіх 

відповідальних державних інституцій, у тому числі Міністерства закордонних справ, 

профільного міністерства з питань працевлаштування (на сьогодні – Міністерство 

соціальної політики України), Національного банку України.  

У структурі ДАЗЗ або ж в рамках окремого органу необхідно створити окремий 

відділ – Фонд міграційного розвитку (ФМЗ), який повинен займатись ефективним 

освоєнням коштів мігрантів, зароблених за кордоном, спрямовувати державну політику 

сприяння добробуту емігрантів та членів їхніх сімей, у тому числі забезпечувати їхню 

максимально швидку і інтенсивну реінтеграцію після повернення на батьківщину 

(особливо у випадку з довготривалою еміграцією, яка є характерною для української 

еміграції до окремих країн ЄС, наприклад, до Італії). 
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Такий Фонд має забезпечити вирішення двох ключових задач: 1) надання 

соціальних послуг суб‘єктам міжнародного міграційного руху в Україні; 2) ефективне 

використання грошових переказів мігрантів для української економіки. 

Діяльність специфічних міграційних органів спільно з універсальними 

економічними державними інституціями має гарантувати виконання таких завдань: 

 Захист інтересів і сприяння добробуту українських трудових мігрантів. 

 Надання соціальних-економічних послуг трудовим мігрантам, включно з 

соціальним страхуванням, юридичною допомогою, наданням необхідних культурно-

освітніх та інформаційно-консалтингових послуг, а також спрощенням та здешевленням 

послуг грошових переказів із ключових країн-реципієнтів трудової міграції. 

 Забезпечення ефективності та стійкості роботи Фонду за допомогою 

прозорої і виваженої інвестиційної політики та управління Фондом. 

 Проведення наукових досліджень щодо підвищення соціального, 

економічного і культурного добробуту мігрантів та членів їх сімей.  

 Розробка, підтримка і фінансування конкретних проектів для добробуту 

українських мігрантів за кордоном. 

Фінансування Фонду повинно відбуватись за рахунок добровільних внесків 

трудових мігрантів, цільових доходів державного та місцевого бюджетів, у тому числі 

отриманих від діяльності ліцензованих рекрутингових агентств, а також через отримання 

доходів від діяльності Фонду, пов‘язаної з його інформаційно-консультативною роботою 

з потенційними та фактичними трудовими мігрантами.   

Певний період до стабілізації ситуації в Україні, як політичної, так і економічної, 

тимчасова міграція буде альтернативним виходом. Водночас, для того, щоб 

короткотермінові ефекти еміграції, які все ще залишаються, і можуть залишатись надалі, 

позитивними, потрібно сформувати економічний базис для майбутньої реінтеграції як 

зовнішніх мігрантів, так і тимчасових репатріантів (з Півдня і Сходу України), також 

необхідним є залучення перспективних зовнішніх репатріантів з етнічних українських 

територій у Російській Федерації, а також розвиток тісної співпраці з Західною 

діаспорою українців в регіонах Європи та Америки. Короткотерміновими заходами такої 

політики повинні бути створення нових робочих місць та прогресивне подолання 

соціальної несправедливості, розбудови соціальної економіки та зсув пріоритетів 
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економічної політики з власників фактору «капіталу» на відновлення балансу розподіл 

доходів між капіталом і робочою силою.    

Концептуальною основою процесу переходу людства до нової глобальної 

економічної системи координації розвитку людських ресурсів у ХХІ ст. постає, зокрема, 

обмеження реалізації нераціональних потреб і бажань, що має своїм наслідком 

трансформування актів самодезорганізації у самоорганізацію, однак, каталізатором таких 

процесів мають виступати певні трагічні події, зокрема локальні або глобальні війни [92]. 

Україна, яка переживає драматичний період військового конфлікту з Російською 

Федерацією та окупації частини своєї території, має всі передумови для якісної зміни 

соціально-економічної та міграційної політики і переходу до нового рівня координації 

розвитку людських ресурсів.  

На сьогодні, ключовими пріоритетами діяльності міграційних органів в Україні 

повинні бути впорядкування міграційної структури, раціональне використання 

людського потенціалу країни, який тимчасово є працевлаштованим за кордоном, а також 

ефективний захист прав трудових мігрантів. Макроекономічна трансформація 

міграційної політики з акцентом на інклюзивний розвиток країни є необхідним 

елементом максимізації існуючої міграційної ситуації в країні.  

Досвід Таджикистану [54; 55] вказує на те, що міграційна політика щодо 

робітників закордоном повинна розглядатись в якості складової частини соціально-

економічної політики і на ринку праці України. Комплексність політики міграційного 

регулювання може бути досягнутою лише за умов повноцінної інституційної координації 

як за горизонтальним, так і за вертикальним вектором. Така політика дозволить не лише 

детінізувати національний ринок праці, але і підвищить ефективність використання 

міграційного потенціалу за кордоном, а також підвищить продуктивність праці, 

показники якої знаходяться на надзвичайно низькому рівні на поточному етапі в Україні, 

що було продемонстровано в підрозділі 6.1 дисертаційної роботи. 

Для того, щоб трудові мігранти могли бути включеними до системи соціального 

забезпечення в Україні необхідно розробити ефективну систему соціального, медичного і 

пенсійного забезпечення мігрантів, зокрема забезпечити доступ трудовим мігрантам 

(незалежно від їхнього статусу працевлаштування закордоном) доступу до другого і 

третього рівнів пенсійної системи на батьківщині.  
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Політика регулювання трудової міграції в України визначається переважно 

національним рівнем регулювання. Частково до європейського регіонального 

міграційного регулювання Україна є залученою через участь в Європейській конвенції 

про правовий статус трудящих-мігрантів [30], однак, гарантуючи соціально-економічні 

права легальних трудових мігрантів з України, дана угода не формує жодних умов для 

спрощення переміщення робітників в Європі. Єдиною регіональною угодою в рамках 

регіонального інтеграційного об‘єднання для України надалі залишається Угода про 

співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів 

СНД, а також супутні протоколи і конвенції про правовий статус мігрантів, гарантії 

їхнього пенсійного забезпечення тощо. Водночас, вищенаведені документи не усувають 

соціально-економічних ризиків для трудових емігрантів з України.  

Міграційна політика України повинна включати заходи по регулюванню 

еміграційної (на поточному етапі, з використанням різного досвіду, як позитивного так і 

негативного, ряду країн-експортерів робочої сили серед країн, що розвиваються, так 

нових країн-членів ЄС), імміграційної (в першу чергу країни з міграційними системами 

пропозиції та синтетичними системами – Канада. Австралія) та реміграційної політики. 

Зокрема, така політика повинна включати розповсюдження інформації через діючі та 

створені в майбутньому міграційні органи щодо можливостей та викликів трудової 

міграції, стимулюючи саме короткострокову трудову міграцію, на противагу 

перманентній міграції.   

Український міграційній політиці бракує девелопменталістського бачення функції 

трудової міграції. Без забезпечення нексусу міграції та розвитку, країна і надалі 

залишатиметься постачальником трудової сировини на світовий ринок робочої сили. 

Якісна еміграційна політика повинна включати в себе чітко виписаний механізм 

забезпечення всього комплексу питань від кваліфікованої підготовки мігранта до 

тимчасової трудової міграції, захисту його прав закордоном, створення можливостей по 

безперешкодному і вигідному переказу частини зароблених коштів на Батьківщину, в 

свою чергу повинні бути задіяні у формі мікро- і мікрокредитування на користь 

економічного розвитку нашої держави, загалом, та регіону походження мігранта, 

зокрема, і, зрештою, успішної реінтеграції українського емігранта після повернення на 

Батьківщину.  
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Автономне, без належної двосторонньої та регіональної кооперації, забезпечення 

довгострокової ефективної політики регулювання  України не видається можливим. 

Міграційна політика України повинна бути тісно скоординованою з регіональною 

міграційною політикою ЄС, чому сприятиме економічна асоціація України з ЄС 

розглянута в пп. 6.3. 

Таким чином, нами визначено, що незважаючи на наявність формального 

інституційного забезпечення в Україні, стратегія міграційної політики потребує 

актуалізації у відповідності до сучасних тенденцій на глобальному ринку праці, з 

урахуванням найбільш успішного досвіду міграційної політики зарубіжних країн, 

вагомою проблемою залишається відсутність чіткої макроекономічної політики, 

спрямованої на ефективне використання наявного міграційного потенціалу та не 

використання потенціалу співпраці з українською діаспорою закордоном, відсутність 

можливості для ефективної реінтеграції реемігрантів, запропоновано використовувати 

досвід країн з тривалим досвідом еміграційної політики (Бангладеш, Філіппіни, Мексика 

та інші) при створенні сучасної інституційної структури забезпечення міграційних 

процесів, зокрема, створення Інвестиційного банку мігрантів (з ключовими напрямками 

діяльності: макроекономічний розвиток, банківські операції, мікрофінансові операції, 

закордонна кооперація), Державного агентства закордонної зайнятості (зі створенням 

відповідних підрозділів, що моніторитимуть ринки праці в цільових країнах-реципієнтах 

робочої сили), Фонду міграційного розвитку (ля надання соціальних послуг мігрантам в 

Україні і ефективного використання грошових переказів. При розробці довгострокової 

міграційної (в першу чергу імміграційної) політики, Україні необхідно використовувати 

досвід рееміграції Ізраїлю та залучення високоякісного людського капіталу за допомогою 

міграційних систем пропозиції та синтетичних систем (Канада, Австралія). 

 

6.3. Механізми інтеграції України в європейський ринок праці в умовах 

асоціації з ЄС 

 

В даному підрозділі нами буде визначено етапи розвитку української міграції до 

ЄС, механізми інтеграції України в європейський ринок праці в контексті спільної 

міграційної політики ЄС та в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС та запровадження «безвізового» режиму, охарактеризовано загальні можливості для 
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працевлаштування українських громадян в ЄС, які відкриваються у зв‘язку з вступом в 

силу Угоди, розкрито шляхи інтеграція України до ринку праці ЄС через поглиблення 

гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС в сфері зайнятості 

населення, а також визначено специфічні особливості працевлаштування українських 

громадян в Польщі, яка є ключовим ринком робочої сили для українських мігрантів на 

теперішньому етапі.  

Міграція робочої сили є одним із ключових – та найбільш «болючих» – питань на 

порядку денному у країнах Європейського Союзу сьогодні. Вивчення формування 

сучасної політики Співтовариства та національних урядів у сфері міграції є актуальним 

для фахівців в галузі міжнародних економічних відносин, оскільки, ця політика стрімко 

змінюється та набирає нових якостей. Розуміння цих процесів в ЄС надасть можливість 

прогнозувати майбутній розвиток проблеми міграції, а також стане базою для побудови 

стійких відносин між Україною та ЄС у цій сфері. Особливо важливим це є на етапі 

підготовки до інтеграції нашої держави до ЄС. У взаєминах України та ЄС питання 

регулювання міграції відіграють важливу роль, зважаючи на те, що ЄС є одним з 

ключових центрів притягання робочої сили, а Україна – важливим її експортером, а 

також країною транзитeром для мігрантів з третіх країн. Оскільки, нова базова угода 

здатна суттєво посприяти подальшому розвитку двосторонніх міграційних відносин, 

важливість дослідження даної тематики є очевидною. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС дає можливість поглибити 

інтеграцію України в європейський ринок праці. Зважаючи на залежність України від 

зовнішньої міграції в умовах нестабільного розвитку інших форм міжнародних 

економічних відносин, а також на довгострокову потребу нових мігрантів в країнах ЄС, 

співпраця в сфері трудової міграції є об‘єктивною та перспективною метою для обох 

сторін вже впродовж найближчих років. 

Ринок праці ЄС тривалий час залишається ключовим напрямком міграції 

робітників з України. Оскільки, географічно Україна є сусідом ЄС, питання трудової 

міграції, як в контексті безпосередньо міграції українців до ЄС, так і переміщення осіб з 

третіх країн транзитом через територію України, буде постійно виникати у двосторонніх 

відносинах нашої держави та Європейського Співтовариства. Українці є однією з 

ключових країн походження для ЄС, однак структура української міграції суттєво 

відрізняється від переважної для інших країн еміграції. Якщо для більшості таких країн 
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основним мотивом міграції є сімейний (возз‘єднання або створення сім‘ї – що 

характерно для Італії та Іспанії), а другим за вагомість є освітня мета (лідер прийому 

«освітніх» мігрантів – Сполучене Королівство), що обмовлено більш легким способом їх 

отримання. Як було продемонстровано в пп. 6.1, абсолютна більшість українських 

мігрантів, що отримують право на проживання (206 тис. з 303 тис. в 2014 р.) одержують 

його з метою працевлаштування, головним чином в Польщі (81% всіх дозволів в 2014 р.), 

імміграція до якої зростає значними темпами з 2014 р. [630]. Зростає відносна частка 

української міграції до ЄС. Якщо в 2012–2015 рр. приріст виданих дозволів на 

проживання громадянам третіх країн становив 20%, то серед українців — 3,2 разу (до 

500 тис. в 2015 р.). Українці входять до найбільших п‘яти  країн одержувачів дозволів у 

10 із 28 країн ЄС [16]. 

Також важливою характеристикою української міграції є незначні показники 

біженців з України до ЄС, що в умовах російсько-українського військово-політичного 

конфлікту і значних показників внутрішньо переміщених осіб, є вагомим позитивним 

явищем. В 2015-16 рр. кількість шукачів притулку варіювалась в районі 1,2 млн. 

заявників, серед яких кількість українців становила 14 тис. в 2014 р., 20 тис. – в 2015 і 11 

тис. – в 2016 р., з очікуваною кількість в 2017 р. в районі 10-11 тис. заявників [244; 373], 

стабільно поступаючись за даним показником кількості біженців з РФ. Однак, одночасно 

зростає і кількість виявлених та депортованих українських нелегальних мігрантів в ЄС, 

переважно трудових мігрантів, що працювали в країнах ЄС без належних договорів (з 7,7 

тис. в 2013 р. до 15 тис. в 2015 р.) [69].  

Для ЄС, який переживає економічну турбулентність та в якому спостерігаються 

значні проблеми із зайнятістю, характерним є посилення рестрикційної, обмежувальної 

імміграційної політики, що, водночас, не співпадає з необхідністю в довгостроковій 

перспективі залучати близько одного мільйона мігрантів щорічно, для того, щоб мати 

можливість збалансувати негативну ситуацію на ринку праці, яка зумовлена старінням 

населення та низькою народжуваністю в країнах ЄС. Так, за оцінками населення Європи 

віком понад 65 р. у 2010 р. складало понад 16 %, а до 2025 р. даний показник досягне 

20 %, причому, найвищим він буде саме в країнах Західної Європи – понад 22 % [13, c. 

65]. 

Для України в короткостроковій перспективі, зважаючи на структурні проблеми в 

економіці, які лише загострились під час економічної кризи, немає можливості 
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відмовитись від еміграції робітників без застосування рестрикційних, антиринкових 

механізмів регулювання, оскільки, для цього існують об‘єктивні передумови, ключовою 

серед яких є значна відмінність в оплаті праці між Україною та країнами ЄС, в т.ч. і 

країнами ЄС-10, які приєднались до Співтовариства в 2004 р. Багато серед них є також 

ключовими країнами-призначення, або ж країнами транзиту для українських робітників. 

З іншого боку, довгострокова політика еміграції призводить до значної втрати населення 

працездатного віку, причому, для України дана проблема є ще більш гострою ніж для 

країн ЄС, в які, значною мірою, і направляються робітники з України. 

Питання трудової міграції залишається переважно питанням національного 

регулювання країн ЄС, на відміну від інших видів міграції, таких як міграція біженців, 

нелегальна міграція, або ж аспекти возз‘єднання сімей, а також сфери, суміжні з цим 

питанням, такі як прикордонний контроль, питання депортації, реадмісії, захист прав 

біженців та робітників-іноземців.  

Хоча значення Спільної міграційної політики ЄС, в контексті діючих Стратегії 

Європа 2020 та Стокгольмської програми, поступово набуває все більше спрямовуючого 

значення, важливе значення для України має продовження підписання двосторонніх угод 

щодо працевлаштування робітників в країнах ЄС. Аналіз базових документів ЄС в 

міграційній сфері, зокрема Глобального підходу до міграції в Східних та Південно-

Східних сусідів ЄС [232], вказує на превалювання економічних пріоритетів над захистом 

громадянських прав в міграційній політиці країн-членів. Це знаходить своє відображення 

і в двосторонніх угодах з приводу реадміссії, в т.ч. і між ЄС та Україною. Останнім 

часом, в країнах ЄС активно дискутується концепція ротаційної міграції, яка передбачає 

наявність у мігранта дозволу на проживання та на роботу, які є обмежені в часі, і на якого 

не поширюється можливість отримання дозволу на постійне проживання [216]. Це, з 

одного боку, дозволяє вирішити ряд проблем в соціальному забезпеченні та 

задовольнити брак кадрів на ринку праці, з іншого, не призводить до безповоротної 

втрати людського капіталу країнами-постачальниками робочої сили, однак дозволяє їм 

отримувати прибуток у вигляді грошових переказів мігрантів. В даному випадку 

корисним є приклад Польщі, де українці мають права працювати на сезонних роботах 

без отримання додаткових дозволів. 

На сьогодні, складно говорити про те, що Угода про асоціацію внесе докорінні 

зміни у відносинах між Україною та ЄС у міграційній сфері. Більш важливими для 
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України є перспективи, які відкриваються в контексті підписання цієї Угоди, а саме, 

можливість розвитку та поглиблення, а в окремих випадках, і започаткування 

двостороннього співробітництва між Україною та державами-членами ЄС щодо 

забезпечення доступу для українських робітників на національні ринки праці країн-

членів ЄС. На сьогоднішній день Україною укладені двосторонні угоди у сфері 

працевлаштування серед країн ЄС лише з Латвією, Литвою та Словаччиною. Угоди 

щодо соціального забезпечення робітників, які легально працюють за кордоном, також 

існують з такими країнами як Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, 

Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія [73]. Необхідність розширення 

кількості та поглиблення якості таких договорів для України видається очевидною, 

оскільки, саме від практичних двосторонніх домовленостей залежить ефективність 

використання Україною її еміграційного потенціалу, з можливістю його майбутнього 

використання на батьківщині.  

Відповідно до даних міжнародної статистики, за кордоном лише легально 

перебувають 1,869 млн. українських громадян, що складає 4,1 % від населення України 

[504]. Загалом же можна стверджувати про наявність стабільного перебування за 

кордоном до 3 млн. трудових мігрантів з України протягом року.  

Для України питання зовнішньої трудової міграції залишається неоднозначним за 

своїми наслідками. Це ж саме стосується і міграційної ситуації в ЄС, насамперед, аспекту 

регулювання трудової міграції на рівні Союзу. На даний момент можна стверджувати, 

що короткострокові економічні та політичні стимули як в Україні, так і в ЄС, не 

відповідають їхнім довгостроковим інтересам, однак, ці пріоритети є 

різноспрямованими.  

Міграція з України до ЄС складає менше половини [427] або за іншими даними 

56 % [504] від загального показника еміграції з країни. Серед держав ЄС ключовими 

країнами призначення міграції виступають Польща (12,2 % від загальної кількості 

мігрантів), Італія (10,8 %), а також Німеччина (8,2 %). Переважно на території ЄС 

українці були працевлаштованими в Італії (13,4 % від загальної кількості емігрантів), 

Чеській Республіці (12,8 %), Польщі (7,4 %), Іспанії (3,9 %) та Португалії (3,0 %) [640, с. 

251]. Зважаючи на це, для України можливість вільного доступу до ринку праці ЄС 

відіграє вагому роль для забезпечення стабільності як міграційного руху, так і підтримки 

платіжного балансу України за рахунок грошових переказів мігрантів, обсяг яких у 2013 
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р., лише за офіційними каналами, складав 8,5 млрд. дол. США [537], з них частка країн 

ЄС – 30,8 % (2,3 млрд. дол. США), що був меншим за показники еміграції в даному 

напрямі, а отже вказує на можливості подальшого збільшення абсолютних показників 

легальних грошових переказів за умови створення відповідних законодавчих умов, у 

тому числі за рахунок розвитку двосторонніх угод.  

Порівняльний аналіз міграційного законодавства в окремих країнах ЄС розкриває 

відсутність єдиних підходів до регулювання процесів трудової міграції в ЄС в цілому 

[243, с. 63]. Водночас, за кризових умов більшість ключових для України приймаючих 

країн в ЄС, серед них Італія, Іспанія та Португалія, мають тенденцію до обмеження 

можливостей легального в‘їзду до їхніх країн іммігрантів, а також отримання можливості 

легального працевлаштування. Ключовою метою, у даному разі, виступає обмеження 

імміграційного притоку, зважаючи на складну ситуацію з безробіттям в країнах ЄС на 

поточному етапі, зокрема, і в тих країнах, які є традиційними країнами призначення для 

українських трудових мігрантів. Переговори щодо підписання угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС розпочались в 2007 р. 21 березня 2014 р. було підписано частину статей 

Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, а також країнами-членами ЄС [243]. Після 

набуття чинності з 1 вересня 2017 р. даного Договору, відбудуться вагомі зміни в ряді 

секторів економічної співпраці між Україною та ЄС. Еволюціонує також і міграційна 

політика двосторонніх відносин. 

У Розділі ІІІ Угоди в 16–18 статтях передбачено окремі моменти співпраці між 

Сторонами щодо гарантування права на міграцію та захист прав мігрантів в країнах 

призначення.  

Стаття 16 Угоди [640] присвячена співробітництву у сфері міграції, притулку та 

управлінню кордонами. У даній статті декларується важливість спільного керування 

міграцією між країнами, включення важливих проблем міграційної сфери до 

національних стратегій економічного розвитку регіонів походження міграції. У цій статті 

передбачається, що ЄС та Україна докладатимуть спільних зусиль для подолання причин 

виникнення міграції, запровадження ефективної політики протидії нелегальній міграції, 

співпрацюватимуть у реалізації прав біженців відповідно до умов Конвенції ООН про 

статус біженців 1951 р., а також Протоколу щодо статусу біженців 1967 р.  

Статтею 17 Угоди робітникам з України гарантуються рівні трудові права з 

правами місцевих громадян країн ЄС, відповідно до національного законодавства в таких 
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країнах. Аналогічні зобов‘язання бере на себе і Україна стосовно робітників із держав-

членів ЄС. 

Окрему увагу в Угоді (ст. 18) надано мобільності працівників. Так, передбачається, 

що для українських трудових мігрантів повинні бути збережені, а за можливості, і 

покращені можливості для доступу на ринок праці ЄС. Акцент робиться, насамперед, на 

тих країнах, що вже підписали з Україною Угоди про працевлаштування робітників 

(наприклад, Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне 

працевлаштування працівників, 1994 р. [234]), іншим же державам ЄС пропонується 

вивчити можливість укладання відповідних умов. Інші можливості, такі як розширення 

доступу для професійного навчання українців в ЄС, розглядатиме Рада Асоціації, при 

цьому вона враховуватиме поточний стан справ на ринку праці країн ЄС.  

У випадку з рухом осіб загалом, то сторони (ст. 19 Угоди) підтверджують 

необхідність повного виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб (2007 р.), 

а також Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (2007 р.). 

Інституційно виконання даних угод контролюватиметься через Спільний комітет з 

питань реадмісії та Спільний комітетом реалізації угоди про спрощення візового режиму, 

відповідно. Робота зі створення режиму безвізових переміщень між Україною та ЄС 

продовжувалась з листопада 2010 р. в рамках Плану дій щодо лібералізації візового 

режиму і завершилась 11 травня 2017 р., коли Рада Європейського союзу затвердила 

законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України, а 

сам «безвізовий режим» розпочав свою дію 11 червня 2017 р.  

Необхідно зазначити, що, незважаючи на формальну відсутність зв‘язку даної 

події з трудовою міграцією, вона має безпосередній вплив на останню. По-перше, для 

значної кількості нелегальних мігрантів з України до ЄС, основним способом для 

перетину кордону було отримання туристичної візи, таким чином, введення безвізового 

режиму спрощує для них доступ до ринку праці країн ЄС. З іншого боку, зважаючи на 

суверенне право окремих країн ЄС визначати підходи до політики трудової міграції в 

своїй країні, українці вже стали основним джерелом сезонної робочої сили для Польщі, 

яка дозволяє працевлаштування українським громадянам без отримання спеціального 

дозволу на роботу (робочої візи), при дотриманні загальних правил перебування в країні 

ЄС (в даному разі Польща є єдиною країною ЄС, що надала нашим громадянам 

відповідне право на працевлаштування для власників біометричних паспортів).  
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Для працевлаштування в Польщі українці за загальною процедурою повинні 

отримати дозвіл на працю, який видається місцевим органом влади (воєводою) на 

прохання роботодавця на строк до 3 років. Власники «карти поляка», а також 

випускники польських вищих навчальних закладів, а також дозволів на постійне 

проживання в ЄС такий дозвіл отримувати не зобов‘язані. Також необхідним є 

проведення тесту ринку праці, який підтвердить, що серед громадян Польщі та інших 

країн ЄС немає бажаючих зайняти дану посаду.  

Право на працевлаштування в такому разі українці отримують заповнивши 

«Декларацію про намір працевлаштування іноземця» («освядчення») – спеціальний 

документ для учасників Східного партнерства і Росії, при цьому польське законодавство 

дозволяє мігранту легально перебувати в країні на термін понад 90 днів (на відміну від 

загального правила українського безвізу – не більше 90 днів на 180 днів), за умови 

подання відповідного прохання до завершення терміну перебування до місцевого відділу 

у справах іноземців. В такому разі, роботодавець заповнює Декларацію, і після реєстрації 

в місцевому органі влади видає іноземцеві, що дає йому право працювати від 6 до 12 

місяців. З 2018 р. також запроваджується новий тип документів – дозвіл на сезонну 

працю (до 8 місяців протягом 1 року). Одночасно, з 2018 р. для кожного регіону Польщі 

планується встановити квоти на робочу силу з поза меж країн ЄС у розрізі кожного 

воєводства, що може вплинути на динаміку української трудової міграції [4]. 

В Угоді окремо передбачено положення щодо тимчасової присутності фізичних 

осіб для цілей економічної діяльності. Відповідно до положень статті 98, підприємства 

України та ЄС, при здійсненні своєї економічної діяльності через дочірні підприємства, 

філії та представництва, що засновані на території ЄС та України, відповідно до 

законодавства приймаючої країни, мають можливість наймати працівників, що 

визначаються як «основний персонал». До основного персоналу, відповідно до Угоди 

належать такі категорії робітників: 

Бізнес-відвідувачі. Фізичні особи, що працюють на керівних посадах та несуть 

відповідальність за заснування підприємства. Дані робітники не повинні отримувати 

оплату з боку приймаючої сторони в країні заснування такого підприємства. 

Персонал, переведений в межах корпорації. Дана категорія включає в себе 

працівників, що працюють на підприємствах ЄС або України терміном не менше одного 
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року та були тимчасово переведені на роботу в підрозділ підприємства, що працює на 

території іншої Сторони Угоди. До цієї категорії належать як керівники, так і спеціалісти. 

Таким чином, українські компанії, діючі в ЄС, мають можливість наймати 

працівників з України строком до 3 років. Фізичні особи, що є представниками 

підприємств України та є бізнес-відвідувачами мають право перебувати в ЄС сумарно до 

90 днів протягом 1 року. На аналогічний період можуть в‘їжджати та перебувати в ЄС 

продавці бізнес-послуг. 

Угода ГАТС та Угода про Асоціацію відривають можливість для трудової міграції 

з України до ЄС ряду постачальників договірних послуг, що передбачено ст. 101 Угоди, 

які можуть бути залученими до надання послуг в якості співробітників підприємства 

терміном до 6 місяців протягом 1 року, а також повинні відповідати ряду 

кваліфікаційних критеріїв по досвіду роботи, освіті, кваліфікації, а робота такого 

постачальника послуг повинна оплачуватись виключно українським підприємством, що 

надає послуги на території ЄС. До секторів послуг, які підпадають під дію Угоди 

відносяться «юридичні послуги, бухгалтерський облік, консультаційні послуги щодо 

оподаткування, послуги у сфері архітектури, містобудування та парково-ландшафтної 

архітектури, інженерні послуги, послуги з комплексного проектування, комп’ютерні 

послуги та пов’язані з ними послуги, послуги з наукових досліджень та розвитку, 

реклама, послуги з управлінського консультування, послуги, пов’язані з управлінським 

консультуванням, послуги з технічних випробувань та аналізу, пов’язані наукові послуги 

та послуги з технічного консультування, технічне обслуговування та ремонт 

обладнання, послуги з перекладу, роботи з дослідження місцевості та екологічні послуги, 

послуги туристичних агентств, розважальні послуги» (ст. 101 Угоди про Асоціацію). 

Також для обмеженого переліку незалежних фахівців з України існує можливість 

надавати послуги на території ЄС терміном до 6 місяців протягом 1 року, і, як і у випадку 

з постачальниками договірних послуг вони повинні відповідати ряду кваліфікаційних 

критеріїв. Такі працівники можуть бути залученими до надання послуг на тимчасовій 

основі будучи самозайнятими особами. До секторів послуг, які підпадають під дію Угоди 

відносяться «юридичні послуги, послуги в галузі архітектури, містобудування та 

парково-ландшафтної архітектури, інженерні послуги, послуги з комплексного 

проектування, комп‘ютерні послуги та пов‘язані з ними послуги, послуги з 

управлінського консультування та послуги, пов‘язані з управлінським консультуванням, 
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послуги з перекладу» (ст. 102 Угоди про Асоціацію). Водночас, ст. 101 і 102 містять ряд 

застережень з боку країн ЄС, які обмежують доступ українських постачальників послуг 

на ринок ЄС, свої застереження зробила також і Україна щодо постачальників послуг з 

країн ЄС (Додаток Р.1 та Додаток Р.2, відповідно). Фактично, завдяки ст. 98-102 Угоди, 

яка формально є лише угодою 1 рівня, відповідно до Матриці РТУ наведеної в Розділі 4, 

ступінь інтегрованості України в регіональний ринок праці ЄС потенційно є вищим ніж в 

окремих РТУ більш високого рівня (наприклад, АСЕАН або ряду африканських 

субрегіональних РТУ).   

Зважаючи на те, що статті 16–18 Угоди не надають можливості вільного доступу 

на ринки праці країн ЄС, ефект від підписання даного договору буде значно обмеженим. 

У випадку з тимчасовою присутністю фізичних осіб для ведення комерційної діяльності, 

дані положення несуть певні позитивні наслідки для міграції середньо- та 

висококваліфікованих робітників, а також бізнес-мігрантів. Водночас, зважаючи на 

актуальну структуру трудової зайнятості українських мігрантів, коли ключовими 

секторами зайнятості для трудових мігрантів з України в ЄС виступають будівництво та 

робота домашньої прислуги, а також оптова й роздрібна торгівля, сільське господарство 

та промисловість [639, c. 111], дана лібералізація доступу економічних мігрантів з 

України не впливає на можливість вільного доступу на ринок праці ЄС для більшості з 

них. Що, однак, не заважає для окремих країн ЄС (передусім Польщі) встановлювати для 

українських громадян спрощений режим працевлаштування без оформлення трудових 

віз, що вже знайшло своє відображення в значному зростанні трудової міграції українців 

в цю країну.  

Значною проблемою і надалі залишатиметься проблема нелегальної міграції, яка 

не підпадає під дії міжнародних договорів за участю України, не стане виключенням і 

нова базова угода з ЄС.  Практично всі випадки легалізації українських мігрантів, як це 

наприклад відбувалось в Португалії та Італії, є, здебільшого, односторонніми 

заходами,які здійснюються суто в інтересах приймаючої країни. Питання легалізації 

українських громадян в країнах ЄС повинна стати одним з ключових тем для дискусій в 

двосторонніх угодах з приймаючими країнами.  

Окрім питань трудової міграції, Угодою про Асоціацію передбачено здійснення 

двосторонньої кооперації щодо зайнятості, соціальної політики та рівних прав 

працівників (Глава 21 Угоди), де задекларовано, що Україна забезпечить поступову 
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апроксимізацію законодавства ЄС у сфері зайнятості. Зокрема, у сфері трудового 

законодавства імплементувати ряд Директив ЄС (серед яких про неповну зайнятість, 

покращення безпеки та здоров‘я на роботі працівників, щодо колективного звільнення 

тощо) протягом 4 років з дати набрання чинності Угоди, а окремих Директив (щодо 

охорони прав працівників у випадку передачі підприємств та щодо встановлення 

загальної структури інформування та консультації працівників) – протягом 3 років. 

Також Угодою передбачено імплементацію протягом 3-4 років ряду Директив щодо 

антидискримінації та гендерної рівності, а також протягом 3-10 років – щодо здоров‘я та 

безпеки праці (детальніше див. Додаток Р.3). 

 В українській міграції до країн ЄС (як старих, так і нових) можна виділити 

декілька етапів, зумовлених як інституційною еволюцією в Союзі, так і двостороннім 

міграційним діалогом Україна-ЄС, який, як і решта переговорних процесів в рамках 

регіональних інтеграційних процесів (що було доведено в попередніх розділах роботи) 

не обмежується лише таргетованими міграційними угодами, а і включається до більш 

широких договорів, які найбільш широко використовуються ЄС в рамках проведення 

Спільної комерційної політики (Угоди про Асоціацію і Зони вільної торгівлі).   

Перший етап (до 2004 р.), характеризувався відносно ліберальним режимом 

поїздок українських громадян без необхідності отримання віз до сусідніх країн – Польщі, 

Угорщини та Словаччини. Надалі ці країни в 2000-2003 р. приймають норми ЄС, 

встановлюючи додаткові обмеження для доступу українських громадян на територію 

нових країн членів. На другому етапі (2004-2017 рр.) було значно ускладнено міграційні 

поїздки до сусідніх країн, які стали членами ЄС, однак до 2007-8 рр. (до моменту вступу 

в силу Шенгенської угоди для нових країн членів ЄС), правові рамки міграційного 

регулювання для українців залишались досить ліберальними. Вагому роль 

неформального менеджменту можна було спостерігати також до легальної або 

часткового легальної короткотермінової міграції до Польщі (і як кінцевої мети міграції, 

так і в ролі транзитної країни для руху до країн Західної Європи) [445; 630]. Частково 

зменшило негативний тиск екстернальної міграційної політики ЄС для України також 

спрощення візового режиму в 2007 р., участь у Програмі Східного Партнерства ЄС з 

2009 р., а завершальною фазою стало повне скасування віз в 2017 р. Фактично, на 

сьогодні для України відкривається третій двосторонній міграційний етап нексусу 

двосторонньої міграції та багатополярної міграційної політики щодо трудової міграції. 
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Однак, якщо точкою відліку для старту третього етапу є скасування короткотермінових 

віз, то динаміка розвитку існуючого етапу повністю залежить від здатності України в 

повній мірі реалізувати можливості Угоди про Асоціацію, викладені вище. Завершення 

третього етапу не може бути виміряне в кількісних (часових) одиницях, а цілком 

залежить від ступеню ринкової та інституційної інтеграції України в ринок праці ЄС і 

може завершитись або підписанням нової базової Угоди (отриманням статусу кандидата 

в члени ЄС) або іншої форми інтеграційної угоди.     

В ЄС відсутня спільна міграційна політика щодо трудової міграції з третіх країн, 

ринки праці переважно регулюються національним законодавством [346], відповідно, і 

щодо економічних мігрантів з України в ЄС немає єдиного підходу комунітарного рівня. 

Україні і надалі необхідно розвивати пріоритетно двосторонні відносини та 

розширювати перелік угод про працевлаштування та гарантії соціального забезпечення в 

ключових країнах-імпортерах робочої сили в ЄС. Натомість, Україна є учасником ряду 

європейських регіональних консультативних процесів в рамках яких відбувається 

узгодження питань щодо міграції з ЄС. В рамках Празького Процесу [475] була прийнята 

Спільна Декларація щодо будівництва міграційного партнерства (2009 р.), План дій на 

2012-2016 рр. а також Спільна Декларація 3-ї міністерської конференції (2016 р.). Серед 

пріоритетів даного процесу значаться сприяння легальній, зокрема трудовій, міграції, 

інтеграції мігрантів, забезпечення нексусу міграції та розвитку, впорядкування питань 

реадмісії, реінтеграції та добровільного повернення мігрантів. На сьогодні, практична 

імплементація домовленостей в рамках цього РКП забезпечується через мережу 

національних контактних точок для підтримки постійної кооперації на експертному 

рівні, проведення кожні два роки Міністерських зустрічей, щорічної зустрічей 

високопосадовців для моніторингу імплементації та оцінки впливу та підготовки 

майбутніх рішень  [356]. 

В рамках Будапештського процесу [9] відбувається діалог щодо спільної 

кооперації з метою покращення умов для легальної регіональної мобільності, підтримка 

інтеграції мігрантів, підтримка повернення та реадмісії. Імплементація цілей 

Будапештського процесу відбувається через Міністерські Конференції, де оцінюється 

вплив, прогрес та визначаються майбутні заходи, функціонують ся окремі платформи 

для субрегіонів [356], зокрема, Робоча група по Південно-Східній Європі, яка займається 
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розробкою плану дій щодо змішаних міграційних потоків, що проходять через даний 

регіон.  

Іншим аспектом кооперації ЄС та України виступають робочі домовленості з 

Frontex, яка провадить власну зовнішню діяльність по управлінню кордонами. 

Відповідно до цих домовленостей встановлено оперативну кооперацію в декількох 

сферах, які підпадають під мандат агенції Frontex, а саме обмін інформацією, аналіз 

ризиків, тренування, участь у спільних операціях. 

Україна має можливість брати участь в тематичних програмах ЄС, зокрема щодо 

Людського розвитку, міграції та надання притулку [359]. ЄС в 2017 р. запустив проект 

«Підтримка управління міграцією та наданням притулку в Україні» з метою покращення 

міграційного менеджменту в Україні у відповідності з найкращими європейськими 

практиками [518]. З боку ЄС фінансування даного проекту передбачене на рівні 27,2 млн. 

євро на три роки, що є найбільшим проектом ЄС щодо міграційного менеджменту серед 

країн Східного партнерства. Співпраця України та ЄС в даному сегменті має стабільну 

історію, так в 2004-2010 рр. на секторальні програми прикордонного міграційного 

менеджменту було передбачено 106,1 млн. євро (що також було найбільшою за обсягами 

фінансування програмою ЄС) [356]. 

ЄС є ключовим центром притягання для української трудової міграції, а також 

вагомим джерелом походження грошових переказів. Підписання та повноцінний вступ в 

силу положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС дає можливість лібералізувати 

окремі аспекти трудової міграції між Україною та ЄС. Однак, лібералізація доступу 

емігрантів з України стосується, насамперед, кваліфікованої міграції, що, загалом, 

відповідає загальній тенденції провадження імміграційної політики ЄС на сучасному 

етапі. Питання ж доступу на національні ринки праці основної частини трудових 

мігрантів з України і надалі залишаться сферою двосторонніх відносин між Україною та 

приймаючими країнами в ЄС. Радше за все, варто говорити про те, що підписання Угоди 

про асоціацію може в кращому випадку виступити сигналом для інтенсифікації та 

поглиблення чинних договорів між Україною та низкою ключових країн, що приймають 

трудових мігрантів з України, кінцевої метою якого може виступати покращення 

соціальної захищеності вітчизняних трудових мігрантів, спрощення процедур переказу 

коштів та інших супутніх моментів. Однак, як показує досвід нових держав-членів, що 

приєднались до ЄС у 2004 і 2007 рр. і лише після 7-річного перехідного періоду 
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отримали можливість повністю безперешкодно переміщатись до усіх «старих» держав-

членів ЄС для працевлаштування, єдиним реальним шансом для України повністю 

інтегруватись до ринку праці ЄС може виступати лише повноцінне членство України в 

даному інтеграційному об‘єднанні.  

Українське міграційне законодавство до інтеграції в ЄС потрібно зробити таким, 

яке призведе до консолідації суспільства та укріплення економічної і політичної бази, за 

модель міграційної політики взяти зразок ізраїльської та німецької моделі, яка була б 

орієнтована на прийняття в Україну етнічних українців, особливо з Росії, з їх поступовою 

інтеграцією в українське суспільство та наданням їм громадянства. Разом із цим, в 

рамках взаємодії ЄС потрібно буде поступово перейти на інтеграційну модель політики 

ЄС. У теперішніх реаліях Україна потребує для вирішення своїх міграційних проблем 

залучення МОМ, МОП, Форуму мігрантів при Єврокомісії, Союзу європейських 

асоціацій мігрантів. Ризик некерованої міграції до ЄС підтверджується тим фактом, що 

при загальному показнику некваліфікованої еміграції на рівні 36 %, найвищий показник 

даного типу робітників спрямовується до ЄС (43 %), в той час як до Канади – 26 %, а до 

країн СНД – лише 13 % [500]. Продовження стихійної інтеграції в ринок праці загрожує 

консервацією та поглибленням «сировинної» спрямованості української еміграції, як це є 

на сьогодні характерним для товарного експорту України. 

Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року  на 

першому етапі реалізації передбачає «приведення національного законодавства у 

відповідність з міжнародними стандартами, у тому числі у рамках виконання зобов‘язань 

щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом», а другий передбачає 

«цілеспрямоване використання інструментів міграції та мобільності для сприяння 

соціальному та економічному розвитку держави, a також для досягнення цілей 

європейської інтеграції» [290]. Таким чином, європейський вектор інтеграції в ринок 

праці ЄС визначено на законодавчому та стратегічному рівнях в усіх ключових 

національних та міжнародних документах. 

Інтеграція України до ринку праці ЄС потребує поглиблення гармонізації 

законодавства в сфері зайнятості населення, а ключовим аспектом реформування ринку 

праці повинно бути підвищення соціально-економічних стандартів економічно активного 

населення. Вагому роль відіграє стимулювання рівня економічної активності в Україні, 

показники якої в нашій державі є нижчими ніж в середньому по ЄС як для чоловіків (на 
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7-9% в 2013-15 рр.), так і для жінок (на 7-10% в 2013-15 рр.) [71]. Наближення до ринку 

праці ЄС, повинно здійснюватися, насамперед, не через механізм трудової міграції, що 

все більшою мірою відбувається на сучасному етапі, але і через сприйняття норм і 

правил Союзу на території України. Найбільш вагомим в даному випадку можна вважати 

цілі Стратегії 2020 [357], що є основоположним документом для економічного розвитку 

ЄС. Вагому роль в даному документі відіграють питання, пов‘язані з функціонуванням 

ринку праці. Досягнення високих показників зайнятості (75 % серед осіб віком 20–64 

рр.), протидія бідності через застосування механізмів соціальної економіки і 

справедливого перерозподілу ресурсів, разом з інтелектуалізацією економіки і 

досягненням 3 % рівня витрат на науку, здатні закласти ефективний базис у розвиток 

перспективної інтелектуальної, а не сировинної економіки України (навіть якщо такою 

сировиною виступає не метал і зерно, а робоча сила з України). 

Сучасний механізм інтеграції України до ринку праці ЄС повинен відбуватись на 

нових моделях зайнятості, ІКТ технологіях, сучасних мережевих послугах. Створення 

нових робочих місць на національному ринку праці є необхідним для ефективного 

використання трудових ресурсів в Україні, як і зменшення безробіття. Ми не маємо 

входити до ЄС, як держава переважно донор робочої сили, яка виконує роботу в країнах 

призначення, що не відповідає їхньому більш високому кваліфікаційному рівню. 

Україна, маючи великий запас природних ресурсів і розумового потенціалу, має низьку 

якість життя, що спричинено олігархічною формою правління і перебування цих 

ресурсів у олігархічній власності. Держава і уряд України повинні переорієнтувати свою 

соціальну політику на добробут звичайних громадян. Зупинка підприємств і не 

створення робочих місць при інтеграції в ЄС ввімкне економічну і соціальну функцію 

міграції, що може зробити її в основному постійною і добровільною. Так як серед 

українського працездатного населення традиційно високе соціально-психологічне 

позитивне відношення до трудової міграції, легка адаптивність на новому місці та 

спрощені можливості для отримання робочих місць (розвиток БНП, входження в ЄС) 

може спричинити міжнародну міграцію робочої сили. 

Таким чином, нами визначено, що Угода про асоціацію з ЄС і скасування 

короткострокових віз для громадян України, що в‘їжджають в ЄС, хоча і в обмеженому 

форматі, відкриває можливості для доступ до Спільного ринку ЄС, однак вони 

потребують імплементації через розширення двосторонньої співпраці. Важливу роль в 
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співпраці з країнами ЄС відіграє суверенне право країн ЄС визначати підходи до 

політики трудової міграції в своїй країні, що в сукупності із запровадженням 

«безвізового» режиму дозволило спростити та розширити інтенсивність зайнятості 

українських громадян в Польщі, а в перспективі відкриває доступ і до національних 

ринків праці інших країн (зокрема, Німеччини) за умови відповідної корекції їхнього 

національного законодавства сфері допуску трудових мігрантів з-поза меж ЄС.  

Майбутнє української інтеграції в європейський ринок праці залежить від можливості 

реалізувати всі прямі та опосередковані можливості, які надає Україні асоціація з ЄС. 

Однак, слід пам‘ятати, що сучасний глобальний ринок праці не обмежується трудовою 

міграцією робітників різних кваліфікацій. Міграційна політика України повинна бути 

складовою макроекономічної політики, а Стратегія міграційної політики України – 

елементом Економічної Стратегії України та підпорядкованою цілям довгострокового 

забезпечення добробуту української нації. 

 

Висновки до Розділу 6 

 

Україна належить до класичних країн-експортерів робочої сили, як за відносними, 

так і за абсолютними показниками. Підтвердженням цього виступає загальна кількість як 

постійних, так і тимчасових мігрантів з України. Виходячи з вищенаведеного 

твердження, Україні варто розглядати ефекти від міграції, насамперед, як для країни-

донора робочої сили. Однак, для України характерним є негативний демографічний 

тренд, який вирізняє її з поміж інших країн походження міграції.  

В Україні впродовж останніх років зроблено цілий ряд формальних кроків по 

розвитку міграційного регулювання. Створено Державну міграційну службу, прийнято 

Концепцію (2011), в якій вперше задекларовано ряд вагомих кроків по покращенню 

менеджменту еміграційних процесів та розвитку взаємозв‘язку з діаспорою задля 

стимулювання інвестицій в українську економіку, прийнято Закон «Про зовнішню 

трудову міграцію» (2015), де, серед іншого, передбачено ««створення умов для 

повернення в Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів». Однак, 

фактично ДМСУ не займається питаннями трудової еміграції, залишаючи дані 

повноваження Міністерству соціальної політики (яке визначено відповідальним за 

реінтеграцію мігрантів Законом).  
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Стратегія міграційної політики, затверджена в 2017 р., вказує на необхідність по 

прискоренню соціально-економічного розвитку за допомогою ефективної міграційної 

політики, необхідність повернення та реінтеграції українських трудових мігрантів, а 

також необхідність створення умов для тимчасового легального працевлаштування. 

Однак, реалізація даного документу повністю залежить від інституційної спроможності 

ДМСУ (яку визначено відповідальною за координацію міграційної політики і розробку  

плану заходів по реалізації Стратегії міграційної політики) її виконати, що не є 

можливим при збережені поточної структури служби.  

Необхідною є реформа служби, з пріоритетним вирішенням проблем трудових 

емігрантів, чітка координація з Державною прикордонною службою України, 

Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів, Національним 

банком України, Міністерством закордонних справ. Фактично, до початку такої 

широкомасштабної всеохоплюючої координації вищезазначених органів задля 

використання міграційного потенціалу розвитку української економіки, ми можемо 

стверджувати, що ефективної міграційної політики на сьогодні в Україні не існує. На 

наш погляд, очевидною є формування ієрархічної структури всієї макроекономічної 

політики України, вершиною якої має бути Стратегія економічного розвитку країни – 

другим рівнем – галузеві та функціональні стратегії (Стратегія міграційної політики, 

Експортна стратегія, Стратегія залучення грошових переказів тощо) і 3 рівень – дорожні 

карти, плани заходів та програми виконання вказаних стратегій. Ключовою мета всіх 

макроекономічних стратегій, включно з міграційною, повинно бути забезпечення 

довгострокового інклюзивного зростання з координуючою роллю Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі.  

Інституційний аспект міграційного регулювання може бути забезпеченим за 

рахунок створення Державного агентства закордонної зайнятості та Інвестиційного 

банку мігрантів. ДАЗЗ, що може функціонувати в якості структурного підрозділу ДМСУ 

або Мінсоцполітики України повинно отримати повноваження щодо регулювання 

порядку найму українських емігрантів. Одним із структурних підрозділів ДАЗЗ має стати 

Фонд міграційного розвитку, що повинен надавати соціальні послуги суб‘єктам 

міжнародного міграційного руху в Україні; а також сприяти ефективному використання 

грошових переказів мігрантів для економічного розвитку української економіки. ІБМ, 

створений на основі одного з державних банків, повинен отримати статус 
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спеціалізованого банку без створення конкуруючих функцій решті універсальних 

державних банків в Україні з ключовими напрямами діяльності такого банку як: 

макроекономічний розвиток, банківські операції, мікрофінансові операції, закордонна 

кооперація. 

Брак трудових ресурсів в Україні спричинений комбінацією демографічно-

міграційних факторів може стати ключовим обмежуючим чинником розвитку економіки 

нашої держави, за умови незмінності соціально-економічної та міграційної політики в 

країні.  Демографічна ситуація не залишає для України альтернативи щодо необхідності 

вироблення стратегічного підходу до  імміграційної політики України, який первинно 

може спиратись на повернення тимчасових мігрантів, а надалі повинне базуватись на 

залученні іноземців по прикладу міграційних систем попиту та синтетичних міграційних 

систем. Окрему (і вагому) частину балів при імміграції повинно приносити етнічне 

українське походження мігрантів зі значних українських діаспор закордоном. Акцент 

саме на трудовій міграції, а не питанні гуманітарній міграції, вже зараз повинен стати 

ключовим пріоритетом і для ДМСУ.  

Міграційні відносини між Україною та ЄС є дуже тісними, адже українці активно 

емігрують до країн Співтовариства. Причиною цьому є як географічна близькість, так і 

різниця в доходах між нашою державою та ЄС. Базисом відносин Україна-ЄС у сфері 

міграції регулюється такими програмами та документами як «Східне партнерство», 

Європейська політика сусідства, Угода про спрощення оформлення віз, Угода про 

реадмісію осіб та Планом дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. Однак, 

ключовими документами, що вже сформували можливості для трудової міграції 

українців стали скасування в 2017 р. Радою ЄС короткострокових віз для громадян 

України (в першу чергу за рахунок ліберальної політики Польщі щодо трудових 

мігрантів з України) та підписання та вступ в силу Угоди про Асоціацію з ЄС.  

Угода іще має  низку нереалізованих потенціальних можливостей для поглиблення 

інтеграції України в європейський ринок праці, як завдяки ст. 16-19 Угоди щодо 

загальних питань співпраці в міграційній сфері, так і ст. 98, через механізм коректного 

використання можливостей цих положень, працівники основного персоналу, а також ст. 

101-102 Угоди (міграція з метою постачання послуг) – як для співробітників українських 

корпорацій, так і для незалежних спеціалістів окремих категорій. Вагоме значення для 
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розвитку національного ринку праці в Україні має імплементація норм європейського 

законодавства в найближчі 10 років, що також передбачено Угодою.  

Українці традиційно були широко представлені на європейському ринку праці. 

Водночас, після 2014 р. ці показники продовжують зростати. А ключовою та 

всезростаючою за обсягами української міграції стала Польща, демографічна 

депопуляція в якій співпала з відносно стабільним періодом економічного зростання і 

доступність ментально спорідненої робочої сили – у вигляді українських громадян – по 

сусідству. Незважаючи на зростаючу тимчасову міграцію, вона і надалі залишається 

низькокваліфіокованою, що підтверджується мізерними обсягами виданих віз за 

програмами імміграції робітників високої кваліфікації або дослідникам.  

Певний період до стабілізації ситуації в Україні, як політичної, так і економічної, 

тимчасова міграція буде альтернативним виходом. Водночас, для того, щоб 

короткотермінові ефекти еміграції, які все ще залишаються, і можуть залишатись надалі, 

позитивними, потрібно сформувати економічний базис для майбутньої реінтеграції як 

зовнішніх мігрантів, так і тимчасових репатріантів (з Півдня і Сходу України), також 

необхідним є залучення перспективних зовнішніх репатріантів з етнічних українських 

територій у Російській Федерації, а також розвиток тісної співпраці з Західною 

діаспорою українців в регіонах Європи та Америки. Короткотерміновими заходами такої 

політики повинні бути створення нових робочих місць та прогресивне подолання 

соціальної несправедливості, розбудови соціальної економіки та зсув пріоритетів 

економічної політики з власників фактору «капіталу» на власників фактору «робоча 

сила».   

Вже сформовані міграційні мережі, історична спадщина зв‘язків на 

пострадянському просторі, (міграційні зв‘язки в даному регіоні були сформовані іще в 

період існування Російської Імперії), демографічна криза в Україні, фактор ліберальної 

міграційної політики (можливість для безвізових поїздок українців як в Росію, так і до 

ЄС), і, що особливо важливо на поточному етапі, військовий конфлікт з Росією, стають 

ключовими факторами, що формують участь нашої держави одночасно в двох 

регіональних міграційних системах – ЄС та Євразійській системі з центром в РФ. 

Інтеграція в регіональну міграційну систему ЄС, при частковому збереженні міграційних 

зв‘язків з Росією (в силу як культурно-історичного чинника, так і через сучасну окупацію 

території Криму то Донбасу, яка, зокрема, мала своїм наслідком виїзд частини населення 
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з ОРДЛО в Росію) трансформує еміграційні потоки України. Одночасно наша держава 

змушена буде активізувати імміграційну політику в силу стрімкої депопуляції в державі 

через природне скорочення населення посилене значним еміграційним відтоком як в 

Східному, так і в Західному напрямі.  

Міграційна політика в короткостроковій перспективі повинна бути акцентованим на 

діаспоральній моделі, яка передбачає сприяння розвитку та функціонуванню діаспори 

українських мігрантів за кордоном і підтримку взаємозв‘язків з історичною 

батьківщиною. В середньостроковій перспективі для вирішення проблеми демографічної 

кризи в Україні необхідно переходити до активної репатріаційної моделі, яка має стати 

основою імміграційної політики України. Концептуальною основою процесу переходу 

людства до нової глобальної економічної системи координації розвитку людських 

ресурсів у ХХІ ст. постає, зокрема, обмеження реалізації нераціональних потреб і бажань, 

що має своїм наслідком трансформування актів самодезорганізації у самоорганізацію, 

однак, каталізатором таких процесів мають виступати певні трагічні події, зокрема 

локальні або глобальні війни [92]. Україна, яка переживає драматичний період 

військового конфлікту з Російською Федерацією та окупації частини своєї території, має 

всі передумови для якісної зміни соціально-економічної та міграційної політики і 

переходу до нового рівня координації розвитку людських ресурсів.  

Ключові положення даного розділу зазначені в таких публікаціях автора: [110; 113; 

115; 116; 125; 137; 140; 149; 153; 160; 165; 166; 168; 170; 174; 186; 192; 200; 201; 205; 600; 

601; 603; 604]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано новий напрям розвитку теорії міжнародних економічних 

відносин, який полягає у розкритті загальноцивілізаційних основ та процесу 

інтеграційної трансформації регіональної трудової міграційної політики в умовах 

формування та динамічного розвитку глобального ринку праці, що дозволило 

обґрунтувати структуру і взаємозв‘язок між підходами та концепціями регіоналізації 

трудової міграційної політики, виявити сутнісні характеристики, передумови та 

детермінанти еволюції регіональної міграційної політики на сучасному етапі. Проведене 

дослідження дає можливість отримати такі найбільш важливі висновки та узагальнення: 

1. Глобальний ринок праці, який на сьогодні знаходиться на стадії формування, є 

найвищою формою розвитку світового ринку праці, домінанти формування якого є 

основою для трансформації сучасної регуляторної системи у сфері трудової міграції. 

Такими домінантами нами визначено відсутність демографічного балансу на світовому 

ринку праці, існування глобальної диференціації регіонів світу за рівнем безробіття, 

необхідність підвищення кваліфікаційного рівня імпортованої робочої сили, технологічні 

зміни (роботизація виробництва, розвиток штучного інтелекту, використання технології 

блокчейн, віртуалізація та діджиталізація світової економіки тощо). Враховуючи поточну 

демографічну ситуацію, країни імміграції використовують систему соціально-

економічних інтересів, пов‘язаних із розвитком робочої сили в умовах міграційних 

процесів, збільшуючи пропозицію робочої сили на національному рівні завдяки 

імміграції в умовах глобальних демографічних змін і технологічних перетворень. 

2. В сучасних умовах простежується існування трьох основних систем міграційної 

політики: міграційної системи, орієнтованої на попит на робочу силу (міграційної 

системи попиту), міграційної системи, орієнтованої на пропозицію робочої сили 

(міграційної системи пропозиції), і синтетичної міграційної системи. Міграційні системи 

пропозиції використовуються переважно в традиційних країнах імміграції, до яких 

належать країни регіону Океанії, і частково країни Північної Америки (в першу чергу 

міграційна система Канади). Водночас у ряді країн міграційні системи пропозиції 

модернізуються і включають окремі елементи міграційних систем попиту, що дозволяє 

говорити про перспективний перехід до третього рівня – синтетичних систем міграційної 

політики на регіональному рівні. Здійснено структуризацію системних детермінант 
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формування регіональних синтетичних систем міграційної політики, визначено, що 

ключовими імперативами формування сучасних міграційних систем виступає 

регіоналізація міграційного регулювання, перехід на синтетичну модель управління 

трудовою міграцією та зростаючі тенденції селективності міграційної політики. Країни, 

що реалізують свою міграційну політику, можуть дотримуватись інерційного або 

стратегічного підходу. Для інерційного підходу характерна імпульсивність та 

непослідовність, в той час як для стратегічного підходу – послідовність державної 

політики щодо залучення іноземної робочої сили для забезпечення довгострокових 

завдань економічного та соціального розвитку, а також демографічної стійкості. 

Інерційний тип міграційної політики притаманний міграційним системам попиту, а 

стратегічний – міграційним системам пропозиції. Механізм міжнародної міграційної 

політики визначається її суб‘єктами (приймаючі країни, країни походження міграції або 

дво- та багатосторонні домовленості перших двох суб‘єктів), а також конкретним 

механізмом її реалізації на різних рівнях, що, зокрема, включає контроль, зв‘язки з 

діаспорою, циркуляцію, створення, конкуренцію та компенсацію. 

3. Трансформація міграційної політики має три форми прояву: 1) регулювання → 

дерегулювання; 2) регулювання → ререгулювання; 3) регулювання → регулювання+. У 

першому випадку трансформація міграційної політики відбувається з приводу об’єкта 

регулювання. Зокрема, знімаються бар‘єри для доступу на ринок праці для всієї робочої 

сили в межах регіонального об‘єднання або спрощується режим доступу для окремих 

категорій (переважно висококваліфікованих) найманих робітників або самозайнятих 

працівників. У другому випадку трансформація міграційної політики відбувається з 

приводу мети регулювання. Якщо метою регулювання міграції є досягнення 

короткострокової мети заповнення вакансій на ринку праці, економічна турбулентність 

(глобальні економічні кризи або регіональні «міграційні кризи») змінює поточну 

кон‘юнктуру ринку праці, зменшуючи короткострокову потребу в робочій силі, і формує 

передумови для ререгулювання (реверсивного регулювання). В третьому випадку 

трансформація міграційної політики відбувається з приводу інструментів регулювання. 

Відбувається зміна підходів до регулювання, зумовлена  удосконаленням інструментарію 

міграційної політики, насамперед завдяки таким домінантам, як дегуманізація праці, 

роботизація та технологізація. Нами виокремлено чотири типи трансформаційних 

процесів регіональної міграційної політики: разова (вибіркова), періодична (циклічна), 
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системна, безперервна. Автором запропоновано 3 моделі трансформації регіональної 

міграційної політики: 1) трансформація від міграційної системи попиту до міграційної 

системи пропозиції; 2) трансформація від міграційної системи попиту до синтетичної 

міграційної системи; 3) трансформація від міграційної системи пропозиції до 

синтетичної міграційної системи. 

4. В результаті аналізу методологічних засад на базі гіпотези «ефекту субституції» 

виділено окремі елементи аналізу ефективності міграційних обмежень) 1) просторова 

субституція; 2) категоріальна субституція; 3) інтертемпоральна субституція; 4) реверсна 

субституція. Такі ефекти субституції свідчать про необхідність розгляду екстерналій 

конкретних політичних заходів, які можуть виходити за межі короткострокового впливу 

на таргетовані міграційні категорії, враховувати короткострокові та довгострокові 

наслідки міграційної політики для інших імміграційних та еміграційних потоків, які 

прямо не є об‘єктом регулювання, що, в свою чергу, дозволить отримати більш 

фундаментальне та всебічне уявлення про роль політики у міграційних процесах. 

Перехід від переважно неоліберальної ринкової доктрини до інституціоналізованих 

підходів державного втручання в економіку змінює цільову функцію міграційної 

політики як національного, так і регіонального масштабу. Визначено компоненти 

регулювання трудової міграції (імміграційна політика, комплекс заходів щодо інтеграції 

мігрантів, еміграційна політика, політика рееміграції, демотивація еміграції); 

охарактеризовано поняття та типи міграційного неопротекціонізму: 1) контрольно-

орієнтований (міграційна політика є обмежувальною за сутністю та формальними 

ознаками, віддає пріоритет міграційному контролю замість сприяння та розвитку 

трудової міграції) відсутність повної гарантії трудових і соціально-економічних прав 

(урядом не забезпечуються можливості захистити права мігрантів та здійснити їх 

ефективну адаптацію в країні імміграції.) 3) пріоритет місцевим трудовим ресурсам 

(здійснюються заходи з надання громадянства, основані на належності до певної 

національності, а не на підтримці багатокультурності та багатонаціональної спільноти). 

5. У синтетичній моделі міграційної політики, яка сформувалася на рівні окремих 

країн (Канади, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Гонконгу, Сполученого Королівства), є 

всі перспективи щодо трансформації у домінуючу регіональну міграційну систему в 

окремих регіонах світу. Сьогодні синтетичні міграційні системи функціонують 

переважно в країнах традиційної міграції – в регіонах Північної Америки та Океанії. 
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Більшість міграційних політик цих регіонів пройшли стадію чистих міграційних систем 

пропозиції, крім США, рух яких до синтетичної моделі здійснюватиметься від системи, 

основаної на попиті на робочу силу. З огляду на історичну спільність країн, що входять 

до регіональних об‘єднань НАФТА і АНЦЕРТА, а також на британську міграційну 

систему (яка також враховує систему балів і може набрати ще вагомішого значення після 

BREXIT), у перспективі можна говорити про формування англо-саксонської 

міжрегіональної моделі міграційної системи, яка ґрунтуватиметься на синтетичній 

міграційній системі. 

6. Роль основних регіональних систем міграційної політики в міжнародному русі 

робочої сили досліджено за допомогою моделювання за теорією ігор, завдяки чому 

виявлено, що вищі рівні інтеграції не у всіх випадках є більш вдалими стратегіями 

міграційної політики. Водночас РТУ, які використовують системи міграційної пропозиції 

або синтетичні міграційні системи (АНЦЕРТА та НАФТА), загалом є успішнішими 

міграційними стратегіями. Водночас для РТУ низьких рівнів інтеграції можливості 

перемогти в грі з використанням міграційних систем попиту є мінімальними. Отже, 

ймовірною оптимальною стратегією регіональної міграційної політики може бути 

досягнення максимальних рівнів інтеграції із запровадженням повної свободи 

переміщення осіб у межах РТУ та запровадження комбінованих міграційних систем при 

прийнятті мігрантів із третіх країн. 

7. Одним із ключових транснаціональних акторів на сьогодні виступають діаспори 

мігрантів, які лобіюють інтереси країн походження мігрантів при розробленні 

міграційної політики приймаючими країнами. Їх представники беруть участь у 

громадських організаціях, діяльність яких спрямована на надання допомоги новим 

мігрантам з їх історичної батьківщини і є одним із ефективних первинних каталізаторів 

інтеграції нових мігрантів у країні призначення. З іншого боку, діаспоральна політика в 

унітарних країнах мононаціонального типу, за умов слабкого контролю з боку інститутів 

влади в приймаючій країні може призвести до створення етнічних анклавів та 

подальшого посилення етнічної анклавізації та сегментації ринку праці замість його 

повноцінної інтеграції. Країни походження можуть реалізовувати декілька моделей 

співпраці з діаспорами: 1) централізована (діаспора за кордоном підтримується 

історичною батьківщиною, а мігранти є «агентами впливу» країни походження в 

приймаючій країні), 2) децентралізована (діаспори за кордоном розвиваються незалежно 
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від історичної батьківщини, не маючи вагомої підтримки з боку країни походження і не 

впливаючи на політичні процеси в ній), 3) збалансована (діаспора є вагомим гравцем, 

який визначає політику країни походження). Співпраця з діаспорою має на меті такі 

пріоритети: інвестиційний, кваліфікаційний, мережевий, політико-економічний. 

8. Національний рівень регулювання міжнародної трудової міграції і надалі 

залишається визначальним, що не дозволяє говорити про остаточно сформовану на 

сьогодні міграційну політику регіональних інтеграційних угруповань. Однак 

регіоналізація спричинила значний вплив на розвиток міграційних процесів або за 

допомогою інструментарію регулювання комунітарного рівня, або шляхом юридично не 

зобов‘язуючих переговорів у рамках регіональних консультативних процесів, де 

відбувається регіональна координація національної міграційної політики, що є значно 

перспективнішим з точки зору інституційної імплементації рішень міграційного 

управління, ніж на глобальному рівні. 

9. Запропонована автором стратегія удосконалення державної міграційної політики 

України включає 5 етапів: 1) інформаційний; 2) тактичного планування міграційної 

політики; 3) стратегічного планування міграційної політики; 4) введення в дію рішень 

тактичного та стратегічного характеру; 5) контроль успішності міграційної політики. 

Певний період до стабілізації ситуації в Україні (як політичної, так і економічної) 

тимчасова міграція буде альтернативним виходом. Але для того, щоб короткострокові 

ефекти еміграції, які все ще залишаються і можуть залишатися надалі, були 

позитивними, потрібно сформувати економічний базис для майбутньої реінтеграції і 

зовнішніх мігрантів, і тимчасових репатріантів (з Півдня і Сходу України). Поряд із цим 

необхідно залучити перспективних зовнішніх репатріантів з етнічних українських 

територій у Російській Федерації, розвинути тісну співпрацю із західною діаспорою 

українців у регіонах Європи та Америки. Короткостроковими заходами такої політики 

мають стати створення нових робочих місць, прогресивне подолання соціальної 

несправедливості, розбудова соціальної економіки, перенесення пріоритетів економічної 

політики з власників фактора «капіталу» на відновлення балансу у розподілі доходів між 

капіталом і робочою силою. 

10. Сформовані міграційні мережі можна розглядати як механізм реконфігурації участі 

України у глобальному ринку праці в умовах військової агресії Російської Федерації. 

Такі мережі, історична спадщина зв‘язків на пострадянському просторі (міграційні 
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зв‘язки в цьому регіоні були сформовані ще в період існування Російської імперії), 

демографічна криза в Україні, фактор ліберальної міграційної політики (можливість для 

безвізових поїздок українців як до Росії, так і до ЄС), і, що особливо важливо на 

поточному етапі, військовий конфлікт з Росією, стають ключовими факторами, що 

формують участь України одночасно в двох регіональних міграційних системах – ЄС та 

Євразійській системі з центром у РФ. Інтеграція в регіональну міграційну систему ЄС, 

при частковому збереженні міграційних зв‘язків з Росією (внаслідок як культурно-

історичного чинника, так і нинішньої окупації території Криму то Донбасу, яка призвела 

до виїзду частини населення з неконтрольованих територій на сході України в Росію), 

трансформує еміграційні потоки України. Водночас Україна буде змушена активізувати 

імміграційну політику, зумовлену стрімкою депопуляцією в країні через природне 

скорочення населення, посилене значним еміграційним відтоком як у східному, так і в 

західному напрямі. 

11. Концептуальні підходи до формування трудової міграційної політики, передбачені 

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, та скасування в 2017 р. 

Радою ЄС короткострокових віз для громадян України вже забезпечили додаткові 

можливості для трудової міграції українців до ЄС (передусім завдяки ліберальній 

політиці Польщі щодо трудових мігрантів з України). Угода має низку ще не 

реалізованих потенційних можливостей для поглиблення інтеграції України до 

європейського ринку праці. Це, зокрема, стосується загальних питань співпраці в 

міграційній сфері, механізму коректного використання можливостей положень Угоди 

працівниками «основного персоналу», міграції з метою постачання послуг – для 

співробітників українських корпорацій та незалежних спеціалістів окремих категорій. 

Вагоме значення для розвитку національного ринку праці в Україні має імплементація 

норм європейського законодавства в найближчі 10 років, що також передбачено Угодою. 
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Апробація результатів дисертації. 

 

Основні наукові результати та положення дисертаційної роботи, а також висновки, рекомендації щодо 

вирішення окресленого кола питань обговорювались і були схвалені кафедрою світового господарства і 

міжнародних економічних відносин та Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також обговорювалися на 43 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах: 

1. «Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. Сімферополь, 11–12 

листопада 2011 р.);  

2. «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, 6–7 квітня 2012 р.);  

3. «Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи» (м. Київ, 24–

25 травня 2012 р.);  

4. «Шляхи досягнення європейських стандартів в економічній та соціальній сферах України» (м. 

Київ, 21 жовтня 2010 р.);  

5. «Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України» (м. Київ, 27 вересня 2011 

р.);  

6. «Економіка – менеджмент – освіта: проблеми взаємодії» (м. Дрогобич, 4–6 жовтня 2012 р.);  

7. «Економічні пріоритети в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (м. Київ, 

8–9 листопада 2012 р.); 

8. «Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. Сімферополь, 9–10 

листопада 2012 р.); 

9. «Центри сили» в світовій економіці» (м. Київ, 19 грудня 2013 р.); 

10. «Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (м. Сімферополь, 8–9 

листопада 2013 р.); 

11. «Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави та регіонів» (м. Київ, 20–21 

червня 2014 р.);  

12. «Економічний розвиток держави та регіонів в умовах трансформаційних змін» (м. 

Дніпропетровськ, 26–27 вересня 2014 р.); 

13. «Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС» 

(м. Одеса, 19–20 вересня 2014 р.);  

14. «Концепція сталого розвитку» (м. Київ, 3–4 жовтня 2014 р.); 

15. «Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії» (м. 

Одеса, 17–18 липня 2015 р.);  

16. «Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит» (м. Київ, 24-25 липня 2015 р.); 

17. «Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни» (м. Дніпропетровськ, 7–8 

серпня 2015 р.); «Сучасні концепції управління економічним розвитком країни» (м. Одеса, 22–23 січня 

2016 р.);  

18. «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір» (м. Київ, 28 січня 2016 р.);  

19. «Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» (м. Львів, 19–20 

лютого 2016 р.); 

20. «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи» (м. Київ, 26 лютого 2016 р. ); 

21. «Development of social and economic systems in a global competitive environment» (м. Кишинеу, 26 

лютого 2016 р.); 

22. «From Baltic to Black sea: National models of economic systems» (м. Рига, 25 березня 2016 р.);  

23. «Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності» (м. Київ, 31 березня 2016 

р.);  

24. «Європейські студії в університетах України» (м. Київ, 22 квітня, 2016 р.);  

25. «Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні 

чинники» (м. Київ, 23–24 вересня, 2016 р.);  

26. «Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions» (м. Кільче, 28 вересня 2016 

р.);  
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27. «Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи» (м. Львів, 21–

22 жовтня, 2016 р.);  

28. «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин» (м. Дніпро, 21–

22 жовтня, 2016 р.); 

29. «Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та 

методика» (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 р.); 

30. «Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового 

середовища» (м. Одеса, 28–29 жовтня 2016 р.); 

31. «Economy and Society: modern foundations for human development» «Economy and society: modern 

foundations for human development» (м. Лейпциг, 31 жовтня 2016 р.);  

32. «Вдосконалення результативності політики економічного зростання» (м. Київ, 11–12 листопада 

2016 р.);  

33. «Національні особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку країни» (м. 

Дніпро, 18–19 листопада, 2016 р.); 

34. «Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни» (м. 

Одеса, 25–26 листопада 2016 р.);  

35. «Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози» (м. Київ, 27–

28 січня 2017 р.);  

36. «Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика» (м. Львів, 27–

28 січня 2017 р.);  

37. «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми» (м. Київ, 24 лютого 2017 р.);  

38. «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (м. 

Хмельницький, 12–13 травня 2017 р.);  

39. «Продуктивна спроможність націй: приклад України» (м. Київ, 29 червня 2017 р.);  

40. «Сучасні тенденції в економіці та управлінні» (м. Київ, 30 червня 2017 р.);  

41. «Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, проблеми, 

перспективи» (м. Київ, 14–15 липня 2017 р.),  

42. «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку» ( м. Дніпро, 

22–23 березня 2018 р.),  

43. «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (м. Київ, 18 квітня 2018 

р.). 
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ДОДАТОК Б 

 

ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Торговельні угоди, що включають положення щодо працевлаштування 

 

Сторони учасники угоди Сфера покриття Тип РТУ Група 

НАФТА Товари та послуги ЗВТ* I 

Канада – Чилі Товари та послуги ЗВТ та УЕІ** IV 

ЄС – ПАР Товари ЗВТ V 

Східноафриканське 

співтовариство (ЕАС) 

Товари та послуги МС*** та УЕІ V 

США–Йорданія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

Канада – Коста Ріка Товари ЗВТ II 

США – Сінгапур Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

США – Чилі Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

ЄС (25) Розширення Товари та послуги МС та УЕІ - 

США – Австралія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

США – Марокко Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

Транстихоокеанське 

стратегічне економічне 

партнерство 

Товари та послуги ЗВТ та УЕІ III 

ЄС (27) Розширення Товари та послуги МС та УЕІ - 

Нікарагуа – Тайвань Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

Панама – Чилі Товари та послуги ЗВТ та УЕІ IV 

КНР – Нова Зеландія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ III 

Японія – Філіппіни Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

США – Оман Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

США – Перу Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

Чилі – Колумбія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

Канада – Перу Товари та послуги ЗВТ та УЕІ I 

Японія – В‘єтнам Товари та послуги ЗВТ та УЕІ V 

Нова Зеландія – Малайзія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ II 

Гонконг – Нова Зеландія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ V 

Туреччина – Чилі Товари ЗВТ II 

ЄАВТ – Перу Товари ЗВТ III 

Перу – Південна Корея Товари та послуги ЗВТ та УЕІ V 

Канада – Колумбія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ I 

Південна Корея – США  Товари та послуги ЗВТ та УЕІ I 

ЄАВТ – Чорногорія Товари ЗВТ III 

Канада – Йорданія Товари ЗВТ I 

ЄАВТ – Гонконг Товари та послуги ЗВТ та УЕІ III 

Малайзія – Австралія Товари та послуги ЗВТ та УЕІ V 

Канада – Панама Товари та послуги ЗВТ та УЕІ I 

Південна Корея – Туреччина Товари ЗВТ II 

Нова Зеландія - КНР Товари та послуги ЗВТ та УЕІ III 

* - зона вільної торгівлі, ** - угода про економічну інтеграцію, *** - митний союз 

Група I: Угоди, які вимагають, щоб внутрішні закони про працю були відповідними директивам МОП; 

обговорюється механізм просування та виконання трудового законодавства. Група II: закликає членів 

дотримуватися внутрішнього трудового законодавства у відповідності з правилами МОП без вичерпних 
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вимог; обговорюється механізм просування та виконання трудового законодавства. Група III: згадується 

про зобов‘язання сторін дотримуватись стандартів МОП, не вимагаючи при цьому наявності 

внутрішнього трудового законодавства у відповідності з директивами МОП. Група IV: згадка про трудові 

права, але не в контексті стандартів МОП; згадується прагнення до поліпшення умов праці. Група V: 

згадка певних соціальних положень в трудових угодах. 

Джерело: Складено на основі [482] 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Потоки постійної імміграції до країн ОЕСР, за категоріями робітників у 2014 р., осіб 

Країна Трудова 

міграція 

Члени сім’ї, що 

супроводжують 

робітників 

Возз’єднання 

сім’ї  

Гуманітарна 

міграція 

Інші 

типи 

Вільне 

переміщення 

Австралія 61 580 66 970 61 110 13 770 340 27 270 

Австрія 4 900 930 9 670 1 340 300 57 520 

Бельгія 4 770 - 23 110 6 150 - 59 060 

Канада 78 040 86 900 66 660 27 640 30 - 

Данія 7 930 4 190 5 790 6 110 4 820 26 710 

Фінляндія 1 300 - 9 500 2 900 280 9 490 

Франція 31 270 - 103 880 13 190 22 

990 

87 610 

Німеччина 27 850 - 63 680 42 390 5 650 434 890 

Ірландія 3 730 170 2 530 220 - 26 180 

Італія 48 490 1 660 59 740 20 580 5 240 68 390 

Японія 29 260 - 21 380 160 12 

750 

- 

Корея 1 180 5 170 27 950 630 40 

800 

- 

Мексика 10 300 - 21 040 350 11 

780 

- 

Люксембург 690 - 1 310 240 140 16 460 

Нідерланди 11 950 - 20 420 19 430 - 72 310 

Нова 

Зеландія 

11 700 12 200 17 650 3 550 - 4 420 

Норвегія 3 740 - 11 040 5 690 - 34 570 

Португалія 6 410 - 10 880 110 6 100 12 380 

Іспанія 31 620 - 39 100 1 580 9 330 102 100 

Швеція 3 710 1 490 31 400 35 640 - 12 200 

Швейцарія 1 870 - 19 510 6 360 3 070 103 780 

Сполучене 

Королівство 

79 250 37 050 27 370 17 190 22 

390 

128 210 

США 71 400 80 200 645 560 134 240 85 

120 

- 

 

Джерело: International Migration Outlook 2016 // OECD.  2016. URL: 

http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2016-en 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Типологія міграцій 

Просторова мобільність 

населення 

Міжнародна міграція 

(мобільність) 

Імміграція/Еміграція 

Транснаціональна міграція Зворотна міграція 

(рееміграція) 

Первинна, вторинна міграція 

«Пілотна» міграція (міграція 

«наведення мостів»)  

Нелегальна міграція (торгівля 

людьми, рабство, спонтанна 

міграція) 

Глобальна міграція 

Транзитна міграція Міжрегіональна міграція Міграція за векторами (Схід-

Захід, Південь-Північ, 

Південь-Південь) 

Нова (нова економічна) 

міграція 

Переселенська (постійна, 

перманентна) міграція 

Етнічна міграція 

Тимчасова міграція Маятникова (човникова) 

міграція 

Транскордонна міграція 

Сезонна міграція Циклічна міграція Ланцюгова (заміщуююча) 

міграція 

Ротаційна міграція Економічна (добровільна) 

міграція 

Торгова міграція (міграція 

відповідно до угоди ГАТС) 

 

Трудова міграція Гастарбайтери (гостьові 

робітники) 

Міграція еліти 

Міграція з кар‘єрною метою Міграція з метою покращення 

умов життя 

Бізнес міграція 

Вимушена міграція (міграція 

біженців, переміщених осіб, 

міграція з метою отримання 

притулку, еко-міграція, 

кризова міграція) 

Возз‘єднання (створення) сім‘ї  Освітня міграція 

«Сонячна» міграція (міграція 

пенсіонерів) 

Депортація (реадмісія) Автономна міграція 

 

 Складено на основі [59; 285] 
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Додаток Ж.1 

Таблиця Ж.1 

Двосторонні угоди/меморандуми порозуміння щодо трудової міграції [295] 

 

Тип та межі угод Регіони та країни 

Міграція низько- та середньо кваліфікованих робітників, що охоплюють такі сфери: 

Рекрутування Південна Азія та Близький Схід (наприклад, 

Шрі-Ланка-Йорданія, Індія-Катар) 

Транспортування Південно-Східна Азія (наприклад, Таїланд та 

Камбоджа, Лаос та В'єтнам) 

Умови зайнятості Південна Корея з країнами Азії відповідно до 

Дозвільної системи для зайнятості 

Забезпечення проживання Країни ЄС з Латинською Америкою, Африкою, 

а також Центральною та Східною Європою 

(наприклад, Іспанія з Еквадором, Колумбією, 

Домініканською Республікою, Марокко, між 

Португалією та Україною) 

Повернення  

Покриття специфічних секторів Сільське господарство (наприклад, між 

Канадою та Мексикою, країнами Карибського 

басейну) 

Хатня робота (наприклад, Індонезія-

Малайзія, Філіппіни-Саудівська Аравія) 

Будівництво (наприклад, Ізраїль-

Молдова) 

Покриття трудової міграції та інших 

секторів (наприклад, розвиток, нелегальна 

міграція) 

Угоди щодо мобільності осіб між ЄС та 

Вірменією, Кабо-Верде, Грузією, Молдовою та 

Марокко 

Угода між Іспанією та країнами 

Західної Африки (наприклад, Малі, Сенегалом) 

Мобільність молодих професіоналів Угода між Францією та країнами 

Африки (наприклад, Беніном, Кабо-Верде, 

Конго, Габоном, Маврикієм, Марокко, 

Сенегалом, Тунісом, а також іншими країнами 

(наприклад, Аргентиною, Чорногорією, 

Румунією, Російською Федерацією, Сербією) 

Співпраця між професійними спілками 

в країнах походження та країнах призначення 

щодо захисту прав трудових мігрантів 

Співпраця професійних спілок  

Російської Федерації з об‘єднаннями у Вірменії 

та Грузії, Шрі-Ланки з Бахрейном, Йорданією 

та Кувейтом, Італії з Молдовою та Україною, 

Лаосу з Таїландом  
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Додаток Ж.2 

Таблиця Ж.2 

Угоди щодо міжнародної міграції в рамках регіональних інтеграційних угрупувань 

Угоди, що забезпечують право повної мобільності робочої сили 

Регіон Регіональна 

організація 

Угода щодо міжнародної 

мобільності 

Статус 

імплементації 

Африка Спільний ринок 

Східної та Південної 

Африки (COMESA) 

(переважно) 

Протокол щодо вільного руху 

робочої сили та капіталу від 

травня 2001 р. все ще не 

реалізований 

В очікуванні 

імплементації 

Африка Економічна спільнота 

західноафриканських 

країн (ECOWAS) 

Протокол ECOWAS від 1979 р. 

забезпечує вільне переміщення, 

перебування та проживання осіб. 

Таким чином, право громадян 

Спільноти в‘їжджати, проживати 

та здійснювати діяльність на 

території будь-якої країни-члена. 

Практична імплементація 

забезпечила лише можливість 

короткострокового в‘їзду 

(терміном до 90 днів) та 

відсутність віз для таких 

короткострокових поїздок.   

Частково 

імплементовано 

Океанія Австралійсько-

Новозеландська 

Торгова Угода про 

більш тісні економічні 

відносини 

З 1983 р. громадяни Нової 

Зеландії та Австралії мають право 

жити та працювати в іншій країні. 

Транстасманська угода щодо 

спільного визнання (1998 р.) 

дозволяє особам, які мають 

можливість займатись 

професійною діяльністю у себе на 

батьківщині, займатись нею ж і в 

країні партнері без необхідності 

додаткового тестування або здачі 

екзаменів.  

Повністю 

імплементовано 

Південна 

Америка 

МЕРКОСУР 6 грудня 2002 р. підписана Угода 

про проживання громадян країн-

членів МЕРКОСУР. Угода між 

країнами-членами, а також 

Болівією, дозволяє громадянам 

отримати роботу та можливість 

проживання в країнах-учасницях 

без отримання візи. Система, яка 

включає також Колумбію, 

знаходиться в стадії різнорівневої 

реалізації механізму 

функціонування угоди в сегменті 

зайнятості 

Частково 

імплементовано 

Південна 

Америка 

Андська Спільнота 

(CAN) 

У 2003 р. Андський інструмент 

щодо трудової міграції (Рішення 

№ 545) надає робітникам 

можливість вільного руху в 

Не імплементовано 
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рамках регіону незалежно від 

їхньої професії 

Африка Східноафриканська 

Спільнота 

(ЕАС) 

Прийнятий Протокол Спільного 

ринку та пов‘язані з ним додатки 

(2009 р.). Додаток щодо вільного 

руху робітників дозволяє таким 

працівникам з будь-якої країни-

учасниці Угоди 

працевлаштовуватись в інших 

країнах ЕАС, гарантуючи їм 

соціальні виплати та свободу 

асоціацій. Громадяни можуть 

засновувати бізнес на території 

будь-якої країни-члена, а 

самозайняті особи мають право 

на отримання соціальних виплат  

Протокол все ще не 

пройшов повну 

імплементацію 

Європа Європейський Союз 

(ЄС) 

Громадянство ЄС гарантується 

Маастрихтською Угодою 1992 р. 

З 2006 р., відповідно до 

директиви 2004/38/ЄС, яка, поміж 

іншим, замінила Директиву 

1968/360/ЄC, будь-який 

громадянин Союзу може 

проживати та працювати в іншій 

країні-члені. 

Повністю 

імплементовано 

Угоди, що забезпечують трудову мобільність для певних професій 

Регіон Регіональна 

організація 

Угода щодо міжнародної 

мобільності 

Статус 

імплементації 

Північна 

Америка 

НАФТА (63 професії) Неімміграційні візи фахівцям 

НАФТА (візи типу TN) дозволяють 

громадянам Канади та Мексики, в 

якості фахівців НАФТА, 

працювати в США відповідно до 

наперед погодженого переліку 

спеціальностей для роботодавців 

країн регіону.  

Повністю 

імплементовано 

Меланезія Меланезійська 

Ініціативна Група 

(MSG)* 

Схема міграції кваліфікованих 

робітників в рамках регіону була 

прийнята в 2012 р. і дозволяла 

тимчасовий рух кваліфікованих 

громадян MSG з метою 

працевлаштування. Доступ до 

зайнятості базується на 

кваліфікованих професіях. Для 

того, щоб отримати доступ до 

Схеми, громадяни MSG повинні 

укласти контракт на роботу в іншій 

країні учасниці Схеми. 

Частково 

імплементовано 

Кариби Карибський спільний 

ринок та економіка 

(CARICOM CSME) 

 

З 1996 р. випускники вузів мають 

право вільно переміщуватись в 

рамках регіону в тому разі, якщо 

вони отримали Кваліфікаційний 

сертифікат визнання вмінь 

CARICOM (КАРІКОМ). Свобода 

руху є лімітованою щодо 

Частково 

імплементовано 

(кваліфікована 

праця обмеженого 

переліку професій, 

окремі країни) 
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кваліфікованих робітників та 

певних видів торгівлі  

Азія Азійсько-

Тихоокеанська 

економічна співпраця 

(АРЕС) 

Карта для бізнес поїздок в рамках 

АРЕС (ATBC) є схемою, 

відповідно до якої надається 

трирічний ліміт безвізових поїздок 

для підприємців. Даною 

програмою не передбачається 

довгострокова зайнятість поза 

межами країни походження (в тому 

числі і для окремих категорій 

фахівців)  

Повністю 

імплементовано 

Азія Південноазійська 

Асоціація регіональної 

кооперації (SAARC)  

Схема спрощення візового режиму 

була запроваджена в 1992 р., що 

надавало особам з країн-учасниць 

можливість отримати річну візу, 

однак, така віза не уможливлювала 

працевлаштування поза межами 

країни походження 

Імплементовано 

Азія Асоціація південно-

східних країн Азії 

(АСЕАН) 

Економічна Спільнота АСЕАН 

(АЕС), запроваджена в 2015 р., 

передбачає вільний рух 

кваліфікованої робочої сили та її 

базового елемента – першої основи 

АЕС – Єдиного ринку та 

виробничої бази. Угодою 

передбачено, зокрема, певна 

лібералізація руху окремих 

категорій висококваліфікованої 

робочої сили 

Частково 

імплементовано 

* - Меланезійська Ініціативна Група (MSG) – створена в 1986 р. міжурядова група, що 

складається з Фіджі, Папуа-Нова Гвінеї, Соломонових островів, Вануату, Канакського Соціалістичного 

фронту звільнення Нової Каледонії. Група забезпечує функціонування преференційних торгових угод і 

сприяє економічному розвитку її членів (Індонезія з 2015 р. має статус асоційованого члена). 

Джерело:  Papademetriou D. Achieving Skill Mobility in the ASEAN Economic Community: 

Challenges, Opportunities, and Policy Implications  // Asian Development Bank. 2016. URL: 

https://www.adb.org/publications/achieving-skill-mobility-asean-economic-community 
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ДОДАТОК К 

Таблиця К.1 

Виміри регіональних міграційних режимів 

 Лібералізація/ 

мобільність 

Контроль/ 

безпека 

Захист / Права Легалізація 

Дуже сильний Всі громадяни, 

повний ринковий 

доступ, 

нелімітоване 

перебування 

Гармонізація 

умов доступу, 

спільний 

менеджмент 

зовнішніх 

кордонів, обмін 

офіцерами 

зв‘язку, реадмісія 

Гармонізація, яка 

виходить за межі 

Конвенції ООН 

щодо трудових 

мігрантів, а також 

їхніх сімей 

Наднаціональні 

зобов‘язання 

незалежний 

моніторинг, 

наднаціональний 

судовий нагляду 

Сильний Всі громадяни, 

повний ринковий 

доступ, 

лімітоване 

перебування 

Спільні правила 

умов доступу та 

прикордонний 

менеджмент, 

операційна 

кооперація 

Гармонізація 

базується на 

Конвенції ООН 

щодо трудових 

мігрантів, а також 

їхніх сімей 

Міжнародні 

правові 

зобов‘язання, 

судовий і 

політичний 

механізм нагляду 

Частковий Окремі робітники, 

селективний 

доступ до ринку, 

лімітоване 

перебування 

Спільні правила 

умов доступу та 

прикордонного 

менеджменту 

Спільні правила 

щодо 

специфічних 

соціальних та 

економічних прав 

робітників 

Міжнародні 

правові 

зобов‘язання, 

відсутній 

моніторинг, 

відсутній 

механізм нагляду 

Слабкий Процедури 

сприяння 

доступу, 

відсутній 

ринковий доступ 

Обмін 

найкращою 

практикою 

систем 

імміграційного 

контролю 

Обмін 

найкращою 

практикою щодо 

захисту прав 

мігрантів  

М‘яка правова 

координація або 

ж відсутність 

моніторингу 

 

Джерело: . Lavenex S., Flavia J., Givens T. E. Regional Migration Governance. URL:  

https://www.wti.org/media/filer_public/47/47/47476b48-d5f8-4d2b-ab2e-

4b65e032a80a/2015_lavenex_jurje_et_al_.pdf (дата звернення: 16.11.2017) 
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Додаток Л 

Регулювання міграційних процесів у рамках регіональних інтеграційних об’єднань регіону Азії 

 

Таблиця Л.1 

Ключові країни походження мігрантів з Азії в країнах ОЕСР, тис. осіб [477] 

 

№ Країна 2000 р. 2005 р. 2008 р. 2010 р. 

1 КНР 282 438,2 530,5 508,2 

2 Індія 113,1 212,2 215 252,4 

3 Філіппіни 165 191,1 157,5 167,1 

4 Пакистан 53,7 74,4 75,9 100 

5 В’єтнам 51,8 66,1 98,3 87,5 

6 Південна Корея 58,4 66,5 79,7 76,1 

7 Таїланд 32,3 47 47,3 50,6 

8 Бангладеш 22,7 37,7 41,1 49,5 

9 Шрі-Ланка 22,9 28,3 33,9 41,3 

10 Японія 33,8 42,8 29,4 32,3 

11 Індонезія 28,8 35,1 31,6 24,9 

12 Афганістан 16,2 16,2 14,2 24,7 

 

Таблиця Л.2 

Основні азійські країни походження мігрантів для країн ОЕСР, 2011 р.  [460] 

Країна Імміграція до ОЕСР, тис. осіб Частка в усьому притоку 

мігрантів до ОСЕР, у % 

КНР 529 10,3 

Індія 240 4,7 

Філіппіни 159 3,1 

Пакистан 105 11 

В‘єтнам  94 1,8 

Азія загалом 1 597 35,6 

 

Таблиця Л.3  

Ключові країни призначення азійської міграції в ОЕСР, 2011 р. [460] 

Країна Імміграція з країн Азії, тис. 

осіб 

Частка притоку азійських 

мігрантів в ОЕСР, що 

припадає на дану країну, у 

% 

США 373 23,4 

Південна Корея 254 15,9 

Японія 200 12,5 

Сполучене Королівство 196 12,3 

Канада 119 7,5 

Австралія 105 6,5 

Німеччина 88 5,5 

Італія 68 4,3 

Іспанія 48 3,0 

Франція 19 1,2 

Нова Зеландія 19 1,2 

 

Таблиця Л.4 
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Найбільші країни в світі, що отримують грошові перекази від мігрантів у 2015 р., млрд. дол. 

США [499] 

 

Місце Країна Обсяг отриманих грошових переказів 

1 Індія 72,2 

2 КНР 63,9 

3 Філіппіни 29,7 

4 Мексика 25,7 

5 Франція 24,6 

6 Нігерія 20,8 

7 Єгипет 20,4 

8 Пакистан 20,1 

9 Німеччина 17,5 

10 Бангладеш 15,8 

 

Таблиця Л.5 

Найбільші потоки грошових переказів у країнах Азії у 2015 р.,  

млрд. дол. США [499] 

 

Місце Країна Обсяг грошових переказів за напрямом 

1 США-КНР 16,3 

2 Гонконг-КНР 15,6 

3 ОАЕ-Індія 13,2 

4 США-Індія 11,5 

5 Саудівська Аравія-Індія 11,0 

6 США-Філіппіни 10,1 

7 США-В‘єтнам  7,0 

8 Саудівська Аравія-Пакистан 5,2 

9 ОАЕ-Пакистан 5,0 

10 Пакистан-Індія 4,9 

11 Кувейт-Індія 4,8 

12 Індія-Бангладеш 4,6 

13 Японія-КНР 4,2 

14 Катар-Індія 4,2 

15 Південна Корея-КНР 4,1 

16 Саудівська Аравія-Індонезія 4,0 

17 Саудівська Аравія-Бангладеш 3,9 

18 Сполучене Королівство-Індія 3,8 

19 ОАЕ-Філіппіни 3,7 

20 Саудівська Аравія-Філіппіни 3,3 

 

 

 

Таблиця Л.6 

Ситуація на ринку праці країн Східної Азії, у % [388] 

 2010 2011 2012 2013 2018* 

Рівень участі 

в робочій силі 

70,2 70,4 70,6 70,8 70,5 

Рівень 

безробіття 

4,2 4,3 4,4 4,5 5,0 
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- в т.ч. 

серед молоді 

9,1 9,4 9,7 10,1 11,6 

Щорічний 

приріст 

зайнятості 

0,6 1,0 0,8 0,7 0,1 

Щорічний 

приріст ВВП 

9,9 8,3 6,6 6,7 6,5 

* - прогноз 

Таблиця Л.7 

Ситуація на ринку праці країн Південної Азії, у % [388] 

 2010 2011 2012 2013 2018* 

Рівень участі 

в робочій силі 

57,1 56,6 56,1 56,1 56,3 

Рівень 

безробіття 

3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 

- в т.ч. 

серед молоді 

41,4 40,5 39,6 39,6 39,3 

Щорічний 

приріст 

зайнятості 

1,0 1,1 1,0 1,9 1,7 

Щорічний 

приріст ВВП 

9,5 6,1 3,6 3,9 6,6 

* - прогноз 

Таблиця Л.8 

Ситуація на ринку праці країн Південно-Східної Азії та Тихого океану, у % 

 2010 2011 2012 2013 2018* 

Рівень участі 

в робочій силі 

70,3 70,4 70,4 70,4 70,1 

Рівень 

безробіття 

4,7 4,4 4,1 4,2 4,4 

- в т.ч. 

серед молоді 

14,5 12,9 12,7 13,0 14,0 

Щорічний 

приріст 

зайнятості 

2,1 2,2 2,0 1,6 1,3 

Щорічний 

приріст ВВП 

7,6 4,7 5,7 4,9 5,5 

* - прогноз 

 

 

 

Додаток М. 
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Регіональні особливості розвитку ринку праці в Північній Америці 

 

 
Рис. М.1. Динаміка постійної імміграції до США в 1988-2015 рр. 

Джерело: складено автором на основі [551] 

  

 
Рис. М.2. Постійна імміграція до США в 2015 р., за регіонами походження мігрантів 

Джерело: складено автором на основі [549] 

 

Таблиця М.1. 

Категорізація постійної імміграції в США в 2013-2015 р., тис. осіб  

 

№  Тип міграції/Рік 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1 Преференції для 

членів сім’ї  

210,3 229,1 213,9 

2 Безпосередні родичі 

громадян США 

439,5 416,5 465,1 

3 Міграція з 

економічних 

мотивів 

161,1 151,6 144,1 

5 Інші типи міграції 179,7 219,3 227,9 
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 ЗАГАЛОМ 990,6 1 016,5 1 051,0 

Джерело: складено автором на основі [550] 

 

Таблиця М.2 

Окремі категорії тимчасових мігрантів в США в 2015 р., тис. осіб [522] 

 

Регіон походження Студенти та відвідувачі по 

обміну 

Тимчасові трудові мігранти 

та члени їхніх сімей 

Африка 56,6 28,1 

Азія 1 337 910,6 

Європа 415,5 633,3 

Північна Америка 577,8 1 944 

Океанія 24,1 15,2 

Південна Америка  152,5 42,5 

Регіон походження невідомий 3,3 0,6 

ЗАГАЛОМ 2 567 3 722,5 

 

 

Таблиця М.3 

Зайнятість, безробіття і рівень зайнятості за регіонами походження мігрантів в США, у % 

[421] 

Регіон Рівень зайнятості Рівень безробіття 

2008 2011 2015 2008 2011 2015 

Мексика 70,3 65,2 68,8 4,9 10,2 5,0 

Інші країни Центральної Америки 77,0 69,9 71,2 4,7 10,7 6,0 

Південна Америка і Кариби 73,2 68,6 70,8 4,9 10,7 6,4 

Канада 74,1 70,3 71,8 3,6 5,7 4,3 

Європа 73,4 71,1 72.7 3,6 7,4 3,6 

Африка 70,4 66,9 67,6 6,0 11,4 7,5 

Азія 70,9 67,4 67,5 3,4 7,0 3,8 

Інші регіони 68,5 63,0 62,2 4,7 10,1 6,0 

Загалом особи іноземного походження 71,8 67,5 67,5 4,4 9.1 5,4 

Місцеве населення 70,3 65,1 67,2 4,9 9,2 5,6 

 

Таблиця М.4  

Вплив притоку іммігрантів в 1980–2000-х рр. в США на заробіток [276, p.25] 

 Всі 

робітники 

Особи з 

незакінченою 

вищою 

освітою 

Особи з 

закінченою 

вищою 

освітою 

Особи, з 

незакінченою 

середньою 

спеціальною 

освітою 

Особи з 

закінченою 

середньою 

спеціально

ю освітою 

Короткостроковий період 

Все населення -3,3 % -7,0 % -1,8 % -2,0 % -3,3 % 

Європейського 

походження 

-3,2 % -6,8 % -1,8 % -2,0 % -3,3 % 

Африканського 

населення 

-4,1 % -7,3 % -1,9 % -2,0 % -3,2% 

Латиноамериканськог

о походження 

-4,6 % -7,7 % -1,9 % -1,95 % -3,2 % 

Довгостроковий період 

Все населення 0,1 % -3,6 % 1,6 % 1,4 % 0,1 % 

Європейського 

походження 

0,2 % -3,4 % 1,6 % 1,4 % 0,1 % 

Африканського -0,7 % -3,9 % 1,4 % 1,4 % 0,2 % 
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населення 

Латиноамериканськог

о походження 

-1,2 % -4,3 % 1,5 % 1,5 % 0,2 % 

 

Таблиця М.5  

Економічні вигоди від імміграції в США, 1960–2000 рр. [276, p.26] 

 1960 1970 1980 1990 2000 

Як % від ВВП 

Зміни в доходах робітників -1,2 % -1,14 % -1,52 % -1,99 % -2,84 % 

Зміни в доходах роботодавців 1,23 % 1,17 % 1,57 % 2,09 % 3,05 % 

Імміграційна надбавка 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,10 % 0,22 % 

В млрд. дол. США (в цінах 2002 р.) 

Зміни в доходах робітників -30,05 -42,98 -78,26 -141,63 -278,37 

Зміни в доходах роботодавців 30,87 44,08 81,03 148,57 299,82 

Імміграційна надбавка 0,82 1,10 2,78 6,94 21,46 

 

Таблиця М.6 

Частка іммігрантів в населенні США (%) [469, p. 10] 

 1970 р. 1980 р. 1990 р. 2000 р. 2008 р. 

Працездатне населення 5,70 7,13 10,27 14,62 16,56 

За рівнем освіти 

Без закінченої освіти 6,84 9,60 17,93 29,02 33,73 

З вищою освітою  4,32 5,14 7,94 12,04 13,27 

З незакінченою середньою 

спеціальною освітою 

5,14 6,63 7,92 9,96 11,65 

З середньою спеціальною освітою 6,48 8,02 10,60 14,59 16,92 

Серед робітничих професій 

Всі освітні рівні  6,03 7,83 11,21 17,53 24,07 

Без закінченої освіти 7,18 12,18 23,75 41,03 55,45 

З вищою освітою  4,19 4,94 7,57 12,47 17,30 

З незакінченою середньою 

спеціальною освітою 

5,95 6,14 7,26 9,82 14,07 

З середньою спеціальною освітою 9,53 9,52 12,14 17,89 23,82 
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Рисунок М.3. Найбільші країни походження постійної міграції в Канаді в 2015 р., осіб  

Джерело: складено автором на основі [293] 

 

Таблиця М.7 

Тимчасова міграція до Канади за програмою IMP, осіб 

 

Категорія/Рік 2006 2009 2013 2015 

МІГРАЦІЯ ЗА УГОДАМИ 15 408 21 437 38 033 36 851 

в т.ч. 

Міжнародні угоди Канади 13 249 16 458 25 983 25 343 

НАФТА 12 470 15 316 23 855 23 292 

Інші ЗВТ 480 784 1 242 1 047 

Професіонали за ГАТС 295 299 171 110 

Неторгові угоди - 59 715 894 

Провінційні/територіальні 

міжнародні угоди 

- 56 510 513 

Канада – 

провінційні/територіальні угоди  

- 1 456 11 307 10 897 

Інші угоди     

МІГРАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО 

СИСТЕМИ ІНТЕРЕСІВ 

КАНАДИ 

68 132 118 350 198 619 213 126 

в т.ч. 

Особливі переваги 11 176 13 224 30 929 26 372 

Загальні особливі переваги 2 815 2 463 11 553 8 023 

Підприємці/самозайняті 765 368 431 448 

Внутрішньокорпоративні 

трансферти 

7 539 10 342 18 881 17 755 

Аварійно-рятувальні роботи 57 51 64 146 

Взаємна зайнятість 28 842 52 330 60 723 61 612 

Міжнародний досвід Канади (IEC) 25 890 48 892 56 304 56 863 

Викладацький обмін 1 063 1 290 1 705 1 509 

Інше взаємне працевлаштування 1 889 2 148 2 714 3 240 

Конкурентоспроможність і 

державна політика 

26 706 51 400 105 079 122 823 
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Члени подружжя кваліфікованих 

працівників 

11 781 19 363 30 527 27 059 

Члени подружжя студентів 3 398 4 212 6 188 9 418 

Післядипломне працевлаштування 7 116 22 921 60 978 79 284 

Постдокторальні стипендіати 4 411 4 904 5 491 4 902 

Медичні резиденти і стипендіати   1 895 2 160 

Благодійність або релігійна 

робота 

1 408 1 396 1 888 2 025 

Наукова робота, освітні 

програми 

- - - 294 

ІНШІ ПРОГРАМИ 13 41 11 87 

ЗАГАЛОМ 83 553 139 828 236 663 250 064 

Джерело: складено автором на основі [294] 

 

Таблиця М.8 

Зайнятість, безробіття і рівень зайнятості за регіонами походження мігрантів у Канаді, у % 

[421] 

Регіон Рівень зайнятості Рівень безробіття 

2008 2011 2015 2008 2011 2015 

Африка на Південь від Сахари 68,7 66,7 68,5 10,4 12,6 10,9 

Північна Африка  66,2 63,8 64,0 16,1 14,8 14.9 

Близький Схід 60,5 59,0 58,9 10,7 12,1 12,1 

Азія 69,9 67,7 70,6 7,1 8,8 6,9 

Європа 73,0 73,0 76,2 5,2 6,6 5,1 

Океанія 82,0 75,3 79,5 3,9 6,7 2,7 

Північна Америка 76,1 72,2 72,5 5,0 5,6 4,7 

Центральна і Південна Америка і Кариби 72,3 70,2 73,3 8,5 10,6 8,3 

Загалом особи іноземного походження 70,7 68,9 70,9 7.2 8,9 7,4 

Місцеве населення 74,3 72,7 73,0 6,0 7,2 6,9 
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Додаток М.2 

Таблиця М.9 

Неімміграційні адмісії до США за класом адмісії в 2013–2015 фіскальних роках 

Клас адмісії 2013 2014 2015 

Загальна кількість адмісій 
1
 173100000 180500000 181300000 

Загалом адмісій типу I-94 
2
 61052260 74930606 76638236 

Тимчасові робітники та члени їхніх родин 2996743 3398961 3722543 

Тимчасові робітники та стажери 1853915 2095175 2306962 

CNMI-лише транзитні робітники (CW1) 1642 4045 5096 

Члени подружжя і діти власників віз CW1 (CW2) 404 777 883 

Тимчасові робітники спеціальних професій (H1B) 474355 511773 537450 

Іноземці, які в‘їжджають з Чилі та Сінгапуру в рамках 

угод про Зону вільної торгівлі (H1B1) 
8 29 93 

Зареєстровані медсестри, які приймають участь у 

програмі Сестринської допомоги для 

неблагополучних районів (H1C) 

7 D - 

Сільськогосподарські робітники (H2A) 
3
 204577 240620 283580 

Несільськогосподарські робітники (H2B) 104984 105413 120207 

Робітники з візами H2B (H2R) 
4
 9 D 12 

Стажери (H3) 4117 4306 3514 

Члени подружжя і діти власників віз  H1, H2 або H3 

(H4) 
163786 184045 205521 

Робітники з видатними здібностями або досягненнями 

(O1) 
66604 83001 93086 

Робітники, які супроводжують власників віз O1 та 

асистують їм (O2) 
20762 24190 26593 

Члени подружжя і діти власників віз O1 і O2 (O3) 8238 9940 11733 

Міжнародно визнані спортсмени або естрадні артисти 

(P1) 
85583 95470 99351 

Митці і артисти за взаємними програмами обміну (P2) 12306 13808 14292 

Митці і артисти в культурно унікальних програмах 

(P3) 
9512 11191 11729 

Члени подружжя і діти власників віз  P1, P2 або P3 

(P4) 
3565 3390 3754 

Робітники в програмах міжнародного культурного 

обміну (Q1) 
2685 2976 2988 
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Робітники релігійних професій (R1) 14191 13839 14109 

Члени подружжя і діти власників віз  R1 (R2) 4337 3781 3526 

Професійні робітники в рамках 

Північноамериканської зони вільної торгівлі   

(НАФТА) (TN) 

612535 712737 787180 

Члени подружжя і діти власників віз  TN (TD) 59708 69840 82265 

Переміщення в рамках БНП 723641 835707 917613 

Робітники БНП (L1) 503206 591728 648611 

Члени подружжя і діти власників віз  L1 (930) 220435 243979 269002 

Трейдери та інвестори відповідно до угод  373360 422025 449732 

Трейдери та їхні члени подружжя і діти (E1) 71652 78100 78511 

Інвестори та їхні члени подружжя і діти (E2) 279288 314464 335820 

Інвестори та їхні члени подружжя і діти (виключно 

CNMI) (E2C) 
5 D - 

Принципали за Угодою про зону вільної торгівлі з 

Австралією, члени подружжя та діти (E3) 
22415 29459 35401 

Представники іноземних засобів масової інформації 45827 46054 48236 

Представники іноземних засобів масової інформації, 

члени їх подружжя та діти (I1) 
45827 46054 48236 

Студенти 1669225 1837664 1990661 

Академічні студенти (F1) 1577509 1737927 1886948 

Члени подружжя і діти власників віз  F1 (F2) 71167 78215 83004 

Студенти професійно-технічних закладів (374) 19106 20534 19878 

Члени подружжя і діти власників віз  374 (M2) 1443 988 831 

Відвідувачі за обміном 492937 557760 576347 

Відвідувачі за обміном (J1) 433534 486827 502372 

Члени подружжя і діти власників віз J1 (J2) 59403 70933 73975 

Дипломати та інші представники 373330 421144 438477 

Посли, міністри, кар‘єрні дипломати або консульські 

службовці та члени їхніх сімей (A1) 
34548 39239 40410 

Інші службовці або робітники іноземних країн та 

члени їхніх сімей (A2) 
164896 179956 183104 

Обслуговуючий персонал службовців або особисті 

співробітники власників віз А1 і А2 і їхні сім‘ї (A3) 
1381 1642 1449 
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Посадові особи визнаних іноземних урядів  (G1) 15254 15274 15947 

Інші представники визнаних іноземних урядів (G2) 16011 19346 21481 

Представники невизнаних іноземних урядів або не 

члени таких урядів (G3) 
864 804 943 

Службовці та робітники міжнародних 

організацій (G4) 
108478 116363 121890 

Обслуговуючий персонал службовців або особисті 

співробітники представників (G5) 
1137 1116 1093 

Службовці та члени сімей і діти службовців 

Організації Північноатлантичного договору (NATO) 

(візи N1-N7) 

30761 47404 52160 

Тимчасові відвідування для відпочинку 48346018 59784922 61017237 

Тимчасові відвідувачі для відпочинку (B2) 29915467 40457847 41671997 

Тимчасові відвідувачі для відпочинку за Програмою 

безвізового в‘їзду (WT) 
17168958 18161646 18138442 

Тимчасові відвідувачі для відпочинку за Програмою 

безвізового в‘їзду на острів Гуам (GT) 
X X X 

Гуам-CNMI Програма безвізового в‘їзду для 

відпочинку (GMT) 
1261593 1165429 1206798 

Тимчасові відвідувачі з бізнес мотивів 6299533 7734191 8008659 

Тимчасові відвідувачі з бізнес мотивів (B1) 3498688 4755509 4933958 

Тимчасові відвідувачі з бізнес мотивів за Програмою 

безвізового в‘їзду (WB) 
2798130 2976445 3070226 

Тимчасові відвідувачі для бізнесу за Програмою 

безвізового в‘їзду на острів Гуам (GB) 
X X X 

Гуам-CNMI Програма безвізового в‘їзду для бізнесу 

(GMB) 
2715 2237 4475 

Транзитні іноземці 628711 1004916 689990 

Іноземці в безперервному і негайному транзиті через 

США (C1) 
608396 987546 672420 

Іноземці в транзиті до ООН (C2) 2269 638 524 

Транзитні  службовці іноземного уряду та їхні члени 

подружжя, діти та обслуговуючий персонал (C3) 
18046 16732 17046 

Приїжджаючі студенти 105263 109833 100495 

Академічні cтуденти, що приїжджають з Канади та 

Мексики (F3) 
105263 109833 100495 

Студенти професійно-технічних закладів, що - - - 
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приїжджають з Канади та Мексики (529) 

Іноземне фінансування громадян та дітей США  29773 41778 35266 

Іноземне фінансування громадян США (K1) 26046 36680 30942 

Діти власників віз K1 (K2)  3727 5098 4324 

Акт щодо легалізації імміграції за сімейною 

справедливістю (LIFE)  
3014 2275 1627 

Члени подружжя громадян США, які очікують візу 

(K3) 
1262 1004 644 

Діти громадян США, які очікують візу (K4) 417 336 99 

Члени подружжя постійних мешканців США, які 

очікують візу (V1) 
867 647 563 

Діти постійних мешканців США, які очікують візу 

(V2) 
271 252 307 

Особи, які знаходяться на утриманні власників віз V1 і 

V2, що очікують візу (V3) 
197 36 14 

Інші 87 72 74 

Невідомі 107626 37090 56860 

 

X – Не застосовується. 

D – закриті дані або дані для обмеженого використання. 

CNMI – Співдружність Північних Маріанських островів 
1
 Оціночні підсумки адмісій є округленими до найближчої сотні тисяч. Виключають адмісії 

морських і повітряних екіпажів ( візи D1 і D2). 
2
 Починаючи з 2010 року кількість адмісій I-94 значно перевищує суми, представлені в попередні 

роки через більш повний підрахунок сухопутних адмісій. 
3
 Починаючи з 2006 року щорічне збільшення прийому за візами H2A може бути пов‘язано з 

більш повним записом пішохідних адмісій уздовж південно-західного кордону. 
4
 Видача віз Н2R (повернення H2B робітників, які не підлягають щорічним кількісним 

обмеженням) припинилася в кінці 2007 року. 

Примітки:  

 Адмісії є підрахунками подій тобто прибуття, а не кількість унікальних фізичних осіб; 

багаторазові в‘їзди одного індивіда в один і той же день вважатимуться однією адмісією. 

 Більшість короткострокових адмісій з Канади і Мексики не включаються. 

Джерело: Nonimmigrant Admissions By Class Of Admission: Fiscal Years 2013 To 2015  // Official 

website of the Department of Homeland Security. URL: https://www.dhs.gov/immigration-

statistics/yearbook/2015/table25 

 

  

https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2015/table25
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2015/table25
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Додаток Н.1 

 

Критерій Вальда (W) забезпечує максимізацію мінімального виграшу, який може бути отриманий 

при реалізації кожного із варіантів стратегій: 

W=maximinj aij              (Н.1) 

Критерій інтерпретує гру як таку, в якій слід дотримуватися обережної стратегії мінімізуючи 

ризики.  

Критерій оптимістичності стратегії (М) передбачає, що гравець максимально схильний прийняти 

певне, заздалегідь обране рішення, тобто діяти за певною, наперед визначеною стратегією: 

М=maximaxj aij                       (Н.2) 

Критерій песимістичності стратегії (P) передбачає, що гра пропонуватиме найменші із можливих 

виграшів, тобто значний вплив на гру матиме невизначеність можливих результатів гри: 

   Р=miniminj aij                    (Н.3) 

 При використанні даного критерію гравець очікує на отримання найгіршого із можливих 

результатів, а тому притримуватиметься максимально обережної стратегії і обере варіант із мінімальним 

виграшем.  

 Критерій ризику Севеджа (S) використовується для вибору максимального елемента матриці 

ризиків із її мінімально можливих елементів.   

S=minimaxj rij                                    (Н.4) 

В даному випадку проводиться оцінка ризику (b) в умовах, коли гравець розраховує на реалізацію 

одного із можливих сценаріїв гри у відповідний період часу:  

bj=              (Н.5) 

Приймаючи i-те рішення гравець ризикує отримати не максимальний виграш bj, а відповідне 

значення платіжної матриці    , тут виникає ефект «недоотриманого» прибутку: 

rij=bj - aij=amaxj - aij,    (Н.6) 

де    - можливий варіант виграшу при реалізації певного сценарію гри; 

    amaxj – максимально можливий виграш в умовах реалізації певного сценарію при всіх можливих 

стратегіях. 

Використання критерію Севеджа орієнтує гравця на обрання варіанту стратегії із меншим 

ризиком в порівнянні із максимально можливим очікуваним ризиком.  

Критерій Гурвіца (Н) використовується для вибору певного середнього елементу матриці, 

відмінного від максимального та мінімального значень: 

H=                            ,   (Н.7) 

де 0<φ<1 і показує ймовірність реалізації оптимістичного сценарію. 
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Додаток Н.2 

 

Перелік країн, що входять до регіональних  інтеграційних об’єднань, що були відібраних 

для аналізу  

 

Андський спільний ринок (Андський пакт, АНКОМ)  

Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу 

Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН)  

Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, М‘янма 

Карибська співдружність (КАРІКОМ)  

Гаяна, Барбадос, Ямайка, Тринідад і Тобаго, Антигуа і Барбуда, Монтсеррат, Сент-Кітс і Невіс, Домініка, 

Гренада, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Беліз. 

Економічне співтовариство країн Центральної Африки (ЕКОЦАС)  

Ангола, Бурунді, Камерун, ЦАР, Конго, Габон, Екваторіальна Гвінея, ДР Конго, Сан-Томе і Принсіпі, 

Чад, Руанда  

Економічне співтовариство країн Східної та Південної Африки (КОМЕСА) 

Бурунді, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Замбія, Зімбабве, Єгипет, Кенія, Коморські Острови, 

Лівія, Маврикій, Мадагаскар, Малаві, Руанда, Свазіленд, Сейшельські Острови, Судан, Уганда, Еритрея, 

Ефіопія. 

  

Європейський Союз (ЄС)  

Австрія, Бельгія, Болгарія, Сполучене Королівство, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, 

Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція 

Євразійський економічний союз (ЄАЕС)  

Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Вірменія 

Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС)  

Бенін, Буркіна Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кот-д'Івуар, Кабо-Верде, Ліберія, Малі, Нігер, 

Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того 

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ)  

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати 

Співтовариство розвитку Півдня Африки (САДК) 

Ботсвана, Лесото, Намібія, Південна Африка і Свазіленд 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА): 

Канада, Мексика, США 

Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) 

Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай, Венесуела (2012-2017 рр.) 

Договір про зону вільної торгівлі СНД  (СНД) 

Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, РФ, Таджикистан, 

Туркменістан, Узбекистан 

Австралійсько-новозеландська угода щодо більш тісної економічної співпраці (АНЦЕРТА) 

Австралія, Нова Зеландія 

Міжурядовий орган з питань розвитку (МОПР) 

Джибуті, Ефіопія, Сомалі, Еритрея, Судан, Південний Судан, Кенія, Уганда 

Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК) 

Афганістан, Бангладеш, Бутан, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан та Шрі-Ланка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
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Додаток Н.3 

Таблиця Н.1 

Імміграційна премія в Австралії, за типами імміграції, у розрізі макроекономічних сфер 

 Сіме

йна 

Кваліфі

кована 

незалеж

на 

Інш

а на 

осно

ві 

сист

еми 

балі

в 

Інша 

кваліфі

кована 

Гумані

тарна 

Відвід

увачі 

Прог

рама 

457 

Зайня

тість 

під 

час 

відпоч

инку  

Студ

енти 

Всі 

кате

горії 

Населення 4,4

% 

1,7% 2,7

% 

0,5% 1,4% 3,2% 3,0% 2,4% 17,7

% 

37,0

% 

Зайнятість 3,8

% 

2,3% 3,5

% 

0,5% 1,2% 3,5% 4,0% 2,9% 23,4

% 

45,1

% 

ВП 2,8

% 

2,1% 2,9

% 

0,5% 0,9% 2,9% 3,7% 2,4% 22,6

% 

40,7

% 

Споживанн

я 

2,2

% 

2,3% 3,2

% 

1,3% 0,6% 3,1% 4,3% 2,5% 25,3

% 

44,7

% 

ВВП на 

душу 

населення 

-

1,7

% 

0,3% 0,2

% 

0,0% -0,6% -0,4% 0,7% 0,0% 7,4% 5,9% 

Дол. США 

на рік (в 

цінах 2012-

13 рр.) 

-

1790 

дол. 

СШ

А 

360 дол. 

США 

188 

дол. 

СШ

А 

31 дол. 

США 

-618 

дол. 

США 

-423 

дол. 

США 

763 

дол. 

США 

 

12 дол. 

США 

7629 

дол. 

США 

6 151 

дол. 

СШ

А 

% премії на 1 

мігранта 

-37% 21% 7% 7% -37% -9% 22% 2% 28% 10% 

Споживанн

я на душу 

населення 

-

2,4

% 

0,6% 0,5

% 

0,9% -0,9% -0,1% 1,5% 0,2% 12,0

% 

12,2

% 

Дол. США 

на рік (в 

цінах 2012-

13 рр.) 

-

1361 

дол. 

СШ

А 

324 дол. 

США 

266 

дол. 

СШ

А 

505 дол. 

США 

-519 

дол. 

США 

-79 

дол. 

США 

836 

дол. 

США 

110 

дол. 

США 

6 896 

дол. 

США 

6 977 

дол. 

СШ

А 

% премії на 1 

мігранта 

-51% 34% 17% 170% -58% -2% 42% 7% 43% 21% 

Ставка 

податку на 

доходи (% 

пунктів 

різниці) 

0,6

% 

-0,8% -

1,0

% 

-0,2% 0,2% -0,7% -2,0% -0,9% -

15,8

% 

-

20,6

% 

Реальна 

заробітна 

плата після 

оподаткуван

н 

-

2,1

% 

0,2% -

0,2

% 

0,2% -0,8% -0,5% 0,9% 0,0% 11,9

% 

9,7% 

Висококвалі

фіковані 

-

1,2% 

-1,0% -

0,6% 

0,1% -0,3% -0,6% -0,7% -0,1% 1,0% -

3,5% 

Середньоква

ліфіковані 

-

2,0% 

0,7% -

0,5% 

0,3% -0,8% -0,5% 1,0% 0,0% 12,7

% 

11,0

% 

Низькоквалі

фіковані 

-

3,5% 

1,2% 1,0% 0,3% -1,3 -0,3% 2,8% 0,1% 21,7

% 

21,9

% 
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Додаток Н.4 

Таблиця Н.2 

 

РЕГРЕСІЙНА СТАТИСТИКА 

Множинний R 

0,770190

716 

       

R-квадрат 

0,593193

739 

       Нормований R-

квадрат 

0,491492

174 

       Стандартна 

помилка 

3,037166

905 

       Спостереження 16 

       Дисперсійний 

аналіз 

        

  df SS MS F 

Значимі

сть F 

   

Регресія 3 161,4089 

53,80296

876 5,83269 0,010719 

   

Остаток 12 110,6926 

9,224382

809 

     Загалом 15 272,1015       

   

         

  

Коефіці

єнти 

Стандартна 

помилка 

t-

статисти

ка 

P-

Значен

ня 

Нижні 

95% 

Верхні 

95% 

Нижні 

95% 

Верхні 

95% 

Y-перетин 

4,461189

65 1,72868 

2,580691

036 

0,02406

7 0,694719 8,22766 

0,69471

9 

8,22766

0378 

Змінна X 1 

0,212350

65 0,544648 

0,389886

349 

0,03752

3 -0,97433 

1,39903

6 

-

0,97433 

1,39903

575 

Змінна X 2 

0,861555

259 0,216014 

3,988419

087 

0,00179

9 0,390901 1,33221 

0,39090

1 

1,33220

9825 

Змінна X 3 

-

0,015150

638 0,114865 

-

0,131899

588 

0,04449

2 -0,26542 

0,23511

9 

-

0,26542 

0,23511

857 
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Таблиця Н.3 

 

  
ВИВІД ЗАЛИШКУ 

 

Спостереження 

Передбачуване 

Y Залишки 

1 6,875069203 -5,37507 

2 10,89262057 -1,95262 

3 6,067811216 0,822189 

4 7,068800642 1,991199 

5 6,880790913 3,069209 

6 9,622493579 -1,12249 

7 6,305882419 1,674118 

8 6,525469843 2,94453 

9 10,71355609 0,186444 

10 9,382340986 5,377659 

11 9,160242321 0,489758 

12 10,0269005 0,488175 

13 7,542802014 -0,0928 

14 -2,833959459 0,091445 

15 9,881504325 -0,1115 

16 9,847674832 -3,16767 
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Додаток Н.5 

У загальному вигляді економетричну модель можна записати так: 

uxfY  )(    (4.1)   

де X— вихідні економічні показники;   и — випадкова (або стохастична) складова. 

З огляду на те, що залежна змінна Y залежить від и, вона також є стохастичною, а тому при виявленні 

кореляційно-регресійного зв'язку між економічними показниками виникає потреба зменшення у певних 

допустимих межах похибки, викликаної наявністю випадкової складової, що на практиці здійснюється 

лінійною апроксимацією параметрів моделі: 

uXaaY  10                       (4.2) 

де a0 та a1 — невідомі параметри. 

 Розсіювання незалежних змінних на координатній площині є основним фактором спотворення 

даних в моделі регресії. З метою підвищення адекватності лінійної регресії використовується принцип 

мінімізації суми квадратів відхилень точок від певної лінії, яка в цілому описує регресійну залежність – 

метод найменших квадратів (МНК). Даний метод полягає в знаходженні таких a0 та a1, для яких 


n

i

iu
1

2
є 

найменшою.  

Необхідною умовою  мінімізації випадкової величини є рівність нулю частинних похідних функції f 

(x) за кожним із параметрів a0 та a1. Для лінійної залежності МНК матиме такий вид: 
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за умови, що 
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      (4.4) 

Виконавши елементарні перетворення, отримаємо систему лінійних рівнянь: 
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звідки отримаємо: 
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 Розв‘язуючи систему лінійних рівнянь, отримаємо оцінки параметрів  a0 та a1 -     та    : 
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Важливим етапом побудови будь-якої регресійної моделі є визначення значущості (адекватності) 

отриманих оцінок параметрів. Існують різні алгоритми проведення такого дослідження, більшість з яких 

передбачають оцінку залежності:  

- усього масиву пояснювальних змінних ( 2  — «хі»-квадрат);  

 - кожної пояснювальної змінної з рештою змінних (F-критерій);  

- кожної пари пояснювальних змінних (t-критерій). 

Зазначені критерії, при порівнянні з їхніми критичними значеннями, дають підстави робити 

конкретні висновки щодо наявності чи відсутності мультиколінеарності пояснювальних змінних та їх 

адекватності реальним процесам, які моделюються.  

Нехай вектори незалежний змінних економетричної моделі mXXXX ...,, 321 . Елементи 

нормалізованих векторів обчислюються за формулою: 

   
n

xx
x

kx

kik
ik

2

*




 ,  (4.9) 

де n — кількість спостережень ),1( ni  ; m  — кількість пояснювальних змінних ),1( mk  ; 

kx  — середнє арифметичне k-ї пояснювальної змінної; 
2

kx  — дисперсія k-ї пояснювальної змінної. 

З метою виявлення мультиколінеарності також знаходять кореляційні матриці нормалізованих 

змінних: 

** XXrxx


 ,   (4.10) 

де 
*X — матриця нормалізованих незалежних змінних, 

*X — матриця, транспонована до матриці 
*X . 

 

На наступному етапі проводиться розрахунок значень 
2
: 

   xxrmn ln52
6

1
12









 ,   (4.11)  

де xxr  — визначник кореляційної матриці rxx. 

Значення цього критерію порівнюється з табличним при  1
2

1
mm  ступенях свободи і рівні 

значущості α. Якщо 
22

таблфакт   , то в масиві незалежних змінних наявна мультиколінеарність. 

Визначення оберненої матриці проводиться за формулою: 

 

1

**1











 
 XXrC xx    (4.12)  

 

А обчислення F-критеріїв віповідно 

  
1

1





m

mn
cF kkk ,   (4.13)  

де kkc  — діагональні елементи матриці C. Фактичні значення критеріїв порівнюються з 

табличними при m – 1 і n – m ступенях свободи і рівні значущості . Якщо Fk факт > Fтабл, то відповідна k-

та пояснювальна змінна адекватно описує досліджуваний процес. 

Коефіцієнт детермінації для кожної змінної: 

 
kk

k
c

R
1

12     (4.14)  

Якщо коефіцієнт детермінації наближається до одиниці, то коефіцієнти регресії в цілому адекватно 

пояснюють досліджуваний процес. 

На наступному етапі проводиться обчислення t-критеріїв: 
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 21 kj

kj

kj

r

mnr
t




     (4.15)  

Фактичні значення критеріїв kjt  порівнюються з табличними при mn  ступенях свободи і рівні 

значущості  . Якщо tkj > tтабл, то коефіцієнти моделі адекватно пояснюють незалежні  змінні. 
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Додаток Р.1 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДОГОВІРНИХ ПОСЛУГ І НЕЗАЛЕЖНИХ 

ФАХІВЦІВ 

 

СТОРОНА ЄС 

1. Перелік нижченаведених застережень визначає види економічної діяльності, лібералізовані 

Стороною ЄС відповідно до статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP), стосовно яких застосовуються 

обмеження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (CSS та IP), і зазначає 

такі обмеження. 

2. Перелік складається з наступних елементів: 

(a) перша колонка зазначає сектор чи підсектор, до якого застосовуються обмеження; та 

(b) друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються. 

Сторона ЄС не бере на себе жодних зобов‘язань стосовно постачальників договірних послуг і 

незалежних фахівців відносно будь-якого сектора економічної діяльності, за винятком тих, що явно 

перелічені нижче. 

3. Під час визначення окремих секторів та підсекторів: 

(a) CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним офісом 

ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991; та 

(b) CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено  Статистичним 

офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0,  1998. 

4. Зобов‘язання щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців не застосовуються 

у випадках, коли намір чи результат їхньої  тимчасової присутності полягає у втручанні або 

іншому впливі на результат  будь-якого спору чи переговорів між працівниками і 

менеджментом. 

5. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов‘язані з вимогами і процедурами щодо 

кваліфікації, технічними стандартами, ліцензійними вимогами і процедурами, якщо вони не 

представляють собою обмеження в значенні статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP). Ці заходи (напр. 

вимога ліцензування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, необхідність 

здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, та вимога щодо наявності легального місця проживання на 

території, на якій здійснюється економічна діяльність), навіть якщо вони не перелічені нижче, 

застосовуються у будь-якому разі до постачальників договірних послуг і незалежних фахівців 

України. 

6. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи щодо субсидій, які надаються Стороною. 
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7. Нижченаведений перелік не заподіює шкоду існуванню державних монополій і виключних прав 

у відповідних секторах, як це визначено ЄС у його Переліку (Додаток XVI-A або Додаток XVI-

B до Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна 

торгівля» Розділу IV цієї Угоди.  

8. У секторах, в яких застосовуються тести економічних потреб, їхнім головним критерієм буде 

оцінка відповідної ринкової ситуації у Державі-члені Європейського Союзу або регіоні, в якому 

буде надаватися послуга, у т.ч. відносно кількості існуючих постачальників послуг та впливу на 

них.  

9. Права і обов‘язки, які виникають у зв‘язку з нижченаведеним переліком, не  набувають чинності 

самі по собі, й тому не надають прав безпосередньо окремим фізичним особам чи юридичним 

особам. 

10. У нижченаведеному переліку використовуються наступні абревіатури: 

  

AT Австрія 

BE Бельгія 

BG Болгарія 

CY Кіпр 

CZ Чеська Республіка 

DE Німеччина 

DK Данія 

EU Європейський Союз, включаючи усіх його країн-членів 

ES Іспанія 

EE Естонія 

FI Фінляндія 

FR Франція 

EL Греція 

HR Хорватія 

HU Угорщина 

IE Ірландія 

IT Італія 

LV Латвія 

LT Литва 

LU Люксембург 

MT Мальта 

NL Нідерланди 

PL Польща 

PT Португалія 

RO Румунія 

SK Словацька Республіка 

SI Словенія 

SE Швеція 

UK Сполучене Королівство 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

ВСІ СЕКТОРИ Перехідні періоди 

BG та RO: Зобов‘язання набувають чинності з 1 січня 2014 

року. 

 

Визнання 

EU: Директиви ЄС про взаємне визнання дипломів 

застосовуються лише по відношенню до громадян країн-

члені ЄС. Право надавати професійні послуги, що 

регулюються, в одній країні-члені не дає права на надання 

послуг в іншій країні-члені
1
. 

Юридичні консультаційні 

послуги  щодо міжнародного 

публічного права та іноземного 

права (тобто законів не-ЄС) 

(частина СРС 861)
2
 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Немає 

BE, ES, HR, IT, EL: Підтвердження економічної 

необхідності для індивідуальних спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для 

постачальників договірних послуг. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

DK: Маркетинг діяльності у сфері юридичного 

консультування обмежений юристами з датською ліцензією 

на практику. Вимога проходження юридичного екзамену в 

Данії для отримання датської ліцензії.  

FR: Для повного (спрощеного) прийому до колегії адвокатів 

потрібен тест на придатність. Доступ юристів до професії 

«avocat auprès de la Cour de Cassation» та «avocat auprès du 

Conseil d’Etat» залежить від квоти та вимог щодо 

громадянства. 

HR: Повне членство в колегії адвокатів, яке необхідне для 

надання юридичних представницьких послуг, залежить від 

громадянства 

Послуги в сферах складання 

актів ревізії та бухгалтерського 

обліку 

(СРС 86212, крім 

«аудиторських послуг», СРС 

86213, СРС 86219 та СРС 

86220) 

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

Немає. 

AT: Роботодавець повинен бути членом відповідного 

професійного об‘єднання у приймаючій країні, де таке 

об‘єднання існує.  

FR: Вимога щодо авторизації. Надання послуг у сферах 

складання актів ревізії та бухгалтерського обліку залежить 

від рішення Міністра економіки, фінансів та промисловості 

за домовленістю з Міністерством закордонних справ. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності.  

                                                           
1
 Для того, щоб громадяни третіх країн отримали визнання своєї кваліфікації, що розповсюджується на весь ЄС, 

необхідно проведення переговорів щодо Угоди про взаємне визнання згідно з процедурою, визначеною у статті 18 
цієї Угоди. 
2
 Як і надання інших послуг, Юридичні послуги залежать від вимог та процедур ліцензування, що застосовуються у 

країнах-членах ЄС. Для юристів, які надають правові послуги стосовно цивільного міжнародного права та  іноземного 
права це може приймати, серед іншого, форму відповідно до місцевого кодексу етики, використання місцевого 
звання (якщо немає визнання оригінального звання), вимог із страхування, простої реєстрації у колегії адвокатів 
приймаючої країни або спрощеного прийому до колегії адвокатів приймаючої країни шляхом тесту на придатність з 
легальним або професійним перебуванням у приймаючій країні. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

HR: Вимога щодо проживання. 

Послуги у сфері оподаткування 

(СРС 863)
1
 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Немає. 

AT: Роботодавець повинен бути членом відповідного 

професійного об‘єднання у приймаючій країні, де таке 

об‘єднання існує; умови щодо громадянства для 

представництва перед компетентними органами. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності. 

CY: Не зв‘язані для подання податкової декларації. 

PT: Не зв‘язані. 

HR, HU: Вимога щодо проживання. 

Послуги у сфері архітектури та 

послуги з планування міст та в 

сфері ландшафтної архітектури    

(СРС 8671 та СРС 8674) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

BE, ES, HR, IT: Підтвердження економічної необхідності 

для індивідуальних спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для 

постачальників договірних послуг. 

FI: Фізична особа повинна продемонструвати, що вона 

володіє спеціальними знаннями, що мають відношення до 

послуги, яка надається. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності.  

AT: Лише послуги з планування, де: Підтвердження 

економічної необхідності.  

HU, SK: Вимоги щодо проживання. 

Інженерні послуги та  

Комплексні інженерні послуги 

(СРС 8672 та СРС 8673) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

BE, ES, IT: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для 

постачальників договірних послуг. 

FI: Фізична особа повинна продемонструвати, що вона 

володіє спеціальними знаннями, що мають відношення до 

послуги, яка надається. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності.  

AT: Лише послуги з планування, де: Підтвердження 

економічної необхідності. 

HR, HU: Вимоги щодо проживання. 

Комп‘ютерні та пов‘язані з 

ними послуги  

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Немає. 

ES, IT: Підтвердження економічної необхідності для 

                                                           
1
 Не включає до себе юридичні консультаційні та представницькі послуги у справах оподаткування, які містяться у 

Юридичних консультаційних послугах щодо публічного міжнародного права та іноземного права. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

(СРС 84) індивідуальних спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для 

постачальників договірних послуг. 

BE: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: 

Підтвердження економічної необхідності.  

HR: Вимога щодо проживання для постачальників 

договірних послуг. Не зв‘язані для індивідуальних 

спеціалістів 

Послуги у сфері досліджень та 

розробок 

(СРС 851, 852 крім послуг 

психологів
1
, 853) 

EU крім BE, UK: Потрібна угода на надання послуг 

хостингу із затвердженими дослідницькими організаціями
2
. 

CZ, DK, SK: Підтвердження економічної необхідності. 

BE, UK: Не зв‘язані  

HR: Вимога щодо проживання 

Послуги у сфері реклами 

(СРС 871) 

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, 

UK: Немає. 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності. 

Консультативні послуги з 

питань управління 

(CPC 865) 

 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

Немає. 

ES, IT: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

BE, HR: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

Послуги, пов‘язані з 

консультаціями з питань 

управління 

(CРС 866) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

Немає. 

BE, ES, HR, IT: Підтвердження економічної необхідності 

для індивідуальних спеціалістів. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

HU: Підтвердження економічної необхідності, крім послуг з 

                                                           
1
 Частина СРС 85201, яка міститься у Послугах у сфері медицини та стоматології. 

2
 Для всіх країн-членів ЄС, крім DK, схвалення дослідницької організації та угода на надання послуг хостингу повинні 

відповідати умовам, встановленим згідно з Директивою ЄС 2005/71/ЄС. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

арбітражу та примирення (86602), де: не зв‘язані.  

Послуги з технічних 

випробувань та проведення 

аналізів 

(СРС 8676) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: 

Немає. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності. 

Супутні науково-технічні 

консультаційні послуги 

(СРС 8675) 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Немає.  

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності. 

DE: Не зв‘язані для офіційно призначених геодезистів. 

FR: Не зв‘язані для операцій з геодезичної зйомки, що 

відноситься до встановлення права на власність та 

земельного права, де: Не зв‘язані.  

BG: Не зв‘язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

суден  

(частина СРС 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: 

Немає. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO: 

Підтвердження економічної необхідності. 

SK: Підтвердження економічної необхідності. 

UK: Не зв‘язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

залізничного обладнання  

(частина СРС 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 

SE: Немає. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

UK: Не зв‘язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

автомобілів, мотоциклів, 

снігомобілів та 

автотранспортного обладнання  

(СРС 6112, СРС 6122, частина 

СРС 8867 та частина СРС 8868) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: 

Немає. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності. 

UK: Не зв‘язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

літаків та їх частин  

(частина СРС 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 

SE: Немає. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

UK: Не зв‘язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

металопродукції, (неофісного) 

устаткування, 

(нетранспортного та 

неофісного) обладнання та 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, 

UK: Немає. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

особистих речей та побутових 

товарів
1
 

(СРС 633, СРС 7545, СРС 8861, 

СРС 8852, СРС 8864, СРС 8865 

та 8866) 

Послуги з перекладу 

(СРС 87905, крім офіційної та 

сертифікованої діяльності) 

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

BE, ES, IT, EL: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

CY, LV: Підтвердження економічної необхідності для 

постачальників договірних послуг. 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

HR: Не зв‘язані для індивідуальних спеціалістів 

Робота з дослідження 

будівельної ділянки 

(СРС 5111) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, 

UK: Немає. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

Послуги з охорони довкілля 

(СРС 9401
2
, СРС 9402, СРС 

9403, СРС 9404
3
, частина СРС 

94060
4
, СРС 9405, частина СРС 

9406, СРС 9409) 

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

Немає. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: 

Підтвердження економічної необхідності. 

Послуги бюро подорожей та 

туристичних агентів 

(включаючи тур менеджерів
5
) 

(СРС 7471) 

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Немає. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за 

виключенням перебування протягом до трьох місяців 

постачальників договірних послуг.  

IE: Не зв‘язані, крім тур менеджерів. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

BE, CY: Не зв‘язані, крім тур менеджерів (осіб, чиєю 

функцією є супроводження туристичних груп кількістю 

мінімум 10 осіб, без виконання функцій гідів в окремих 

місцях). 

HR: Вимога щодо проживання. 

UK: Не зв‘язані. 

Послуги з організації розваг, AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, 

                                                           
1
 Технічне обслуговування та ремонт офісних пристроїв та обладнання, включаючи комп’ютери (СРС 845), містяться у 

Комп’ютерних послугах. 
2
 Відповідає комунально-побутовим стічним водам. 

3
 Відповідає послугам з очищення вихлопних газів. 

4
 Відповідає частинам Послуг із захисту природи та ландшафтів. 

5
 Постачальники послуг, чиєю функцією є супроводження туристичних груп кількістю мінімум 10 осіб, без виконання 

функцій гідів в окремих місцях. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

крім аудіовізуальних послуг 

(включаючи театр, концерти, 

цирк і дискотеки) 

(СРС 9619) 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: Може бути потрібно 

підвищення кваліфікації
1
. Підтвердження економічної 

необхідності. 

SI: Тривалість перебування обмежена 7 днями для одного 

заходу. Для послуг цирку та парку розваг тривалість 

перебування обмежена 30 днями протягом календарного 

року. 

FR: Не зв‘язані для постачальників договірних послуг, за 

виключенням якщо: 

Артисти отримали трудовий контракт від уповноваженого 

підприємства з організації розваг. 

Дозвіл на роботу виданий на період, що не перевищує 

дев‘ять місяців, що може відновлюватись на три місяці. 

Потрібне підтвердження економічної необхідності. Головні 

критерії: оцінка ситуації на ринку праці у відповідній сфері 

діяльності в географічному районі, де послуга повинна 

надаватись. 

Підприємство з організації розваг може заплатити податок в 

Office Français de l‘Immigration et de l‘Intégration.  

CY: Підтвердження економічної необхідності для концертів 

та дискотек. 

BE, UK: Не зв‘язані.  

 

 

 

  

                                                           
1
 Якщо кваліфікацію не було отримано в ЄС та його країнах-членах, заінтересована країна-член може оцінювати, чи є 

ця кваліфікація еквівалентною кваліфікації, що потрібна. 
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Додаток Р.2 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДОГОВІРНИХ ПОСЛУГ І НЕЗАЛЕЖНИХ 

ФАХІВЦІВ 

  

УКРАЇНА 

1. Перелік нижченаведених застережень визначає види економічної діяльності, лібералізовані 

Стороною ЄС відповідно до статей 101(2) і 102(2) цієї Угоди (CSS та IP), стосовно яких 

застосовуються обмеження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (CSS 

та IP), і зазначає такі обмеження. 

2. Перелік складається з наступних елементів: 

(a) Перша колонка зазначається сектор чи підсектор, до якого застосовуються  обмеження; 

та 

(b) Друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються. 

Україна не бере на себе жодних зобов‘язань стосовно постачальників договірних послуг і незалежних 

фахівців відносно будь-якого сектора економічної діяльності, за винятком тих, що явно перелічені нижче. 

3. Під час визначення окремих секторів та підсекторів: 

(a) CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним офісом 

ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991;та 

(b) CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним 

офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998. 

4. Зобов‘язання щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців не застосовуються 

у випадках, коли намір чи результат їхньої тимчасової присутності полягає у втручанні або 

іншому впливі на результат будь-якого спору чи  переговорів між працівниками і 

менеджментом.  

5. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов‘язані з вимогами і процедурами щодо 

кваліфікації, технічними стандартами, ліцензійними вимогами і процедурами, якщо вони не 

представляють собою обмеження в значенні статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP). Ці заходи (напр. 

вимога ліцензування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, необхідність 

здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, та вимога щодо наявності легального місця проживання на 

території, на якій здійснюється економічна діяльність), навіть якщо вони не перелічені нижче, 

застосовуються у будь-якому разі до постачальників договірних послуг і незалежних фахівців 

ЄС та його Держав-членів. 
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6. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, які стосуються субсидій, що надаються 

Стороною. 

7. Нижченаведений перелік не впливає на існування державних монополій і виключних прав у 

відповідних секторах, як це визначено Україною у її Переліку (Додаток XVI-D або Додаток 

XVI-E) до Глави 6 «Заснування, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV цієї 

Угоди.  

8. Права і обов‘язки, які виникають у зв‘язку з нижченаведеним переліком, не набувають чинності 

самі по собі, й тому не надають прав безпосередньо окремим фізичним особам чи юридичним 

особам. 

 

 

Сектор або підсектор Опис застереження 

Юридичні консультаційні 

послуги  щодо  міжнародного 

публічного права та іноземного 

права  

(СРС 861) 

Немає 

Послуги в сферах складання 

актів ревізії та бухгалтерського 

обліку 

(СРС 86212, крім «аудиторських 

послуг», СРС 86213, СРС 86219 

та СРС 86220) 

Немає 

Послуги у сфері оподаткування 

(СРС 863)
1
 

Немає 

Послуги у сфері архітектури та 

послуги з планування міст та в 

сфері ландшафтної архітектури    

(СРС 8671 та СРС 8674)  

Немає 

Інженерні послуги та  

Комплексні інженерні послуги 

(СРС 8672 та СРС 8673) 

Немає 

Комп‘ютерні та пов‘язані з 

ними послуги  

(СРС 84) 

Немає 

Послуги у сфері досліджень та 

розробок 

(СРС 851, 852 крім послуг 

психологів
2
, 853) 

Потрібна угода щодо надання послуг хостингу із затвердженими 

дослідницькими організаціями. 

Послуги у сфері реклами 

(СРС 871) 

Немає 

Консультативні послуги з 

питань управління 

(CPC 865) 

Немає 

Послуги, пов‘язані з Немає 

                                                           
1
 Не включає до себе юридичні консультаційні та представницькі послуги з питань оподаткування, які повинні 

міститься у Юридичних консультаційних послугах  щодо  публічного міжнародного права та іноземного права. 
2
 Частина СРС 85201, яка міститься у Послугах у сфері медицини та стоматології. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

консультаціями з питань 

управління 

(CРС 866) 

Послуги з технічних 

випробувань та проведення 

аналізів 

(СРС 8676) 

Немає 

Супутні науково-технічні 

консультаційні послуги 

(СРС 8675) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

суден  

(частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

залізничного обладнання  

(частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

автомобілів, мотоциклів, 

снігомобілів та дорожнього 

транспортного обладнання  

(СРС 6112, СРС 6122, частина 

СРС 8867 та частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

літаків та їх частин  

(СРС частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

металопродукції, (неофісного) 

устаткування, (нетранспортного 

та неофісного) обладнання та 

особистих речей та побутових 

товарів
1
 

(СРС 633, СРС 7545, СРС 8861, 

СРС 8852, СРС 8864, СРС 8865 

та 8866) 

Немає 

Послуги з перекладу 

(СРС 87905, крім офіційної та 

сертифікованої діяльності) 

Немає 

Робота з дослідження 

будівельної ділянки 

(СРС 5111) 

Немає 

                                                           
1
 Технічне обслуговування та ремонт офісних пристроїв та обладнання, включаючи комп’ютери (СРС 845), містяться у 

Комп’ютерних послугах. 



525 
 

  

Сектор або підсектор Опис застереження 

Послуги з охорони довкілля 

(СРС 9401
1
, СРС 9402, СРС 

9403, СРС 9404
2
, частина СРС 

94060
3
, СРС 9405, частина СРС 

9406, СРС 9409) 

Немає 

Послуги бюро подорожей та 

туристичних агентів 

(включаючи тур менеджерів
4
) 

(СРС 7471) 

Немає 

Послуги з організації розваг, 

крім аудіовізуальних послуг 

(включаючи театр, концерти, 

цирк і дискотеки) 

(СРС 9619) 

Може бути потрібно підвищення кваліфікації
5
. 

                                                           
1
 Відповідає комунально-побутовим стічним водам. 

2
 Відповідає послугам з очищення вихлопних газів. 

3
 Відповідає частинам Послуг із захисту природи та ландшафтів. 

4
 Постачальники послуг, чиєю функцією є супроводження туристичних груп кількістю мінімум 10 осіб, без виконання 

функцій гідів в окремих місцях. 
5
 Якщо кваліфікацію не було отримано в Україні, Україна може оцінювати, чи є ця кваліфікація еквівалентною 

кваліфікації, що потрібна. 
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Додаток Р.3 

 

ДОДАТОК ХL 

ДО ГЛАВИ 21 «СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ» 

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО» 

Україна зобов‘язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні 

встановлені терміни: 

 

Трудове законодавство 

Директива Ради № 91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов‘язок роботодавця інформувати працівників про 

умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради 1999/70/ЄС від 28.06.1999 про рамкову угоду про роботу на визначений термін, 

укладеної ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок], СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і 

роботодавців Європи] та ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств]; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 97/81/ЄС від 15.12.1997 про рамкову угоду про неповну зайнятість, укладеної СКПРЄ 

[Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і 

підприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок] – Додаток: Рамкова угода про неповну 

зайнятість; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 91/383/ЄЕС від 25.06.1991 про доповнення заходів із заохочення покращення безпеки 

та здоров‘я на роботі працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим 

працевлаштуванням; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998 про наближення законодавств держав-членів щодо 

колективного звільнення; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств держав-членів, що 

стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин 

підприємств або бізнесових структур; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.2002 про встановлення загальної 

структури інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства – Спільна 

декларація Європейського парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників. 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 
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Антидискримінація та гендерна рівність  

Директива Ради № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від 

расового чи етнічного походження; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері 

зайнятості та професійної діяльності; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків 

та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг;  

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

 Директива Ради № 96/34/ЄС від 3.06.1996 про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладену 

СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр 

роботодавців і підприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок]; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки 

та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята 

окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження принципу рівного ставлення 

до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

 

Здоров’я і безпека праці  

Директива № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони 

здоров‘я та безпеки праці працівників; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 року про мінімальні вимоги стосовно безпеки і охорони 

здоров‘я на робочому місці (перша окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. Робочі місця, які використовуються до остаточного набрання чинності цією Директивою, 

повинні задовольняти мінімальні вимоги охорони здоров‘я та безпеки, передбачені Додатком ІІ, 

принаймні протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.  

Директива Ради № 89/655/ЄЕС від 30.11.1989 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту 

здоров‘я при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні 

статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 
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Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. Знаряддя праці, які надані для використання працівникам на підприємствах та/або установах на 

дату остаточного набрання чинності цією Директивою повинні задовольняти мінімальні вимоги охорони 

здоров‘я та безпеки, передбачені Додатком ІІ, не пізніше ніж через 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою.  

Директива № 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001, що вносить зміни та 

доповнення до Директиви Ради № 89/655/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров‘я 

при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні 

статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки 

та охорони здоров‘я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята окрема 

Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати остаточного впровадження цієї Директиви, повинні 

задовольняти мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров‘я, викладені в Додатку в максимально 

короткі терміни принаймні протягом 5 років з цієї дати.  

Директива Ради № 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і 

захисту здоров‘я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування 

(дванадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати остаточного впровадження цієї Директиви повинні 

задовольняти мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров‘я, викладені в Додатку в максимально 

короткі терміни принаймні протягом 9 років з цієї дати.  

Директива Ради № 89/656/ЄЕС від 30.11.1989 про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров‘я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя окрема Директива 

у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 92/57/ЄЕС від 24.06.1992 про виконання мінімальних вимог щодо безпеки і захисту 

здоров‘я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (восьма окрема 

Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 83/477/ЄЕС від 19.09.1983 про захист працівників від ризиків, пов‘язаних із впливом 

азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви № 80/1107/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

 Директива Ради № 91/382/ЄЕС від 25.06.1991, що вносить зміни та доповнення до Директиви 

№ 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов‘язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема 

Директива на основі статті 8 Директиви № 80/1107/ЄЕС) 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 
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Директива № 2003/18/ЄС, Європейського Парламенту та Ради від 27.03.2003, що вносить зміни та 

доповнення до Директиви Ради № 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов‘язаних із впливом 

азбесту на роботі; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 2004/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист працівників від 

ризиків, пов‘язаних зі впливом канцерогенів або мутагенів на роботі (шоста окрема Директива у значенні 

статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС – кодифікація Директиви № 90/394/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.09.2000 про захист працівників від 

ризиків, пов‘язаних зі впливом біологічних речовин на роботі (сьома окрема Директива у значенні 

статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС) – кодифікація Директиви № 90/679/ЄЕС; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 90/270/ЄЕС від 29.05.1990 про мінімальні вимоги безпеки та здоров‘я при роботі з 

екранними пристроями (п‘ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 92/58/ЄЕС від 24.06.1992 про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки 

та/або гігієни на роботі (дев‘ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 98/24/ЄС від 7.04.1998 про захист здоров‘я і безпеку працівників від ризиків, 

пов‘язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) 

Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 1999/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.12.1999 про мінімальні вимоги щодо 

поліпшення безпеки і захисту здоров‘я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у 

вибухонебезпечних середовищах (п‘ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 

№ 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.06.2002 про мінімальні вимоги 

здоров‘я і безпеки працівників, що піддаються впливу небезпечних фізичних факторів (вібрація) 

(шістнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 2003/10/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6.02.2003 про мінімальні вимоги щодо 

здоров‘я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (шум) (сімнадцята 

окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 
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Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 2004/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про мінімальні вимоги щодо 

охорони здоров‘я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів 

(електромагнітні поля) (вісімнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 

№ 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива № 2006/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.2006 про мінімальні вимоги до 

охорони здоров‘я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (штучне 

оптичне опромінювання) (дев‘ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 

№ 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 93/103/ЄС від 23.11.1993 про мінімальні вимоги безпеки і здоров‘я під час робіт на 

борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 

№ 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 92/29/ЄЕС від 31.03.1992 про мінімальні вимоги безпеки і здоров‘я для поліпшеного 

медичного обслуговування на борту суден; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Ради № 90/269/ЄЕС від 29.05.1990 про мінімальні вимоги здоров‘я і безпеки до ручної 

обробки вантажів, коли існує ризик, зокрема, травми хребта працівників (четверта окрема Директива у 

значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС); 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Комісії № 91/322/ЄЕС від 29.05.1991 про встановлення індикативного обмеження гранично 

допустимих концентрацій шляхом виконання Директиви Ради № 80/1107/ЄЕС про захист робітників від 

ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі;  

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Комісії № 2000/39/ЄС, що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій 

шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради № 98/24/ЄС щодо захисту здоров‘я і безпеки 

працівників від ризиків, пов‘язаних з хімічними речовинами на роботі; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 

Директива Комісії № 2006/15/ЄС, що засновує другий перелік гранично допустимих концентрацій 

шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради № 98/24/ЄС, та вносить зміни і доповнення 

до Директив № 91/322/ЄЕС і № 2000/39/ЄС; 

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією 

Угодою. 



531 
 

  

 

Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною 

наступних директив: 

- Директиви № 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4.11.2003 про деякі аспекти 

організації робочого часу; 

- Директиви № 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.07.2006 про реалізацію принципів 

рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості 

(зі змінами).  
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Додаток С 

Таблиця С.2 

Трудові мігранти за країнами перебування та відповідністю роботи до кваліфікації,  отриманої в 

Україні, 2015–2017 рр. 

 

 

Усього, 

тис. 

осіб 

у тому числі працювали, % 

згідно 

отрима-

ній 

кваліфі-

кації  

в іншій 

сфері, 

ніж 

потребує 

кваліфі-

кація  

з 

нижчою 

кваліфі-

кацією 

з вищою 

кваліфі-

кацією 

на роботі, 

що не 

потребу-

вала 

кваліфі-

кації 

не 

визна-

чено 

Кількість трудових 

мігрантів, які мали роботу 

за кордоном, усього 1275,6 26,8 29,5 5,7 1,4 36,1 0,5 

у тому числі за країнами перебування  

Польща 493,4 16,1 32,7 5,3 0,3 45,6 – 

Російська Федерація 341,0 39,8 27,8 7,7 3,8 20,9 – 

Італія 146,0 13,5 24,1 5,9 0,9 55,6 – 

Чеська Республіка 116,2 39,6 17,3 4,3 0,7 34,5 3,6 

Сполучені Штати 

Америки 23,5 58,3 41,7 

 

– 

 

– – 

 

– 

Білорусь 22,5 16,4 32,9 – – 50,7 – 

Португалія 16,7 13,8 56,9 – – 29,3 – 

Угорщина 17,1 24,6 37,4 – – 38,0 – 

Ізраїль 11,8 54,2 33,9 11,9 – – – 

Фінляндія 13,3 – 51,9 – – 48,1 – 

Німеччина 10,2 25,5 7,8 24,5 – 32,4 9,8 

Інші країни 63,9 43,7 30,7 4,2 2,2 18,1 1,1 

 

Джерело: [312] 
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Додаток Т 

 

Демографічні тенденції, як чинник розвитку глобального ринку праці 

 

 

 
Рис. Т.1. Вікова структура населення світу в 1950 р., млн. осіб 

Складено на основі [563] 

Форма класичної піраміди, яка була характерна для структури населення світу в 1950 р. (Рис. Т.1), 

поступається місцем більш купольній формі (Рис. Т.2-Т.4), що відображає зростання відносної кількості 

осіб старшого віку відносно молодого населення. За прогнозами ООН, кількість людей похилого віку 

різко зростатиме за абсолютними та відносними показниками в першій половині ХХІ ст. (Рис. Т.2), і 

прогнозується, і продовжуватиме зростати надалі до кінця століття, однак повільнішими темпами (Рис. 

Т.3), а загальна кількість населення світу зросте з 7,5 млрд. (2017 р.) до 9,7 млрд. (2050 р.) і 11,2 млрд. 

(2100 р.) осіб. 

 

  
Рис. Т.2. Вікова структура населення світу в 2017 р., млн. осіб  

Складено на основі [563] 

Зростання чисельності населення у молодому віці (0-14 років) скоротилося за останні кілька 

десятиліть. Обсяг і частка населення працездатного віку (15-59 років) постійно зростали з 1950 р., але 
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його зростання стимулювало в основному країни, що розвиваються. У більш розвинених країнах частка 

населення 15-59 років є дещо вищим і, як очікується, зменшиться до приблизно 50% до 2100 року. 

Натомість, вікові групи 60+ та 80+ швидко зростають як за абсолютними, так і за відносними 

показниками. Кількість людей у віці 60+ років зросла з 200 мільйонів у 1950 р. до близько 760 мільйоні 

на теперішній час.  До 2050 року даний показник зросте до 2 млрд. осіб,  до 2100 – 3 млрд. Особи 

старшого віку починають уже сьогодні складати вагому частку у загальній кількості населення, як 

показує рис. Т.1, однак, критичного значення даний показник досягне до 2050 р. (рис. Т.3). 

 

 
Рис. Т.3. Вікова структура населення світу в 2050 р., млн. осіб  

Складено на основі [563] 

Хоча феномен старіння населення відбувається у всьому світі, існує значна відмінність між 

країнами та регіонами. Більшість розвинутих країн вже мають частку осіб похилого віку в структурі 

населення (понад 20% у віці понад 60 років). Дана частка зросте до більш ніж 30% у наступні чотири 

десятиліття. У країнах, що розвиваються, на сьогодні лише 10% населення перебувають у віці понад 60 

років, однак, до 2050 даний показник зросте вдвічі. Хоча перехід старіння відбувся протягом 

щонайменше століття в розвинених країнах, прогнозується, що до середини цього століття країни, що 

розвиваються, досягають майже такого ж рівня старіння населення. 

Водночас, тенденція старіння населення суттєво відрізняється і в рамках регіонів світу. Так, для 

Африки до 2100 р., навіть за наявності суттєвого абсолютного зростання кількості населення (з 

теперішніх 1,2 млрд. до 4,4 млрд.), вікова піраміда зберігатиме допустимі значення (рис. Т.5), хоча і для 

даного регіону відбуватиметься значне скорочення «основи» піраміди (люди віком до 14 років 

складатимуть лише 10-11%, порівняно з 19,5% в 2017 р. і 21% в 1950 р.). 
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Рис. Т.4. Вікова структура населення світу в 2100 р., млн. осіб  

Складено на основі [563] 

Натомість, вікова структура населення в Європі, яка вже є на сьогодні викривленою (особи 

середнього віку 34-54 рр. переважають кількість осіб віком до 14 років) до 2100 р. прийме вигляд 

наведений на Рис. Т.4. Особи віком до 14 років складатимуть лише 7,5% від загальної кількості 

населення, що, однак, мало відрізняється від вже існуючої ситуації (близько 8% в 2017 р.). Крім того, в 

регіоні очікується абсолютне скорочення населення з 740 до 645 млн. осіб за аналогічний період. 

Демографічна картина світу в ХХІ ст. значною мірою визначатиметься тенденціями в азійському 

регіоні (в першу чергу Китаї та Індії, на які сумарно припадало 36% населення світу в 2017 р., однак 

очікується зменшення їхньої частик до 23-24% в 2100 р.), Африці (ключовою країною тут можна 

виділити Нігерію) та Латинській Америці (зокрема, в Бразилії). У всіх цих чотирьох країнах в 

довгостроковій перспективі очікується значне зростання частки людей похилого віку. Для Китаю та Індії 

старіння населення є досить швидким і буде залишатись таким протягом першої половини ХХІ ст. До 

2050 р. вікова група понад 60 років складатиме 36% в Китаї та 20% в Індії.  Особливо складною є 

демографічна ситуація в Китаї, де загальна кількість населення віком 60+ зросла на 67% за період 2000-

2015 рр., а до кінця століття повинна збільшитись іще втричі.  
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Рис. Т.5. Вікова структура населення Африки в 2100 р., млн. осіб  

Складено на основі [563]  
Незважаючи на те, що старіння населення створює нові виклики для світової економіки, 

демографічна корекція може стимулювати корективи в стратегії економічного розвитку та технологічні 

та інституційні інновації, для компенсації можливих негативних результатів. Несприятливі наслідки 

старіння населення можуть бути пом‘якшені за рахунок заходів демографічно-імміграційної політики, 

зокрема, збільшення пропозиції робочої сили жінок, збільшення пенсійного віку, залучення іммігрантів із 

регіонів з більш сприятливою демографічною ситуацією, інвестиції у навчання осіб всіх вікових 

категорій, збільшення ставок податкових і соціальних відрахувань із заробітної плати протягом періоду 

роботи для фінансування державних трансфертів для людей похилого віку,  а також зниження темпів 

зростання соціальної допомоги.  
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Рис. Т.6. Вікова структура населення Європи в 2100 р., млн. осіб  

Складено на основі [563] 

Для вирішення демографічних проблем багато країн ЄС вирішили збільшити вік виходу на 

пенсію протягом наступних кількох десятиліть і в останні роки запровадили часткову приватизацію своїх 

пенсійних систем. Деякі країни, що розвиваються, розглядають питання про прийняття або розширення 

пенсійних та медичних програм для людей похилого віку [447]. Проте, існує багато проблем у розробці 

та впровадженні пенсійних систем у країнах, що розвиваються, включаючи погану фінансову 

грамотність та обмеженість державного бюджету [269].  

В результаті зростання тривалості життя та зниження народжуваності світовий приріст населення 

значно сповільнився, і очікується, що ця траєкторія продовжиться протягом найближчих десятиліть. 

Одним із негативних наслідків такого процесу є те, що зростання робочої сили не буде достатнім для 

компенсації швидко зростаючого пулу пенсіонерів, здійснюючи тиск як на пенсійну систему, так і на 

ринок праці в цілому. У розвинених країнах, де старіння населення розвивається значно швидше, де до 

2030 р. на одну особу віком 65 років і більше, припадатиме лише 2 особи зі складу робочої сили, у 

порівнянні з 3,5 в 2017 році.  

Такі демографічні тренди формують декілька проблем, включаючи утримання пенсіонерів поза 

бідністю, сприяння гідним результатам роботи для старіючої робочої сили та надання допомоги старшим 

працівникам в адаптації до змін на світовому ринку праці [650]. 
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Додаток У 

Сучасні тенденції на світовому ринку робочої сили 

 

 

За даними МОП, кількість трудових мігрантів у 2013 р. склала 150 млн. осіб [459], при загальному 

показнику кількості офіційних перманентних мігрантів, за даними Світового Банку, в 2016 р. на рівні 250 

млн. осіб і 750 млн. внутрішніх мігрантів. За даними МОМ в 2017 р. в світі налічувалось 258 млн. осіб 

міжнародних мігрантів, вони становлять 3,4% від населення планети та 763 млн. внутрішніх мігрантів. 

Очікується, що до 2050 р. загальна кількість постійних мігрантів зросте до 450 млн. і їхня частка в 

структурі світового населення зросте до 4,7%. За окремими оцінками [3] загальна кількість осіб 

залучених до міжнародної міграції (в тому числі перманентні, тимчасові трудові мігранти та члени їхніх 

сімей,  нелегальні та «сірі» мігранти тощо) складає 1,2 млрд. осіб. 

Обсяг грошових переказів мігрантів у 2016 р. становив 544 млрд. дол. США, (дещо скоротившись 

порівняно з 2015 р., коли вони сягнули 559 млрд.), 417 млрд. (або 74,6 %) з них направлялись до країн, що 

розвиваються [576], а в 2017 р. даний показник зріс до 573 млрд. дол.  США і становили 0,71% світового 

ВВП [496], тоді як в 1990 р. перекази мігрантів становили лише 68 млрд. (0,33% від світового ВВП). 

Економічну доцільність трудової міграції було обґрунтовано Світовим Банком, який у своєму 

дослідженні [387] вказав на те, що 14 млн. додаткових робітників, що перемістяться з країн із низькими 

доходами до країн із високими доходами спричинять зростання глобального рівня доходів на 359 млрд. 

дол. США.  

Незважаючи на значне збільшення обсягів величини вимушеної міграції (зокрема і «міграційна 

криза» в ЄС в 2015-16 рр.), у більшості країн потоки біженців залишаються відносно незначними 

порівняно з обсягами економічної міграції. Середньо- та довгострокові ефекти впливу міграції на 

економічне зростання та ринок праці є загалом позитивними. Водночас, рішення імміграційної політики, 

які в розвинених країнах значною мірою є залежними від громадської думки, визначаються 

короткостроковим впливом імміграційного притоку, який може мати негативні прояви для приймаючої 

країни.  

Для економічно розвинених країн, які на сьогодні виступають ключовими центрами притоку 

робочої сили, характерними є низка системних демографічних проблем. Серед них можна виділити:  

1) Стагнацію загальної чисельності населення та депопуляцію. До 2030 р. очікується 

природне скорочення населення в 19 країнах, серед яких – Японія, Німеччина, Італія 

та інші. 

2) Зменшення чисельності населення працездатного віку (на 47 млн. в Європі. На 1 млн. 

– в Японії до 2030 р.). 

3) Старіння населення і зростання демографічного навантаження (коефіцієнту 

залежності.) Частка осіб від 60 років і старше в 2050 р. в Японії становитиме 45% 

(замість 30% в 2010 р.), в  Італії та Німеччині – по 40% (замість 25% в 2010 р.) 

Дослідження Глобального Інституту МакКінзі [342] вказує на те, що до 2030 р. агрегований попит 

та пропозиція робочої сили на світовому ринку складатимуть 3,5 млрд. робітників до 2030 р. Бостонська 

консалтингова група (BCG) оцінила втрати для глобальної економіки через брак робочої сили на рівні 10 

трлн. дол. США до 2030 р. (або 10 % світового ВВП). Світовий Банк прогнозує 3 % зростання в кількості 

мігрантів з країн, що розвиваються, у розвинених країнах до 2025 р., що збільшить прибутки глобальної 

економіки на 356 млрд. дол. США [539]. За даними BCG, у більшості з 25 найбільших економіках світу 

до 2020 р. буде спостерігатися надлишок робочої сили, однак вже до 2030 в більшості країн він 

перетвориться в дефіцит [63]. 

 За даними МОП, у 2003–2013 рр. реальна заробітна плата збільшилася вдвічі в Азії, втричі – у 

країнах Східної Європи і Центральної Азії, а також на 15 % у країнах Латинської Америки. У той же час, 

аналогічне зростання в розвинених економіках сягало лише 5 % [390]. Отже, розрив у рівні оплати праці 

між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються (насамперед, ринками, що формуються), стає 

меншим через розвиток новітнього міжнародного поділу праці. Водночас, зменшення відмінності в 

оплаті праці найманих працівників не означає аналогічної ситуації в розподілі доходів загалом. Таке 
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вирівнювання призводить до перерозподілу факторних доходів на користь капіталу, а глобальна 

нерівність як в світі загалом, так і в окремих групах країн, постійно зростає. 

Серед найбільш вагомих тенденцій, які будуть характерними для глобальної пропозиції робочої 

сили в наступні два десятиліття, можна виділити зменшення зростання кількості трудових ресурсів. Нові 

робітники вступатимуть на ринок праці меншими темпами, в той час як робітники старшої вікової 

категорії залишатимуть ринок праці в більшій кількості. В результаті, рівень щорічного зростання 

глобальної робочої сили зменшиться від щорічного показника у 1,4 % у 1990–2010 рр. до 1 % у 2030 р. 

Зростання робочої сили в КНР зменшиться майже на половину – до 0,5 % щорічно, у традиційних 

розвинених країнах робоча сила демонструватиме негативні показники приросту, а в Південній Європі 

показники трудових ресурсів будуть стабільними. Водночас, у нових розвинених економіках робоча сила 

зростатиме на 0,6 % щорічно [342].  

Рушійні сили, що спричиняють дисбаланси в розвинених економіках, в останні роки 

посилюватимуться в країнах, що розвиваються, аналогічно до розвинених країн, де виникатимуть 

невідповідності між кваліфікаційним рівнем робітників та пропозицією робочої сили. За умови 

збереження наявної тенденції та відсутності широкомасштабних зусиль щодо покращення вмінь 

робітників, кількість робітників з покращеними вміннями буде недостатньою для забезпечення 

високопродуктивного розширеного відтворення економіки, натомість пропозиція малокваліфікованих 

робітників може бути в значному надлишку. При цьому, в країнах, що розвиваються, може зберігатися 

недостатня кількість середньокваліфікованих робітників, які є необхідними для сприяння подальшому 

зростанню працеінтеснивних секторів економік, натомість в цих країнах може спостерігатись надлишок 

робітників із недостатнім рівнем освіти та кваліфікаційним рівнем. 

Такі потенційні дисбаланси можуть розвинутись за збереження сучасної ситуації в демографії та 

попиті і пропозиції на робочу силу впродовж наступних двох десятиліть. За оцінкою Глобального 

Інституту МакКінзі [342], для того, щоб розвинені країни уникнули скорочення кількості 

висококваліфікованих робітників, їм необхідно подвоїти частку осіб, що отримують вищу освіту, 

насамперед, частку випускників технічної сфери, провести перепідготовку робітників тих професій, що 

не є затребуваними ринком праці, а також відкрити свої ринки для імміграції висококваліфікованих 

робітників. За таких умов, надлишок робітників без відповідних вмінь на ринках праці розвинених країн 

скоротиться до 20–23 млн. робітників, хоча повністю подоланим не буде. Для того ж, щоб залучити 

даних малокваліфікованих робітників до ринку праці в розвинених країнах, рівень створення робочих 

міць повинен бути збільшеним принаймні в п‘ять разів.   

Серед потенційних дисбалансів, які можуть виникнути за збереження наявних тенденцій, 

виділяються такі: 

- Потенційний брак у обсязі від 38 до 40 млн. висококваліфікованих робітників, що складає 

13 % від загальної кількості робітників цієї категорії. У розвинених країнах роботодавцям бракуватиме 

від 16 до 18 млн. робітників з вищою освітою у 2020 р., незважаючи на те, що загальна частка 

випускників вищих навчальних закладів в цих країнах зростатиме. Решта браку високоосвіченої робочої 

сили припадатиме на КНР, незважаючи на очікуване швидке зростання випускників вузів у країні до 

2020 р.; 

- Потенційний надлишок низькокваліфікованих робітників у світі оцінюється на рівні 90–95 

млн. робітників, що складає близько 10 % від загальної величини робітників даної категорії в світі. На 

робочу силу розвинених країн очікувано припадатиме від 32 до 35 млн. дефіциту робітників без вищої 

освіти; на країни, що розвиваються, припадатиме 58 млн. надлишку низькокваліфікованих робітників до 

2020 р. 

- Потенційний брак робітників середньої кваліфікації в країнах, що розвиваються, 

складатиме 45 млн. осіб або 15 % попиту на даний тип робітників. Індустріалізація збільшуватиме попит 

на робітників у країнах, що розвиваються, у Південній Азії та Африці. Однак, зважаючи на низький 

рівень залучення до шкільної освіти та подальшого успішного завершення середньої школи, наприклад, в 

Індії спостерігатиметься дефіцит робітників даної групи на рівні 13 млн. осіб. 

Наявність таких дисбалансів на глобальному ринку праці може призвести до довготермінового 

або і постійного безробіття в розвинених економіках. Причиною цього виступає більша ускладненість 

для молодого населення, що не продовжувало отримувати освіту після завершення середньої школи, яке 
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не матиме можливості отримати робоче місце на ринку праці, а також виведення з ринку праці робітників 

старшого покоління, яке кваліфікаційно не відповідає робочим місцям, що створюються на ринку. 

Поляризація доходів між високо- та низькокваліфікованими робітниками ставатиме більшою. В окремих 

розвинених країнах малокваліфіковані робітники мають недостатньо можливостей для переходу у вищу 

кваліфікаційну категорію.  
 

 

 

 


