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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Міжнародна міграція робочої сили, формування світового і 

регіональних ринків праці є одним із імманентних компонентів глобальної економічної 

системи, закономірним наслідком і результатом інтернаціоналізації та транснаціоналізації 

виробництва і капіталу у світовому господарстві. Пройшовши значний історичний шлях у 

своєму розвитку, міжнародна міграція робочої сили і тісно пов’язаний з нею міжнародний 

ринок праці, під впливом глобалізації та інформаційно-технологічної революції, 

отримують нові кількісні і якісні характеристики, масштаб та інтенсивність. В умовах 

поглиблення глобалізаційних процесів у сучасному світовому господарстві та системі 

міжнародних економічних відносин, які знаходять прояв у зростанні взаємозалежності 

країн, розвитку регіональних інтеграційних об’єднань, формуванні нової парадигми 

неозалежності, посиленні турбулентності, асиметрії та невизначеності, національні ринки 

праці все більшою мірою втрачають свою відокремленість, автарктичність та замкненість, 

стають по суті інтернаціональними, модифікуються і трансформуються у складові 

регіональних та глобального ринків робочої сили. 

Сучасному світовому і регіональним ринкам робочої сили притаманні такі 

властивості як високий динамізм, суттєва модифікація їх суб’єктно-об’єктної та 

просторово-функціональної структури, зростання ефективності використання сукупної 

робочої сили, розширення можливостей обміну знаннями, інформацією, активізація 

міжнародних міграційних процесів, як легальних, так і нелегальних, формування системи 

регуляторної коопераційної взаємодії країн у міграційній сфері на світовому та 

регіональних рівнях. Водночас у сфері міжнародної трудової міграції, регуляторній 

міграційній політиці як окремих держав, так і інтеграційних угруповань, регуляторній 

кооперації суб’єктів світового господарства на світовому і регіональних ринках робочої 

сили, механізмах та інструментах цієї кооперації відбуваються істотні зміни, з’являються 

нові виклики і загрози, постають нові проблеми, що потребують подальшого дослідження, 

аналізу, теоретичного узагальнення, вироблення конкретних практичних заходів щодо 

підвищення ефективності та дієвості системи міжнародної регуляторної кооперації на 

регіональних ринках робочої сили. Усі ці причини, обставини і чинники у сукупності 

зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження, його внутрішню логіку і 

структуру.  

Теоретико-методологічну основу аналізу процесу регуляторної кооперації на 

регіональних ринках робочої сили становлять роботи учених різних напрямів, течій та 

шкіл сучасної світової економічної науки, зокрема неокласики (А. Маршалл, М. Фрідман, 

Ф. фон Хайек), неокейнсіанства (Е. Харрод, Дж. Тобін, Р. Лукас), неокласичного синтезу 

(П. Самуельсон), неоінституціоналізму (Дж. Гелбрейт, Д. Белл, Д. Норт, Г. Беккер) та 

економічної нобелелогії (Р. Коуз, Р. Фогель, О. Уільямсон, А. Дітон, Ж. Тіроль, Р. Талер).  

Окремі питання міжнародних міграційних процесів, теоретичного та прикладного 

аспектів трудової міграції стали об’єктом досліджень вітчизняних науковців, зокрема: 

В. А. Вергуна, М. М. Відякіної, А. П. Гайдуцького, А. М. Єріна, С. О. Западнюк, 

Е. М. Лібанової, І. П. Майданік, О. А. Малиновської, І. П. Ольшевської, О. В. Позняк, 

А. М. Поручника, І. М. Прибиткової, М. Д. Романюка, Я. М. Столярчук, О. У. Хомри, 

Д. К. Шелестова, В. Я. Шибко, П. Г. Шушпанової та інших.  
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Дослідження регіональних міграційних процесів широко висвітлені в роботах 

зарубіжних вчених: Л. А. Абалкіна, Дж. Аранго, Д. Бартрама, Дж. Борхаса, Дж. Брока, 

П. Бурдьє, А. Г. Вишневського, Е. Вільямсона, Ж. Зайончковського, Т. І. Заславської, 

К. А. Зелінського, С. Кастельса, Д. Мессі, М. Окольські, Л. Л. Рибаковського, 

С. В. Рязанцева, А. Сові, Е. Тейлора, Д. Тернера, М. Тодаро та інших.  

Проблемам дослідження міграційної політики, регуляторної коопераційної взаємодії 

на світовому і регіональних ринках робочої сили присвячені роботи, авторами яких є: 

П. І. Гайдуцький, Р. О. Заблоцька, В. О. Іонцев, І. П. Майданік, М. Д. Романюк, А.О. 

Самойленко, Р. Д. Стаканов, М. О. Стасюк, О. І. Ступницький, А. С. Філіпенко, 

О. І. Шнирков та інші. 

Ґрунтовні дослідження зазначених та інших науковців створили теоретичний базис 

для аналізу сутності сучасної трудової міграції та міграційної політики, ринків робочої 

сили у країнах та інтеграційних угрупованнях. Однак, незважаючи на теоретичний 

прогрес, що був досягнутий у цій сфері, та отримані результати, проблема міжнародної 

регуляторної кооперації на глобальному і регіональних ринках робочої сили у сучасних 

умовах, її механізму та складових залишається недостатньо дослідженою. Водночас 

потребує подальшого поглибленого, всебічного, системного аналізу механізм 

функціонування міжнародної регуляторної коопераційної взаємодії у сфері трудової 

міграції та на ринках робочої сили регіональних інтеграційних угруповань. 

Вагомість зазначених проблем, їх актуальність та необхідність вирішення зумовили 

вибір теми дисертаційної роботи, визначили логіку і структуру дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано в межах комплексної науково-дослідницької теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Асоціація як 

новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» (номер державної реєстрації 0111U007054) та 

комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів глобалізації», 

затвердженої Вченою Радою Університету, протокол № 12 від 20 червня 2011 р. 

Основний внесок автора у дослідження цієї теми полягає в аналізі теоретико-

методологічних, інституційних засад регулювання міжнародної міграції робочої сили та 

обґрунтуванні необхідності його здійснення завдяки міжнародній регуляторній 

кооперації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблене, науково 

обґрунтоване дослідження процесу сучасної міжнародної трудової міграції, формування 

на його основі регіональних ринків робочої сили, виявлення спільного (загального), 

особливого (регіонального) та одиничного (національного) у механізмі регуляторної 

кооперації суб’єктів світового господарства у міграційній сфері, обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо удосконалення регуляторної міграційної політики 

України, її адаптації до сучасних глобальних викликів і загроз та ефективної реалізації 

євроінтеграційного вектору розвитку. 

Виходячи з мети дисертаційного дослідження у роботі поставлено такі конкретні 

завдання: 
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 проаналізувати теорії міжнародної міграції робочої сили та їх еволюцію;  

 структурно та змістовно розкрити економічний зміст регуляторної кооперації у 

сфері міжнародної міграції робочої сили; 

 дослідити інституційні виміри регуляторного співробітництва на регіональних 

ринках робочої сили; 

 визначити напрями диверсифікації інституційного механізму регуляторної 

співпраці на регіональних ринках робочої сили; 

 з’ясувати зміст конвергенції адміністративних важелів механізму міжнародної 

регуляторної взаємодії у міграційній сфері;  

 емпірично дослідити економічні ефекти регуляторного співробітництва на 

регіональних ринках робочої сили; 

 обґрунтувати вектори оптимізації організаційно-інституційного забезпечення 

міжнародної трудової міграції в Україні; 

 дослідити форми адаптації системи регуляторної кооперації України у 

міграційній сфері до ринку праці Європейського Союзу; 

 розкрити асиметризм міжнародної регуляторної співпраці України на ринку 

робочої сили країн СНД. 

Об’єктом дослідження є міжнародна трудова міграція, регіональні ринки робочої 

сили, особливості їх функціонування в умовах глобалізаційних викликів і загроз. 

Предметом дослідження є процес, механізм та інструментарій регуляторної 

коопераційної, інституційної та функціональної взаємодії різнорівневих суб’єктів 

світового господарства на регіональних ринках робочої сили.  

Методи дослідження. Об’єкт і предмет дослідження зумовили вибір теоретико-

методологічних засад і методів його проведення. Теоретичною основою послужили праці 

вітчизняних та зарубіжних науковців. При написанні дисертаційного дослідження 

використано низку як загальнонаукових, так і спеціальних методів дослідження: метод 

аналізу та синтезу, історичний, системний, логічний та діалектичний методи – для 

дослідження ґенези теоретичних підходів до проблеми міжнародної міграції робочої сили, 

міжнародної регуляторної кооперації (пп. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1); метод порівняльного аналізу – 

при дослідженні механізму регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили 

(пп. 2.1, 2.2, 3.2, 3.3). Також використано сучасні методи статистичного аналізу, 

регресійного дослідження, економіко-статистичного моделювання (пп. 2.3) – для 

дослідження економічних ефектів регуляторної кооперації на регіональних ринках 

робочої сили на прикладі інтеграційного об’єднання ЄС.  

Інформаційну базу дослідження склали: офіційні, законодавчі, нормативні документи 

міжнародних організацій, іноземних держав та України, наукові публікації у вітчизняних 

та зарубіжних виданнях, спеціальні періодичні видання, матеріали інтернет-ресурсів, 

статистичні та фактичні дані міжнародних організацій, Державної служби статистики 

України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку теоретико-

методологічних підходів до подальшого дослідження міжнародної регуляторної 

кооперації суб’єктів світового господарства на регіональних ринках робочої сили в 

умовах нових глобалізаційних викликів і трансформаційних змін, поглибленому, 
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всебічному аналізі механізму цієї кооперації, її форм та інструментів, розробленні та 

обґрунтуванні практичних заходів і рекомендацій щодо підвищення ефективності 

міграційного співробітництва країн, у тому числі України, як на двосторонньому, так і на 

багатосторонньому рівні, в рамках регіональних інтеграційних об’єднань.  

При цьому в процесі дослідження отримано такі найбільш суттєві наукові 

результати, які розкривають особистий внесок автора у розроблення проблеми та 

характеризують новизну роботи.  

уперше: 

- доведено, що нинішня конфігурація глобального та регіональних ринків робочої 

сили, їх інституційні та функціональні системи регуляторної кооперації, які базуються 

переважно на принципах централізації та вертикальної субординації, перебувають у 

процесі зростаючої невизначеності, турбулентних трансформацій, за одночасних проявів 

селективного міграційного неопротекціонізму та своєрідної «міграційної сегрегації». 

Посилення політики регуляторного неопротекціонізму на національному і регіональних 

ринках робочої сили є, з одного боку, формою прояву глибокої, системної кризи 

традиційних механізмів та інструментів коопераційної взаємодії країн у сфері трудової 

міграції, наслідком їх зростаючої замкнутості, з іншого – свідченням і доказом 

необхідності формування якісно нової інституційно-функціональної системи регуляторної 

кооперації в рамках як регіональних інтеграційних угруповань, так і світового 

господарства в цілому, сутнісними ознаками якої мають бути багаторівневість, адаптація 

існуючих і цілеспрямоване формування нових механізмів та інструментів, адекватних 

новим глобалізаційним викликам і загрозам; 

удосконалено: 

- визначення змісту механізму міжнародної регуляторної кооперації у сфері 

трудової міграції, під яким розуміється діалектично-суперечливий процес взаємодії, 

взаємного узгодження і реалізації комплексу правових, адміністративно-організаційних, 

фінансово-економічних заходів, їх техніко-технологічне та інформаційне забезпечення 

різнорівневими світогосподарськими суб’єктами у межах дво- і багатосторонніх відносин, 

регіональних інтеграційних об’єднань, глобальних інституцій, з метою упорядкування 

міграційного простору, кількісного і якісного складу міграційних потоків, оптимізації 

світового та регіональних ринків робочої сили, отримання синергетичного ефекту при 

забезпеченні національних інтересів і пріоритетів в умовах глобалізаційних викликів. 

Обґрунтовано, що основним інституційним регуляторним механізмом здійснення 

співпраці на регіональних ринках робочої сили є двосторонні та багатосторонні угоди, що 

укладаються між країнами-членами інтеграційних об’єднань, складовою яких виступають 

адміністративно-організаційні інструменти, зокрема інструменти заборони, дозволу, 

стимулу та примусу, до яких належать: візи, дозволи на роботу, квотування, економічні 

санкції; 

- положення про масштаби, напрями, форми, структуру і наслідки міжнародної 

міграції робочої сили, її впливу на механізм регуляторної кооперації, його інструменти та 

регіональні особливості. Чинники політичної, економічної та соціальної нестабільності, 

невизначеності, асиметрії і турбулентності сучасного світового і регіональних ринків 

робочої сили справляють суперечливий, дуалістичний вплив на економіку і конкурентні 



 
 

5 

позиції як країн-донорів, так і країн-реципієнтів робочої сили. Деструктивно-

конструктивний характер, характер «творчого руйнування» (Й. Шумпетер) існуючого і 

необхідність створення нового механізму регіональної регуляторної кооперації знаходять 

прояв з одного боку, у зростаючому фінансовому навантаженні на бюджети країн-

імміграції, їх соціальну інфраструктуру та ринок праці і виникненні загроз існуючим 

суспільним інститутам, з іншого – у появі нових можливостей і важелів для економічного, 

соціального, демографічного і техніко-технологічного розвитку, зростанні культурного 

розмаїття і посиленні міжнародної конкурентоспроможності країн та регіональних 

інтеграційних угруповань; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретичні підходи до аналізу процесу регуляторної коопераційної взаємодії країн 

як у сфері міжнародної трудової міграції, так і на регіональних ринках робочої сили. 

Доведено, що концептуальну основу цього процесу становить не лише сукупність теорій, 

розроблених в рамках існуючих течій і шкіл світової економічної науки, зокрема 

неокласики, посткейнсіанства, неоінституціоналізму та неокласичного синтезу, а й теорій, 

що сформувалися внаслідок домінування міждисциплінарного підходу в сучасних 

світових економічних дослідженнях і містять демографічну, соціологічну, психологічну, 

техніко-технологічну, футурологічну складові. Такими теоріями виступають: 

«кліометрія» Д. Норта та Р. Фогеля у частині застосування положень неокласичної теорії 

до існуючого процесу взаємодії інституцій та функціональних економічних змін, «теорія 

імпліцитних контрактів» О. Уільямсона, яка ґрунтується на домінуванні неформальних 

домовленостей зацікавлених сторін при укладанні трудових угод, «ринків з пошуковими 

перешкодами», зокрема ринку праці, зайнятості та безробіття П. Даймонда, 

Д. Мортенесена та К. Піссарідеса, взаємодії ринкових і монопольних структур на 

галузевих ринках праці Ж. Тіроля, а також «бідності, добробуту і щастя» А. Сена та 

А. Дітона, «поведінкової економіки», «обмеженої раціональності та соціальних переваг» 

Р. Талера; 

- дослідження особливостей здійснення регуляторної політики України з 

Європейським Союзом та країнами СНД у сфері міграції робочої сили. З’ясовано, що 

коопераційна взаємодія на ринку робочої сили Європейського Союзу характеризується 

зростаючою системністю, інтенсивністю та диверсифікованим характером зв’язків, що 

призводить до інтенсифікації, кількісних і якісних змін міграційних потоків до цього 

інтеграційного об’єднання. Регулювання трудової міграції громадян України 

здійснюється на основі низки директив, що є аплікабельними до громадян третіх країн, 

водночас як країни ЄС починають модифікувати і трансформувати свою міграційну 

політику, адаптуючи її до потреб національного ринку праці, з урахуванням залучення 

кваліфікованої української робочої сили. Регуляторна співпраця України з країнами СНД 

на ринку робочої сили характеризується меншою інтенсивністю, основні регуляторні 

інструменти у вигляді двосторонніх та багатосторонніх угод було укладено ще наприкінці 

XX – початку XXI століття. Характерною її особливістю є асиметризм; найбільш 

суперечливою серед країн СНД характеризується регуляторна взаємодія з Російською 

Федерацією, внаслідок її агресивної політики щодо України. Водночас, міграція до інших 

країн-учасниць цього економічного об’єднання є мінімальною. У рамках двосторонніх 
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відносин регуляторна політика України все більше набуває протекціоністського 

характеру.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні 

напрацювання, висновки та основний зміст роботи, отримані автором у процесі 

дослідження і сформульовані в дисертації, можуть знайти застосування при розробленні 

навчальних програм із міжнародних економічних відносин і спеціалізованих курсів на 

тему впливу міжнародної регуляторної кооперації на регіональні ринки робочої сили у 

вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців із зовнішньоекономічної 

діяльності. Отримані результати також можуть бути використані в дослідженнях, 

проведених у наукових установах, що займаються дослідженням окресленого кола 

питань. 

Наукові результати дисертаційного дослідження щодо розвитку міжнародної 

регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили було прийнято до 

впровадження в практику Головного управління Державної міграційної служби України у 

м. Києві (акт № 33 від 11.05.2018 р.) та ТОВ «АТК» (акт № б/н від 23.04.2018 р.). 

Результати дослідження упроваджені у навчальний процес кафедри міжнародного бізнесу 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка для студентів напряму 06.030206 – міжнародний бізнес в робочих програмах 

дисциплін «Міжнародний бізнес», «Менеджмент ЗЕД підприємств» і «Світова економіка» 

(акт № 048-135 від 10.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою 

роботою, а всі отримані методичні розробки, загальнотеоретичні та прикладні наукові 

результати, які становлять наукову новизну та виносяться на захист, отримані автором 

особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та наукові результати 

дослідження обговорено і схвалено на засіданнях кафедри міжнародного бізнесу Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також апробовано на 10 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, зокрема: 

на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Київ, 2015 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід» (Київ, 2015 р.); на IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні виклики розвитку світової 

економіки» (Київ, 2015 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах» (Київ, 2016 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції «Підвищення 

науково-технологічного рівня економіки та її ефективності» (Львів, 2017 р.); на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та розвиток інноваційного 

потенціалу економіки України» (Ужгород, 2017 р.); на V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективи розвитку національної економіки» (Запоріжжя, 2017 р.); на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція: історичний досвід 

та економічні перспективи» (Одеса, 2017 р.); на IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (Київ, 

2017 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні перетворення 

http://siee.zp.ua/index.php/ua/aktualna-informatsiya
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міжнародного бізнесу» (Харків, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 18 наукових працях (загальний обсяг 6,76 а. а.), з яких 8 наукових статей 

(загальний обсяг 4,94 а. а.), у тому числі 7 – у фахових виданнях України (4,33 а. а.), 1 – в 

іноземному науковому виданні (0,61 а. а.), 1 – в електронному фаховому виданні України 

(0,88 а. а.), та 10 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій 

(1,81 а. а.). 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і 8 додатків. Основний зміст дисертації викладено 

на 199 сторінках друкованого тексту, що містить 6 рисунків і 33 таблиці. Список 

використаних джерел налічує 275 найменувань на 30 сторінках. Додатки займають 20 

сторінок, на яких розміщено 9 рисунків та 11 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено ступінь її наукового 

розроблення, зазначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, надано відомості про їх апробацію 

та впровадження, особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Концептуальні засади регуляторної взаємодії країн на 

регіональних ринках робочої сили» розглянуто теорії міжнародної міграції робочої 

сили та чинники, що її зумовлюють, досліджено економічний зміст міжнародної 

регуляторної кооперації, механізм та форми її реалізації, проаналізовано інституційні 

виміри регуляторного співробітництва на регіональних ринках робочої сили. 

Міждержавна міграція робочої сили, перші спроби теоретичного осмислення якої 

було здійснено ще у XIX ст. Е. Равенстайном, відіграла вагому роль у формуванні та 

розвитку світового господарства, розвивалася паралельно з міжнародним рухом капіталу 

та міжнародною торгівлею як одна з класичних форм міжнародних економічних відносин. 

Виявлено, що теоретичний арсенал дослідження світового і регіональних ринків праці, 

міжнародної трудової міграції, регуляторної міграційної політики сформувався у системі 

координат неокласики, неокласичного синтезу (М. Тодаро, Дж. Харріс, П. Самуельсон), 

теорії притягування-відштовхування (Е. Равенштайна, Е. Босвела), дуальної теорії ринку 

робочої сили (М. Піор, П. Доерінгер), світових міграційних систем (Е. Тейлор, Ф.  ьюго), 

нової економічної теорії міграції (О. Старк, Дж. Тейлор), соціальних мереж (С. Сассен), 

синтетичної теорії міжнародної міграції. Водночас інституційно-організаційні, економічні, 

соціокультурні, інформаційно-технологічні аспекти міжнародної міграції, регуляторної 

міграційної політики і кооперативно-конкурентної взаємодії наднаціональних і 

національних інституцій також активно досліджуються в рамках економічної нобелелогії 

(«кліометрія» Д. Норта та Р. Фогеля, «теорія імпліцитних контрактів» О. Уільямсона, 

теорія «ринків з пошуковими перешкодами» П. Даймонда, Д. Мортенесена та 

К. Піссарідеса). 

Обґрунтовано, що на початку XXI століття міжнародні міграційні процеси, світовий 

та регіональні ринки робочої сили, їх інституційні та функціональні структури набувають 
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нових ознак, характеристик і вимірів, де найбільш загальною, об’єктивною причиною 

зростання масштабів міжнародної міграції робочої сили, диверсифікації її напрямів і форм 

є глобалізація та її наслідки, виникнення так званої «міграційної асиметрії». У роботі 

аргументовано, що світова економіка повинна диверсифікуватися у просторі, шляхом 

створення стільникової «осередкової» структури глобального господарства третього 

тисячоліття, територіальними складовими якого будуть Північноамериканська угода про 

вільну торгівлю (НАФТА), Європейський Союз (ЄС), Південна Америка, Північна та 

Південна Африка, Австралія, Індія, Китай і Росія, у результаті чого система економічних 

переваг буде сконцентрована не в одній або двох-трьох найбільших економіках світу, а у 

7–20 «глобальних державах» світового господарства. 

Зважаючи на прогресивне виникнення відкритої, динамічної, глобалізованої 

економіки уряди докладають все більше зусиль для отримання максимальних переваг від 

глобалізації, усуваючи непотрібні регуляторні відмінності та бар’єри і забезпечуючи 

тіснішу взаємодію та координацію регуляторних задач. Водночас зростання глобальних 

викликів веде до інтенсифікації зусиль із впровадження регуляторної співпраці як 

головного елемента міжнародного ризик-менеджменту. Під міжнародною регуляторною 

кооперацією (МРК) розуміється формальна чи неформальна угода, договір або 

організаційна співпраця країн, що діє між країнами на двосторонньому, 

багатосторонньому чи регіональному рівнях, шляхом розроблення, моніторингу, 

реалізації, подальшого адміністрування регулювання, з метою зближення та узгодження 

правил, які існують у різних країнах.  

У роботі зазначено, що регуляторні інституції національного, регіонального та 

глобального рівня, долучаючись до МРК, отримують низку переваг, зокрема досягнення 

прогресу в регулюванні та управлінні зовнішніми чинниками між країнами; економічні 

вигоди через зменшення витрат на економічну діяльність, збільшення масштабів торгівлі 

та інвестиційних потоків; підвищення адміністративної ефективності, впровадження 

політики розподілу роботи і завдань між інституціями; обмін досвідом та долучення до 

інформаційних потоків. У літературі зазвичай виділяють одинадцять складових механізму 

МРК, що класифікуються за ступенем їх формальності та повноти (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Складові механізму міжнародної регуляторної кооперації  

Джерело: складено автором на основі OECD International Regulatory Cooperation: Addressing global 

challenges. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/international-regulatory-co-

operation_9789264200463-en (дата звернення: 10.05.2015 р.) 
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Досліджено регуляторні інститути у сфері трудової міграції на світовому і 

регіональних ринках робочої сили, які з певним ступенем умовності можна поділити на 

три групи: інституції, що регулюють міжнародні міграційні процеси в рамках своїх 

безпосередніх функцій (МОП, МОМ, ООН); організації, які окрім своєї основної місії 

забезпечують міжурядову кооперацію у сфері міжнародної міграції (ЮНКТАКД, Група 

Світового банку) і міжнародні неурядові організації, форуми, рухи, професійні 

об’єднання, які також долучаються до процесу регулювання трудової міграції (Римський 

клуб, Світовий економічний форум у Давосі). 

У другому розділі «Детермінанти розвитку механізмів регуляторної кооперації 

на регіональних ринках робочої сили» досліджено інституційний механізм 

регуляторної співпраці, адміністративні важелі механізму на прикладі таких інтеграційних 

угруповань як ЄС, НАФТА і Економічний союз держав у Південній Америці 

(МЕРКОСУР), емпірично проаналізовано економічні ефекти регуляторного 

співробітництва на ринку робочої сили ЄС. 

Обґрунтовано, що регуляторна співпраця найбільш ефективно знаходить прояв на 

регіональному рівні, де вона здійснюється в межах регіональних інтеграційних об’єднань 

та відповідних інтеграційних систем. Зважаючи на те, що регіональним об’єднанням 

властивий різний рівень інтеграції та взаємодії між країнами, країни-учасники можуть 

характеризуватися різним ступенем економічного розвитку, політичних свобод, 

інституційного розвитку. МРК має гетерогенні форми прояву: співпраця може мати 

глибокий характер, бути розгалуженою та охоплювати різні сфери, або навпаки – 

обмежуватися гармонізацією дій та програм у рамках невеликого кола спільних інтересів.  

Доведено, що найбільшого розвитку, диверсифікованості та зрілих форм регуляторна 

кооперація набула у ЄС, країни-члени якого делегували частину повноважень у сфері 

міграції робочої сили наднаціональним інститутам. Каркас інституційного механізму в ЄС 

складається з низки угод, установ, стратегій, програм та ініціатив, дія яких спрямована на 

регулювання питань трудової міграції, забезпечення працевлаштування мігрантів із третіх 

країн, захисту їх прав, боротьбу із незаконною міграцією тощо. Хоча заходи 

правоохоронного характеру із запобігання нелегальній міграції залишаються 

пріоритетними, все частіше акцент переноситься на необхідність застосування 

комплексного підходу до цієї проблематики.  

Виявлено, що в рамках НАФТА регуляторна кооперація має найменший прояв і 

майже непомітний синергетичний ефект, на сьогодні немає жодних повноважних 

наднаціональних спільних інституцій чи органів, які б надавали громадянину іншої країни 

дозвіл на постійне проживання та працевлаштування в одній з країн-членів. Кожна країна-

учасниця розробляє власну міграційну політику, приймає закони, нормативні акти, 

критерії та стандарти і забезпечує функціонування відповідних інституцій, які регулюють 

процес трудової міграції. Вільний рух робочої сили між країнами, як один із основних 

економічних імперативів посилення та максимізації ефективності економік країн-членів, 

їх міжнародної конкурентоспроможності, є неможливим через економічні, соціальні та 

політичні відмінності Мексики порівняно з Канадою та США.  

Обґрунтовано, що уряди країн МЕРКОСУР розвинули своє бачення природи 

міграції, заохочуючи її та сприяючи вільному пересуванню мігрантів та іноземців у 
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регіоні. На відміну від ЄС та НАФТА, уряди країн Південної Америки підкреслюють 

неефективність обмежувальної міграційної політики, акцентуючи увагу на забезпеченні 

рівних прав мігрантів, підтримці вільних кордонів, розумінні міграції як одного з 

фундаментальних прав людини та некриміналізації незаконної міграції. Виявлено, що на 

відміну від країн глобальної Півночі, які займають все більш обмежувальний підхід до 

регулювання міграції, регіони глобального Півдня вживають заходів у напрямку 

лібералізації пересування регіональних мігрантів (принаймні окремих їх категорій). 

Незважаючи на розроблення легальних інструментів для регулювання процесу міграції, в 

тому числі трудової, послідовної та чіткої імплементації цих аспектів наразі не існує.   

Невід’ємним елементом інституційного механізму МРК є адміністративні важелі. До 

необхідних складових адміністративного регулювання трудової міграції у роботі 

включено: візову політику в країні, в тому числі надання посвідок на проживання; умови 

перебування (необхідність оформлення медичного полісу, підтвердження відсутності 

судимості, платоспроможності тощо); оформлення необхідних дозволів на трудову 

діяльність у країні-реципієнті робочої сили (оплата міграційних внесків); квотування 

кількості трудових мігрантів, що можуть в’їхати до країни протягом певного періоду часу; 

санкції у зв’язку з незаконним працевлаштуванням.  

В країнах ЄС розроблено уніфіковану систему адміністративних важелів, які, 

доповнюючи інституційно-організаційні та економічні, сприяють ефективній 

регуляторній кооперації на ринку праці цього угруповання, посилюють її синергетичний 

ефект. Працевлаштування мігрантів із третіх країн є чітко регульованим, а регуляторні 

норми охоплюють умови в’їзду та проживання для конкретних категорій мігрантів, таких 

як висококваліфіковані працівники, сезонні працівники, внутрішньокорпоративні 

працівники, а також створення єдиного дозволу на проживання та працевлаштування для 

іноземців. В рамках регіонального інтеграційного об’єднання НАФТА було розроблено 

особливий адміністративний інструмент заохочення тимчасової міграції 

висококваліфікованих експертів у межах країн-членів – візу з правом працевлаштування 

«ТН». Проаналізовано відмінності в застосуванні цієї візи в США, Канаді та Мексиці. 

Країни-учасниці угруповання МЕРКОСУР дійшли консенсусу щодо розроблення 

адміністративних важелів регулювання трудової міграції. Громадяни тих країн 

об’єднання, що підписали Угоду про резидентство, і які шукають роботу в іншій країні 

угруповання, зазвичай мають право на спрощену процедуру отримання дозволу на 

проживання, що дає право на проведення трудової діяльності. 

На прикладі ЄС проаналізовано вплив таких регуляторних інструментів як 

Директиви Ради ЄС № 2003/86/ЄС про право на возз’єднання сім’ї та № 2003/109/ES про 

правове становище громадян третіх країн-резидентів, які тривалий час перебувають у ЄС, 

Директива Ради ЄС № 2009/50/ЄС про блакитну карту і Директива Ради ЄС про єдиний 

дозвіл на роботу і посвідчення для проживання для іноземців. Найбільше статистично 

значимих економічних ефектів виявлено для Директиви Ради ЄС № 2009/50/ЄС про 

блакитну карту. Ця директива мала прямий вплив на динаміку безробіття та зворотній 

вплив на динаміку ВВП, потоки мігрантів із третіх країн, а також на вартість житла. Те, 

що приймаючою країною для мігрантів була одна з країн ЄС, мало позитивний вплив на 

ВВП донорів, зокрема на рівні 0,15 %.  
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У третьому розділі «Особливості регуляторної кооперації України на 

регіональних ринках робочої сили» проаналізовано організаційно-інституційне 

забезпечення міжнародної трудової міграції, державної міграційної політики в Україні, 

регуляторну співпрацю України з ЄС на ринку робочої сили і асиметризм здійснення 

регуляторного співробітництва України з країнами Співдружності Незалежних Держав 

(СНД). 

Обґрунтовано, що сучасна регуляторна політика України у сфері трудової міграції та 

на регіональних ринках робочої сили являє собою систему, до якої входить низка 

правових актів (закони, договори, угоди), яку формують різноманітні інститути у вигляді 

міністерств, відомств, комітетів тощо і неодмінною компонентою якої є угоди про 

міжнародну співпрацю. Однак вона є недосконалою через розгалуженість функцій між 

різними інститутами та установами. З метою підвищення ефективності регуляторної 

політики, адаптації її механізму та інструментів до сучасних глобалізаційних викликів, 

інтеграції в Європейську міграційну систему і результативної кооперації на регіональних 

ринках робочої сили, у роботі запропоновано здійснення низки кроків: 

- забезпечення ефективної та гнучкої (на політичному та оперативному рівні) 

координації завдяки визначенню ключових центрів у галузевих міністерствах та 

відомствах;  

- створення головного центру з питань міграції та діаспори, який надаватиме 

координаційну та інформаційну підтримку та ефективно взаємодіятиме з широким колом 

національних і міжнародних зацікавлених сторін;  

- розроблення та затвердження «Національного плану дій щодо питання міграції та 

розвитку», який визначатиме середньостроковий стратегічний план і враховуватиме 

міграцію в подальшому плануванні; 

- інтенсифікація зусиль у створенні стабільного, прозорого, добре керованого 

економічного та політичного «середовища повернення» шляхом перегляду та 

налагодження банківського регулювання для полегшення процедури здійснення 

грошових переказів та заощаджень мігрантами; 

- перегляд можливості розроблення селективних податкових пільг та кредитних 

субсидій із метою інвестування в бізнес та форми проектного розвитку, заохочуючи у 

такий спосіб мігрантів до повернення в Україну;  

- систематичне проведення спеціалізованих експертиз відповідними міжнародними 

організаціями, зокрема співпраця з МВФ та Світовим банком для перегляду та 

підвищення якості даних та методології, що використовується для оцінки грошових 

переказів; 

- покращення діалогу, співпраці між ключовими країнами-реципієнтами робочої 

сили та Україною з метою врахування міграції в Стратегії національного розвитку 

України в координації з офіційними стратегіями розвитку країн призначення; 

- залучення місцевих органів влади та асоціацій мігрантів до планування проектів та 

заходів для їх всебічної інтеграції; 

- створення механізму фінансового посередництва для залучення заощаджень 

мігрантів та їх заохочення до інвестування у приватну і державну сферу. 

З’ясовано, що регуляторна кооперація між Україною та ЄС має різні форми прояву, 
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зокрема приєднання до чинних міждержавних договорів, укладання двосторонніх 

міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод, удосконалення міграційного 

законодавства, інституційного регулювання міграції, проведення прикордонного та 

імміграційного контролю, лібералізація візового режиму (табл. 1). 

Таблиця 1 

Регуляторна кооперація України з ЄС у сфері трудової міграції 
Сфера співпраці Практичне впровадження 

Приєднання до міждержавних 

договорів 

Ратифікація Європейської конвенції про правовий статус трудящих-

мігрантів від 1977 р. тощо. 

Укладання двосторонніх 

міждержавних, міжурядових 

та міжвідомчих договорів. 

Угоди про працевлаштування і соціальний захист громадян із Латвією 

(1997 р.), Угоди про взаємне працевлаштування працівників із Польщею 

(1994 р.), з Чеською Республікою (1997 р.) тощо. 

Удосконалення міграційного 

законодавства, інституційного 

регулювання міграції 

Створення Державної міграційної служби України, затвердження 

Концепції Державної міграційної політики, прийняття нових редакцій 

законів та ухвалення нових законів «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», «Про зовнішню трудову міграцію» тощо. 

Прикордонний та 

імміграційний контроль 

Допомога з боку ЄС у підготовці кадрів, обмін інформацією з 

відповідними європейськими установами, надання технічної та 

матеріальної допомоги. Укладання Угоди про реадмісію осіб від 2008 р. 

Лібералізація візового режиму Приєднання до програми «Східне партнерство». Запровадження Плану 

дій: «Безвізовий діалог між Україною та ЄС: План дій з лібералізації 

візового режиму».  

Підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС від 2017 р. 

Інтеграція до ЄС Підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Сприятливі міграційні 

програми для українських 

мігрантів 

Угоди про місцевий прикордонний рух з Угорщиною – в 2007 р., 

Польщею та Словаччиною – в 2008 р., Румунією – в 2014 р.  

Політика спільної етнічної приналежності (політика репатріації) в 

Польщі та Угорщині. Регуляторні програми Греції для легалізації 

перебування мігрантів. 

Джерело: розроблено автором  

Регуляторна кооперація впливає на інтенсивність трудової міграції до країн ЄС. 

Міграційна політика країн-членів ЄС стає все більше Україно орієнтованою внаслідок 

потреби закриття демографічних прогалин, що утворилися у зв’язку з еміграцією 

корінного населення до більш розвинених та заможних країн Західної Європи, що, у свою 

чергу, також впливає на заохочення та збільшення обсягів трудової міграції з України. 

Трудова міграція українців до країн СНД характеризується низькою інтенсивністю 

та незначним масштабом, незважаючи на сприятливу міграційну політику країн та 

відсутність мовних бар’єрів. Обґрунтовано, що регуляторна співпраця України на ринку 

робочої сили країн СНД характеризується несистемністю, непослідовністю, де 

характерною ознакою постає асиметризм, який проявляється, по-перше, у міграційних 

настроях – Російська Федерація як була так і залишається головною країною-призначення 

в межах СНД для трудових мігрантів, включаючи і українців, у той час як у Росії 

відбувається відтік населення до країн ЄС та США. По-друге, асиметризм проявляється на 

регуляторному рівні, найяскравішим прикладом чого є регулювання міграції на 

двосторонньому рівні між Україною та Російською Федерацією.  

Регуляторна кооперація у сфері трудової міграції між Україною та Російською 

Федерацією (як основною країною-реципієнтом робочої сили) здійснюється на основі 

низки двосторонніх і багатосторонніх угод, що не втратили чинності і зараз. Водночас із 



 
 

13 

боку України упроваджуються особливі протекціоністські заходи, спрямовані на захист 

кордонів, необхідність оформлення закордонних паспортів тощо задля упередження дій, 

спрямованих на дестабілізацію соціально-економічної і політичної ситуації в нашій 

державі. ЄС та РФ залишаються основними пунктами призначення для українських 

трудових мігрантів, однак інтенсивність і масштаб трудової міграції до Росії з кожним 

кроком знижується, внаслідок загострення двосторонніх відносин з вини Уряду РФ.  

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження міжнародної регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої 

сили дало змогу зробити такі найбільш важливі висновки та узагальнення.  

1. Теоретико-методологічну основу аналізу міжнародної міграції робочої сили 

становить сукупність концептуальних підходів і поглядів, що сформувалися у межах як 

традиційних напрямів і шкіл світової економічної науки (неокласика, неокейнсіанство, 

неоінституціоналізм), так і новітніх теорій, що ґрунтуються на міждисциплінарних 

дослідженнях, зокрема економічної нобелелогії. Зазначені теорії виступають основою для 

подальшого системного аналізу процесів сучасної міждержавної трудової міграції, її 

особливостей і специфіки прояву у різних регіонах світового господарства, розкриття 

змісту регуляторної коопераційної взаємодії різноманітних суб’єктів світового господарства 

на глобальному і регіональних ринках робочої сили. Сучасна міжнародна регуляторна 

кооперація у міграційній сфері є  результатом процесів соціальної, політичної, економічної 

інтеграції, виступає закономірним наслідком інтернаціоналізації та транснаціоналізації 

виробництва, капіталу, робочої сили. Вона знаходить прояв на глобальному, регіональному, 

національному рівнях у зростанні масштабів та інтенсивності, у прискоренні сегментації 

світового ринку праці, зокрема в динамічному розвитку міжнародного і регіональних 

ринків висококваліфікованих спеціалістів різних галузей економіки, у створенні 

відповідних регуляторних інституцій і вузлових структур, у формуванні регіональних та 

світових міграційних систем з їх людськими, товарними і фінансовими потоками. 

2. Економічний інтерес регуляторної кооперації у сфері міжнародної міграції 

робочої сили полягає в тому, що міжнародна трудова міграція, яка лежить в основі 

регуляторного співробітництва, ґрунтується на економічних детермінантах і є джерелом 

прибутків для учасників, задіяних у цьому процесі. Такими детермінантами виступають 

рівень заробітної плати, розмір номінальних і реальних доходів, прибуток суб’єктів 

міграційної співпраці, масштаби податкового навантаження, різні форми і види соціального 

забезпечення і соціальної допомоги. Вплив зазначених детермінантів на країни, що є 

реципієнтами і донорами робочої сили, є суперечливим і залежить від низки обставин. На 

прикладі тих країн, де заробітна плата є відносно гнучкою, додаткова пропозиція на робочу 

силу зменшує рівень платні робітникам з відносно однаковою освітою. В тих країнах, де 

зарплати є відносно стабільними, наслідком стає значне зростання безробіття. Початкові 

соціально-економічні наслідки міграції для приймаючої країни є змішаними.  

3. Поряд із державою, яка є вирішальним, але не єдиним регулятором міжнародної 

міграції робочої сили, до цього процесу в дедалі більших масштабах долучаються й інші 

суб’єкти: національно-державні інституції, регіональні інтеграційні об’єднання, міжнародні 

урядові і неурядові організації, посередники міжнародних трудових відносин, фірми, 
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компанії, установи, вітчизняні та іноземні громадяни, що шукають роботу за кордоном. В 

умовах нових глобалізаційних викликів світового господарства формуються зони 

спільного регулювання національної економіки з боку держави та глобальних 

інституцій, відбувається процес посилення і розширення міжнародної складової у 

діяльності держави як інституту національної економіки.  

4. Міжнародна регуляторна кооперація виступає чинником інтенсифікації співпраці 

між країнами на двосторонньому, багатосторонньому та регіональному рівнях, мета якої 

полягає у докладанні спільних зусиль для подолання загроз, небезпек і викликів сучасності. 

Уряди країн світу використовують та комбінують широкий спектр формальних, 

неформальних, специфічних механізмів МРК, однак практичне впровадження співпраці 

здійснюється через низку договорів, угод і кооперативних ініціатив на різних урядових 

рівнях. Незважаючи на зростання ролі та масштабів економічної міграції, міжнародна 

регуляторна співпраця у цій сфері ще не отримала інституційного оформлення у вигляді 

низки уніфікованих законодавчих актів, правил, норм чи інструкцій. У сучасних реаліях 

складно досягти повної уніфікації регулювання міграції, оскільки, з одного боку, країни 

продовжуватимуть заохочувати приїзд висококваліфікованих іноземних працівників, з 

іншого – все більше зусиль спрямовуватиметься на стримування незаконних мігрантів. 

5. Міжнародна регуляторна кооперація набуває різних форм прояву і функціонування 

в залежності від рівня розвитку регіонального об’єднання, у рамках якого реалізується її 

механізм. Загалом, співпраця спрямована на отримання синергетичного ефекту від 

консолідації зусиль усіх країн-учасниць з метою розроблення спільних законів, програм, 

укладання угод та договорів, що спрощують процес трудової міграції, працевлаштування, 

отримання дозволів на перебування в країні та сприяють більш гармонійній та ефективній 

інтеграції трудових мігрантів у нове економіко-політичне, соціо-культурне середовище 

країни-реципієнта. 

6. Інституційний механізм регулювання трудової міграції в ЄС є найбільш розвинутим 

та диверсифікованим серед усіх досліджених інтеграційних об’єднань, оскільки він 

органічно поєднує національні і наднаціональні інструменти, враховує інтереси як трудових 

мігрантів країн ЄС, так і третіх країн, і чітко сегментує міграційну політику об’єднання, 

залишаючи країнам-учасницям змогу встановлювати власні регуляторні обмеження та 

додаткові критерії. Інституційний механізм регуляторної кооперації у сфері трудової 

міграції в  рамках інтеграційного об’єднання НАФТА є менш диверсифікованим у 

порівнянні з ЄС, тут кожна країна-учасниця розробляє власну міграційну політику і 

забезпечує функціонування відповідних інституцій, які регулюють процес трудової 

міграції. Вільний рух робочої сили між країнами є неможливим через істотні економічні, 

соціальні та політичні відмінності країн-учасниць. На двосторонньому рівні співпраця між 

США та Канадою характеризується більшою інтенсивністю та результативністю. 

Зважаючи на значний ступінь невизначеності участі США в цьому інтеграційному 

об’єднанні, погіршення та напруженість відносин із Мексикою, питання подальшої 

співпраці та регуляторної взаємодії країн-учасниць залишаються відкритими.  

7. Міжнародна регуляторна коопераційна взаємодія в рамках інтеграційного 

угруповання МЕРКОСУР набуває все більш конкретних та чітких форм прояву. Розроблені 

спільні інституційні механізми та інструменти сприяють безперешкодному в’їзду та 
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працевлаштуванню громадян країн-членів об’єднання без необхідності отримання 

спеціальних дозволів від працедавця. Регулювання міграції здійснюється на основі 

лібералізації, на відміну від політики, запровадженої в НАФТА та ЄС. Водночас існує низка 

обмежень, що стають перепоною на шляху до однакової імплементації принципів 

міграційних угод, підписаних країнами-членами. Незважаючи на відмінності у 

регулюванні, країни докладають зусиль з метою сприяння та заохочення працевлаштування 

висококваліфікованих мігрантів-спеціалістів, обмежуючи в'їзд до країни тих категорій 

іноземців, які можуть обтяжувати національний ринок праці, що є проявом міграційної 

сегрегації, політики селективного відбору, розділення мігрантів на різні категорії та 

впровадження для кожної з категорій власної міграційної політики та регуляторних норм. 

8. У процесі регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили під впливом 

низки об’єктивних чинників відбувається поступове зближення, конвергенція 

адміністративних інструментів механізму цієї кооперації. До конвергентних 

адміністративних важелів належать чітко структурована візова політика, умови 

перебування в країні і трудової діяльності, квотування і санкції. Конвергентність цих 

адміністративних важелів знаходить прояв у поступовій уніфікації національних важелів і 

застосуванні їх як спільних у регіональних інтеграційних угрупованнях. 

9. Практика міжнародної регуляторної співпраці в сфері міграції демонструє 

ефективність такого механізму кооперації між країнами донорами та реципієнтами як 

двосторонні угоди. Використання кореляційно-регресійного аналізу дозволило виявити 

позитивні та негативні економічні ефекти вказаного механізму. До позитивних належить 

збільшення приросту ВВП країн-реципієнтів робочої сили, а також зменшення рівня 

безробіття в країнах-донорах. Такі результати повністю вписуються в поточну парадигму 

міжнародної регуляторної кооперації, за якої розвинені країни, які в більшості випадків є 

реципієнтами, є учасниками формальних або неформальних двосторонніх трудових угод 

лише задля залучення робочої сили необхідної кількості та кваліфікації. Підписання як 

мінімум однієї угоди в середньому додавало 0,6 % до динаміки ВВП розвинених країн 

порівняно з країнами, які не були учасниками таких угод. До групи позитивних ефектів 

також включено збільшення руху робочої сили між країнами-підписантами на 2,49 %. 

Серед негативних ефектів виявлено: зменшення економічного зростання країн-донорів, що 

можна пояснити відтоком цього чинника виробництва; збільшення диференціації 

економічного розвитку між країнами-реципієнтами та країнами-донорами робочої сили. 

10. Аналіз економічних ефектів на рівні ЄС, який особливо виділяється серед усіх 

регіональних ринків робочої сили, виявив чітко виражений позитивний ефект Директиви 

про блакитну карту, яка посилила регуляторну співпрацю в сфері міграції 

висококваліфікованих спеціалістів і з позитивним ефектом зменшення притоку мігрантів з 

третіх країн. Водночас виявлено нейтральні економічні ефекти на сегмент ринку робочої 

сили серед осіб з початковою освітою. Притік мігрантів з третіх країн справляє відчутний 

вплив на вартість житла в ЄС. Нейтральні економічні ефекти також характерні для вартості 

робочої сили та продуктивності праці в ЄС.  

11. Визначальним вектором оптимізації організаційно-інституційного  забезпечення 

міжнародної трудової міграції в Україні є адаптація національного механізму міграційної 

політики до стандартів, правил і вимог ЄС з огляду на євроінтеграційний розвиток України. 
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Складовими цього вектора виступає низка конкретних заходів, спрямованих, зокрема, на 

подолання децентралізації відомств та інституцій, що займаються процесом регулювання 

міграції, створення єдиного централізованого органу з питань міграції та діаспори в Україні,  

зменшення еміграції українських трудових мігрантів, мінімізації негативних наслідків від 

існуючої еміграції, створення сприятливого «середовища повернення» для українців, 

встановлення додаткових критеріїв для працевлаштування іноземців в нашій державі. 

12. Правові та інституційні структури в рамках ЄС створюють достатні регуляторні 

можливості для кооперації з третіми країнами, зокрема Україною. Регуляторна кооперація 

між Україною та ЄС на ринку робочої сили регіону ЄС має різні форми прояву: приєднання 

до існуючих міждержавних договорів, укладання двосторонніх міждержавних, 

міжурядових та міжвідомчих угод, удосконалення міграційного законодавства, 

інституційного регулювання міграції, проведення прикордонного та імміграційного 

контролю, лібералізація візового режиму. Співпраця відчутно впливає на збільшення 

міграційних налаштувань українських трудових мігрантів, заохочуючи їх до 

працевлаштування у ЄС. Питання регулювання міграційних потоків стають все більш 

актуальними, а міжнародна регуляторна кооперація може трансформуватися у міграційну 

регуляторну кооперацію – процес взаємодії урядів та державних інституцій через 

розроблення уніфікованих механізмів, правил та норм для регулювання міграції, 

досягнення спільних інтересів та подолання загроз у цій сфері. 

13. На відміну від співпраці України з ЄС, кооперація з країнами СНД є статичною, 

оскільки вона призупинила розвиток у 2014 р. з початком військових дій на території 

України та погіршенням відносин з Російською Федерацією. Незважаючи на це, трудові 

мігранти досі мають змогу отримувати користь від тих регуляторних інструментів, що вже 

були розроблені. Регуляторна співпраця України на ринку робочої сили країн СНД 

характеризується несистемністю, непослідовністю та зростаючою асиметрією. Хоча існує 

ціла низка чинників, сприятливих для трудової міграції українських трудових мігрантів до 

країн СНД (вища заробітна платня, знання мови, відсутність адміністративних обмежень, 

зокрема необхідності оформлення закордонного паспорту тощо), українці все частіше 

обирають місцем працевлаштування країни Європи, результатом чого є щорічне 

зменшення потоку трудових мігрантів до Російської Федерації. Зважаючи на остаточний 

вихід і розірвання інституційних стосунків із СНД можна зазначити, що на міграційні 

налаштування українців це не вплине, оскільки країни Співдружності не є бажаними 

країнами призначення для українців. 
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АНОТАЦІЯ 

Синковець Н.І. Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на регіональних 

ринках робочої сили в сучасних умовах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 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. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів процесу 

міжнародної трудової міграції, формуванню на його основі регіональних ринків робочої 

сили та механізму міжнародної регуляторної кооперації суб’єктів світового господарства 

у міграційній сфері. Проаналізовано концепції та теорії, що формують теоретико-

методологічне підґрунтя для детального дослідження сутності процесу міжнародної 

трудової міграції, причин її виникнення, а також наслідків як для самих мігрантів, так і 

для країн-реципієнтів і країн-донорів робочої сили. Досліджено зміст міжнародної 

регуляторної кооперації, причини її здійснення суб’єктами національного, регіонального 

та глобального рівня, а також основні складові механізму регуляторної співпраці. 

Визначено напрями диверсифікації інституційного механізму та адміністративних важелів 

міжнародної регуляторної співпраці на прикладі таких інтеграційних об’єднань як 

Європейський Союз, Північноамериканська угода про вільну торгівлю і Економічний 

союз держав у Південній Америці. Проаналізовано економічні ефекти від застосування 

такого інструменту регуляторного співробітництва як укладання угод та застосування 

директив на прикладі Європейського Союзу. Обґрунтовано організаційно-інституційне 

забезпечення міжнародної трудової міграції в Україні, невід’ємною частиною якого є 

формування міграційної політики, розглянуто основні державні інструменти та інституції, 

що відповідають за її створення, впровадження та реалізацію. Досліджено систему 
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міжнародної регуляторної кооперації України у міграційній сфері з країнами 

Співдружності Незалежних Держав та Європейського Союзу. 

Ключові слова: адміністративні важелі, інституційне середовище, інституційний 

механізм, міграційна політика, міграція робочої сили, міжнародна міграція, міжнародна 

регуляторна кооперація, регуляторна співпраця у сфері трудової міграції, світовий і 

регіональні ринки робочої сили, трудовий мігрант.  

 

АННОТАЦИЯ 

Синковец Н.И. Развитие международной регуляторной кооперации на 

региональных рынках рабочей силы в современных условиях. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов 

процесса международной трудовой миграции, формированию на его основе 

региональных рынков рабочей силы и механизма международной регуляторной 

кооперации субъектов мирового хозяйства в миграционной сфере. Проанализированы 

концепции и теории, формирующие теоретико-методологический фундамент для 

детального исследования сущности процесса международной трудовой миграции, причин 

ее возникновения, а также последствий как для самих мигрантов, так и для стран-

реципиентов и доноров рабочей силы. Исследованы содержание международной 

регуляторной кооперации, причины ее осуществления субъектами национального, 

регионального и глобального уровня, а также основные составляющие механизма 

регуляторного сотрудничества. Определены направления диверсификации 

институционального механизма и административных рычагов международного 

регуляторного сотрудничества на примере таких интеграционных объединений как 

Европейский Союз, Североамериканское соглашение о свободной торговле и 

Экономический союз государств в Южной Америке. Проанализированы экономические 

эффекты от применения такого инструмента регуляторного сотрудничества как 

заключение договоров и применение директив на примере Европейского Союза. 

Обосновано организационно-институциональное обеспечение международной трудовой 

миграции в Украине, неотъемлемой частью которого является формирование 

миграционной политики, рассмотрены основные государственные инструменты и 

институты, отвечающие за ее создание, внедрение и реализацию. Исследована система 

международной регуляторной кооперации Украины в миграционной сфере со странами 

Содружества Независимых Государств и Европейского Союза. 

Ключевые слова: административные рычаги, институциональная среда, 

институциональный механизм, миграционная политика, миграция рабочей силы, 

международная миграция, международная регуляторная кооперация, регуляторное 

сотрудничество в сфере трудовой миграции, мировой и региональные рынки рабочей 

силы, трудовой мигрант. 
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SUMMARY 

Synkovets N. I. Development of the International Regulatory Cooperation on regional 

labor markets in the modern conditions. – Manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of PhD in economics, specialty 08.00.02 – 

world economy and international economic relations. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the process of 

international labor migration, formation of regional labor markets on its basis, and the mechanism 

for International Regulatory Cooperation (IRC) of global economic actors in the field of 

migration. Concepts and theories laying theoretical and methodological grounds for a detailed 

study of the nature of the international labor migration process, its causes and consequences for 

the migrants, the recipient countries and donor countries of the workforce are analyzed. The 

content of IRC considered as a formal or informal agreement, contract or organizational 

cooperation of countries operating on the bilateral, multilateral or regional level through 

the development, monitoring, implementation, further administration of regulation, with 

the aim of convergence and harmonization of rules existing in diferent countries is 

analyzed. Reasons for IRC implementation by entities at national, regional and global level, 

areas with the most efficient implementation of IRC programs and the core components of the 

regulatory cooperation mechanism are determined. The institutional dimensions of labor 

migration regulation including institutions on different levels are determined. Areas of 

diversification of the institutional mechanism of IRC are explored by case of several integration 

associations: the European Union, the North American Free Trade Agreement and the South 

American Common Market. The EU is proven to acquire the highest level of development and 

mature forms of IRC where the foundation of the institutional mechanism consists of a number of 

agreements, strategies, institutions, programs and initiatives aimed at regulating labor migration 

issues. The administrative levers of the mechanism of IRC considered as a combination of 

methods, actions and measures based on the application of objective organizational 

relations between people and institutions built on the mechanisms of prohibition, 

permission and compulsion are identified. Economic effects of a regulatory cooperation 

instrument such as the conclusion of agreements and application of directives are analyzed on the 

example of the European Union. The organizational and institutional support of the international 

labor migration in Ukraine, where the formation of migration policy is considered as its integral 

part, is determined. The regulatory policy of Ukraine in the field of labor migration regarded 

as a system consisting of laws, treaties, agreements formed by various institutes such as 

ministries, departments and committees is examined. The main administrative instruments 

and institutions responsible for migration policy creation and implementation are analyzed. IRC 

system of Ukraine is studied in the context of migration with the Commonwealth of Independent 

States and the European Union countries. 
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