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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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, 
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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 

дослідження виконано на кафедрі світового господарства і міжнародних 

економічних відносин у рамках наукової теми Інституту міжнародних відносин 

«Україна в міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01 на 2011–2015 роки 

та «Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» на 2016-2020 роки, які є складовими 

комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації». 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: 
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- 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; 

- 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 
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реформування інституційної системи державної міграційної політики в Україні). 

 
 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема дисертаційного дослідження 

Джерело: складено автором 
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Джерельну базу дослідження склали: періодичні звіти та публікації МОП, 

МОМ, 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 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; 
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 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 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 
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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 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 
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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 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 

дисертаційної роботи, а також висновки, рекомендації щодо вирішення окресленого 
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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 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, 
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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.), 

«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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її наукової 

розробленості, сформульовано мету, завдання, об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження, визначено методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про апробацію 

результатів дисертації та публікації автора. 

У першому розділі – «Теоретичні засади функціонування міжнародного ринку 

праці» – обґрунтовано місце міжнародного ринку праці в методології наукових 

досліджень, ідентифіковано основні концепції регіоналізації міжнародних ринків 

праці, обґрунтовано детермінанти становлення глобального ринку праці. 

На основі дослідження праць вітчизняних та іноземних науковців автором 

запропоновано власний категоріальний апарат та структуру міжнародного ринку 

праці, визначено вагому роль та види невідповідності 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 та інклюзивності економічного 

зростання. Автором визначено, що для довгострокового 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 у країні-експортері, так і в країні-імпортері робочої сили. 

Визначено регіональний ринок праці як такий, що об’єднаний єдиними 

правилами доступу в межах механізму функціонування регіонального інтеграційного 

об’єднання. Дослідження наукового доробку вчених з приводу впливу інтеграції на 

регіональні ринки праці дозволило виявити наявність позитивного впливу 

регіональних торгових угод на розвиток міграційних процесів у межах регіональних 

ринків праці, зближення національних правил регулювання умов праці, однак в 

окремих випадках виявлено обернений зв’язок між обсягами регіональної міграції та 

інтенсивністю регіональної співпраці. Визначено, що ступінь впливу регіональної 

торгової лібералізації на розвиток регіонального ринку праці знаходиться в 

залежності від гнучкості заробітної плати на ринку праці та адаптивності ринку праці 

загалом. Економічний вплив регіональної економічної інтеграції на регіональні 

ринки праці суттєво варіюється залежно від глибини інтеграції в різних регіональних 

інтеграційних угрупуваннях та типу і ефективності регіональної трудової міграційної 

політики.  

Розкрито суб’єктну структуру глобального ринку праці, який включає 

міжнародних трудових мігрантів, дистанційних робітників багатонаціональних 

підприємств, самозайнятих міжнародних працівників (зокрема, онлайн зайнятість, 
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глобальні онлайн-робочі місця для незалежних працівників, спеціалісти-фрілансери 

та глобальні підприємці), визначено елементи глобального попиту на глобальному 

ринку праці (глобальний попит на навички, глобальна конкуренція за таланти, 

потреба в низькокваліфікованих працівниках). Не оминаючи питання впливу 

стихійної міграції та біженців на регіональні та національні ринки праці, автор не 

включає їх до категорії «глобальних працівників» як суб’єктів глобального ринку 

праці. Протиріччя у формуванні глобального ринку праці частково нівелюються за 

рахунок функціонування та розвитку регіональних ринків праці.  

У другому розділі – «Методологічні засади трудової міграційної політики в 

умовах становлення глобального ринку праці» з використанням загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження (групування, табличного та графічного методів, 

методу класифікації, статистичного методу, методів аналізу та синтезу, методів 

індукції та дедукції, системного методу та методу логічного аналізу) обґрунтовано 

форми міжнародного регуляторного співробітництва в умовах глобалізації, 

визначено понятійно-теоретичне підґрунтя трудової міграційної політики, виявлено 

домінанти глобального ринку праці у трансформаційних процесах регулювання 

трудової міграції.  

Міжнародна регуляторна кооперація (МРК) є послідовною системою 

координації регулювання економічної політики між країнами, яке здійснюється через 

злиття регуляторних реформ національного рівня та заходів лібералізації 

міжнародного рівня, що може набути форми формальних та неформальних угод на 

двосторонньому, регіональному, глобальному (або транснаціональному) рівнях. З 

підвищенням рівня розвитку регуляторна кооперація у формі інтеграції та 

гармонізації трансформуватиметься в інтегративну та коммунітарну політики. 

Визначено механізм аналізу ефективності МРК через аналітичні рамки (вихідні 

дані – результати – вплив на проблему). Виділено нові форми регуляторної співпраці 

приватних учасників (перенесення акцентів МРК від міжурядових організацій до 

транснаціональних мереж, які потребують прийняття формальних державних актів).  

Міграційну політику доречно визначати у вузькому (як заходи регулювання 

міграційного процесу) та широкому контексті (як взаємозв’язок між міграційною та 

макроекономічною політикою держави). Встановлено, що міграційна політика в 

широкому значенні характеризується системою кількісних та якісних показників. 

Кількісні показники міграційної політики проявляються через її вплив на ключовий 

об’єкт – національний, регіональний та глобальний ринки праці. До кількісних 

показників міграційної політики у широкому значенні автором включено: кількісні 

показники міграційного притоку, зміни демографічного балансу, сальдо платіжного 

балансу, візова політика, стан ринку праці, кваліфікаційна структура, освітньо-

професійний рівень, «інвестиційний» рівень міграції, рівень 

конкурентоспроможності, економічний стан економіки як похідна від міграційних 

переміщень. Якісні показники міграційної політики поділяються на доімміграційні та 
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постімміграційні. Доімміграційні включають: якість інституцій,  якість робочої 

сили, міграційну мобільність. Постімміграційна ефективність міграційної політики 

визначається: зміною продуктивності праці на національному ринку праці в 

результаті міграції, якістю міграційної інтеграції, якістю соціальних послуг, які 

надаються тимчасовим та постійним мігрантам, еміграційним лобіюванням. 

Охарактеризовано трансформаційний тренд сучасної міграційної політики, в 

основі якої лежить гнучкий державний менеджмент та міграційна селекція на 

противагу обмеженню міграції на статичній базі. Встановлено, що держава 

дотримується міграційного неопротекціонізму, якщо її національна політика та 

реакція на міграцію орієнтовані на контроль, а не на забезпечення прав мігрантів, і 

якщо вона віддає перевагу місцевим робітникам порівняно з іммігрантами (навіть 

тоді, коли це не є економічно обґрунтованим і йде на шкоду загальному 

економічному розвитку країни-імпортера робочої сили внаслідок втрати потенційної 

міграційної премії ВВП).  

Держава застосовує міграційний неопротекціонізм, якщо її національна 

політика передбачає такі типи реакції на міграцію: 1) контрольно-орієнтований 

(держава утримує значні позиції на ринку праці, міграційна політика щодо іноземної 

робочої сили є обмежувальною), 2) відхилення трудових прав мігрантів від 

національних стандартів (трудові мігранти не розглядаються урядом в якості 

довгострокової інтегральної частини національного ринку праці, внаслідок чого їхні 

трудові та соціальні права не забезпечуються на аналогічному рівні з місцевими 

робітниками), 3) пріоритет місцевим трудовим ресурсам на національному ринку 

праці, коли адмісія іноземних робітників здійснюється передусім за національними 

ознаками, а не для підтримки багатокультурності та багатонаціональної спільноти. 

Трьома ключовими системами міграційної політики є: міграційна система, 

орієнтована на попит на робочу силу, міграційна система, орієнтована на пропозицію 

робочої сили, синтетична міграційна система. Міграційна система попиту 

функціонує передусім в інтересах  роботодавців у країні-імпортері робочої сили, її 

ключовими елементами є пропозиція на працевлаштування від місцевого 

роботодавця та тестування ринку праці, яке передує адмісії іноземного працівника. 

Міграційна система пропозиції ґрунтується на тому, що країна-імпортер робочої 

сили залучає максимальну кількість іноземних робітників, які мають бажання 

іммігрувати, за умови, що вони відповідають вимогам міграційних фільтрів; її 

ключовим компонентом є міграційна система балів. Синтетична міграційна 

система комбінує підходи міграційних систем пропозиції та попиту; обов’язковим 

елементом такої системи має бути використання розвиненої міграційної системи 

балів, яке комбінується із залученням одного або декількох елементів міграційних 

систем попиту.  

Обґрунтовано поділ міграційної політики на реактивну (інерційну) та 

проактивну (стратегічну). Для реактивної міграційної політики характерні 
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екстремальні варіанти можливої міграційної політики (закриття кордонів для 

мігрантів) – така політика є імпульсивною і непослідовною. Рішення в рамках 

реактивної політики приймаються залежно від актуальної кон’юнктури ринку праці. 

Проактивна політика – це виважена, послідовна державна політика стосовно 

залучення трудових мігрантів для забезпечення стійкого економічного і 

демографічного розвитку країни або регіону та їх геополітичних інтересів. Рішення в 

рамках проактивної міграційної політики приймаються з урахуванням майбутніх 

змін на ринку праці.  

До першочергових інтересів країн-імпортерів робочої сили, які визначають 

тенденції та напрями трансформації міжнародної регуляторної політики у сфері 

турової міграції, включено: відновлення демографічного балансу (зокрема, через 

погіршення коефіцієнта вікової залежності в розвинених країнах), уникнення значної 

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 

(роботизація виробництва, використання технології блокчейн) при розробленні 

стратегії міграційної політики. У забезпеченні пріоритетів розвитку ринку праці 

країн-імпортерів робочої сили ключова роль відводиться селективній міграційній 

політиці на основі міграційних систем пропозиції та синтетичних міграційних систем 

з урахуванням ключових імперативів (демографічного, пріоритету економічного 

вирівнювання, технологічного компонента міграційних інтересів). 

У третьому розділі – «Регіональна координація механізму трудової міграційної 

політики» – ідентифіковано механізм реалізації міжнародної регуляторної політики в 

сфері трудової міграції, виявлено особливості глобального та регіональних 

координаційних механізмів у системі регулювання трудових міграційних процесів, 

визначено місце регіональних консультативних процесів у системі координації 

міжнародної трудової міграції, виявлено трансформаційні стратегії регіональної 

координації трудової міграційної політики. 

Регуляторна  політика в сфері трудової міграції включає широкий спектр 

інструментів, які впливають на міграційний процес, зокрема через механізми 

контролю, зв’язків із діаспорою, циркуляції, створення, компенсації, конкуренції. 

Здійснено розподіл критеріїв якісних показників імміграційної політики на 

доімміграційні (якість інституцій, якість робочої сили, міграційна мобільність) та 

постімміграційні (зміна продуктивності праці, якість міграційної інтеграції, якість 

соціальних послуг, що надаються тимчасовим та постійним мігрантам, еміграційне 

лобіювання), а також визначено механізм селективного відбору працівників у 

країнах-імпортерах робочої сили (у разі необхідності отримання дозволу та умов 

відсутності такої необхідності). Запропоновано схему міграційної політики країн 

походження мігрантів у розрізі цілей (сприяння зайнятості, захист та сприяння 
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добробуту емігрантів), максимізація позитивного впливу еміграції на економічний 

розвиток) та інструментів, а також типологію заходів залучення діаспоральних 

інвестицій. 

В структурі міжнародної міграційної політики виокремлено глобальний рівень 

регулювання (глобальні організації, зокрема Міжнародна організація з міграції, 

Міжнародна організація праці, Світова організація торгівлі), з окресленням 

потенційного глобального регулювання (Угода щодо торгівлі послугами – Додаток 

«Рух фізичних осіб», Глобальний пакт про безпечну, упорядковану та легальну 

міграцію); регіональний та субрегіональний рівень (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; 

двосторонній рівень (окремі угоди щодо міграції або положення в рамках існуючих 

торговельних угод); національний рівень (локальне регулювання та окремі прояви 

транскордонного регулювання).  

 На основі критерію доступу на ринок праці визначено типологізацію моделей 

регіональних угод залежно від забезпечуваного ними рівня доступу на ринок праці (в 

порядку його зменшення): розширений підхід до мобільності осіб, широкомасштабна 

мобільність осіб, селективна мобільність окремих категорій працівників, модель 

міграції за ГАТС+, модель міграції за ГАТС, модель міграції, яка відхиляється від 

регулювання в рамках ГАТС. Розширений підхід до мобільності осіб передбачає 

повну свободу міжнародного переміщення, яка ґрунтується на концепції громадянства 

в межах кордонів регіонального інтеграційного угрупування (РТУ). 

Широкомасштабна мобільність осіб не забезпечує в повному обсязі свободу руху осіб 

у межах РТУ, однак при цьому вільний рух осіб передбачає, в тому числі, 

переміщення трудових мігрантів. Селективна мобільність окремих категорій 

працівників включає окремі положення щодо руху осіб, який обмежується 

специфічними категоріями працівників, що мають право на імміграцію. Модель 

міграції за ГАТС+ визначає 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 доступ на національний ринок праці інших 

категорій працівників, а також постійну імміграцію. 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 обмежувальними, ніж це 

передбачено умовами СОТ. 

Інструментарій трансформації міграційної політики має три форми прояву 

(регулювання → дерегулювання, регулювання → ререгулювання, регулювання → 

регулювання «плюс»). Така трансформація може відбуватись з приводу об’єкта, мети 
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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). 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 (табл. 1).  

Таблиця 1 

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 із селективними 

рестрикційними заходами 

щодо окремих категорій 

мігрантів 

Детермінуючий 

чинник 

трансформації 

Демографічний 

чинник 

Демографічний 

чинник, 

технологізація 

Технологізація, боротьба за 

таланти 

Інструменти 

трансформації 

Запровадження 

системи міграційних 

фільтрів 

стратегічного 

характеру 

Урахування в 

існуючих системах 

поточної 

кон’юнктури ринку 

праці 

Запровадження системи 

міграційних фільтрів 

стратегічного характеру як 

додаткового/ паралельного 

інструменту селекції мігрантів 
Джерело: складено автором 

Досліджено основні регіональні консультативні процеси щодо міграції (РКП), 

зокрема Будапештський процес, Міжрегіональний форум з питань міграції, 

Міжнародний центр розвитку міграційної політики та інші. Серед ключових 

характеристик РКП виділено неофіційність, відкритість, необов’язковість рішень та 

їх практичну орієнтованість. Визначено, що з переходом до міграційних систем 

попиту (або до синтетичних систем) міграційне регулювання на рівні регіонів буде 

можливим після повної інтеграції міграційного управління або після підписання 

окремих багатосторонніх міграційних договорів, попередньо погоджених у рамках 
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РКП відповідного регіону.  

У четвертому розділі – «Трансформація механізму інтеграційної міграційної 

політики на регіональних ринках робочої сили в умовах глобалізації» – досліджено 

системні детермінанти регіональних інтеграційних об’єднань, визначено 

детермінанти трансформації регіональних інтеграційних систем міграційного попиту 

та ідентифіковано глобальні виклики формування синтетичних регіональних систем 

міграційної політики. 

На сьогодні жодна з регіональних торгових угод (РТУ) не включає повноцінну 

комунітарну міграційну політику щодо трудових мігрантів із третіх країн, однак усі 

досліджувані регіональні угрупування уклали окремі угоди щодо міграції або 

включили положення щодо міграції в свої угоди при створенні регіональних зон 

вільної торгівлі. Більшість ключових РТУ світу мають міграційні системи попиту, 

зокрема ЄС, МЕРКОСУР, АСЕАН, регіональні та субрегіональні РТУ Африки та 

інші, натомість у традиційних регіонах імміграції (РТУ АНЦЕРТА та частково 

НАФТА) до останнього часу використовувалась міграційна система пропозиції. 

Останні зміни в міграційній політиці Австралії та Канади, а також перспективні 

зміни (в США) дозволяють говорити про прогнозований перехід цих РТУ на 

синтетичну модель. Доведено, що глобальні тенденції візової лібералізації 

переважають тенденцію рестрикційності візової політики. Найбільш позитивну 

динаміку візової лібералізації демонструють регіони Європи та 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 цих 

показників. 

Визначальними для трансформації більшості регіональних міграційних систем 

попиту є демографічні чинники) (в першу чергу потреба в робітниках певних 

кваліфікацій, переважно висококваліфікованих), невідповідність кваліфікації робочої 

сили ринку, формування більш сприятливого середовища для місцевого бізнесу (в 

тому числі через залучення підприємців-мігрантів), проте міграційні системи попиту 

неспроможні ефективно протидіяти проблемі невідповідності кваліфікацій. Для РТУ 

Південної Америки одним із 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 у межах об’єднання, однак наразі це реалізовано лише для обмеженого 

набору професій. В РТУ РСАДПЗ забезпечено повну внутрішню мобільність 

робітників, однак повністю відсутня комунітарна політика регулювання доступу 
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працівників із третіх країн. Нами визначено, що міграційні системи попиту можуть 

бути ефективними для забезпечення вільного руху робітників у межах РТУ, однак 

міграційна політика РТУ є фрагментованою і не дозволяє вирішувати завдання 

скоординованої селективності трудових мігрантів. 

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 стосується  тих іноземних працівників, 

на чию кваліфікацію та вміння існує значний попит в країні. Вагоме значення в 

міграційній системі Австралії має преференційний порядок оцінки заявок на візові 

програми для кваліфікованих робітників, що забезпечує баланс інтересів у 

трикутнику «місцеві роботодавці – іммігранти – держава». Ключовими 

регіональними викликами для ринку праці Північної Америки, 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) та висока 

адаптивність системи експрес-доступу дозволяють Канаді, в рамках синтетичної 

міграційної системи, поєднати переваги міграційної системи попиту (задовольнити 

кон’юнктурний попит на робітників з боку місцевих роботодавців, забезпечити 

більш швидке опрацювання заявок на імміграцію), зберігаючи при цьому ключову 

перевагу міграційної системи пропозиції – можливість максимального залучення 

робітників з високими показниками людського капіталу. 

У п’ятому розділі – «Моделювання впливу регіональної міграційної політики на 

міжнародне переміщення робочої сили» досліджено варіативність ефектів 

регіональної трудової міграційної політики для економічного розвитку центрів 

міжнародної трудової міграції; визначено роль економічної інтеграції в системі 

факторів розвитку міжнародної трудової міграції, проведено моделювання ролі 

основних регіональних систем міграційної політики в міжнародному русі робочої 

сили. 

Побудовано ієрархічну структуру регіональних інтеграційних угрупувань з 16 

ключових, на наш погляд, регіональних інтеграційних об’єднань, та встановлено, що 

в більшості випадків у РТУ з вищим рівнем інтеграції з більшою імовірністю 

запроваджується повна свобода руху робітників у межах РТУ, при цьому у всіх 

досліджуваних РТУ були наявні спеціальні угоди про вільний рух окремих категорій 

робітників або можливість короткострокових безвізових поїздок. Доведено більш 

високу ефективність міграційної політики Австралії порівняно з рештою країн ОЕСР 

з точки зору середнього внеску мігрантів у чисту міграційну позицію. Визначено, що 
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перехід США на синтетичну міграційну систему із запровадженням обмежувальної 

та селективної міграційної політики спричинить негативний вплив на ВВП у 

довгостроковій перспективі, але запровадження суто селективного механізму (без 

абсолютного обмеження міграції) матиме однозначно позитивний вплив завдяки 

підвищенню якості людського капіталу іммігрантів. 

З використанням табличного, статистичного методу та методу кореляційно-

регресійного аналізу досліджено 16 ключових регіональних інтеграційних об’єднань 

та емпірично доведено гіпотезу про наявність прямого регресійного зв’язку між 

рівнем регіональної економічної інтеграції країн та кількістю мігрантів у 

досліджуваних РТУ. Але хоча такий зв’язок і присутній, він є менш щільним, ніж 

зв’язок між приростом ВВП інтеграційного об’єднання та кількістю мігрантів у 

ньому, що підтверджує нашу тезу про те, що формальний рівень інтеграції не є 

визначальним для збільшення обсягів трудової міграції у регіоні. 

Таблиця 2  

Середні темпи приросту кількості мігрантів в основних РТУ, % 

Регіональні об’єднання 
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: розраховано та складено автором на основі даних Світового банку, ООН. 

 

Моделювання інтеграційних процесів з позиції теорії ігор передбачає побудову 

гри з великим ступенем невизначеності поведінки гравців, оскільки економічний 

зміст укладання РТУ передбачає, що країни-члени 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 
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залежить 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. З метою 

визначення оптимальної стратегії регіональної міграційної політики нами 

побудовано платіжні матриці РТУ в залежності від рівня інтеграції, в кожній з трьох 

матриць подано по 1 інтеграційному об’єднанню 1–4 рівнів інтеграції (табл. 2). 

За критерієм Вальда переможцем за базовим сценарієм міграційної політики в 

кожній з трьох груп визначено КАРІКОМ, НАФТА і ЕКОВАС, за оптимістичним 

прогнозом – АНЦЕРТА, САДК та АСЕАН, за консервативним критерієм – 

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 гри використано 

додатковий фільтр – критерій Лапласа (табл. 3), для чого 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 та НАФТА, потім КАРІКОМ та АНЦЕРТА. 
 

Таблиця 3 

Платіжна матриця переможних стратегій РТУ для прийняття рішень в умовах 

невизначеності 

Регіональні об’єднання 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: розраховано та складено автором на основі даних Світового банку, ООН 

 

Вищезазначене дало можливість виявити вплив моделі регіональної міграційної 

політики на потоки міжнародної трудової міграції та встановити, що навіть за умови 

більш низького рівня інтеграції в межах РТУ міграційні системи пропозиції та 

синтетичні міграційні системи є більш успішними в залученні трудових мігрантів. 

У шостому розділі – «Стратегія удосконалення міжнародної трудової 

міграційної політики України» – висвітлено діалектику участі України у глобальному 

ринку праці, запропоновано інституційні інструменти державної трудової 

міграційної політики, обґрунтовано механізми інтеграції України в європейський 

ринок праці в умовах асоціації з ЄС. 

Запропоновано механізм стратегічного забезпечення державної трудової 

міграційної політики України, який включає 5 етапів: 1) інформаційний етап (оцінка 
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міграційної ситуації в Україні); 2) етап тактичного планування міграційної політики; 

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

тактичного та стратегічного характеру; 5) етап міграційного контролю (рис. 2).  

  

Рис. 2. Механізм стратегічного забезпечення державної трудової міграційної 

політики України 
Джерело: складено автором на основі: 1. Каніщенко, О. Поведінкові аспекти експансії зарубіжних ринків: системний 

підхід // Маркетинг в Україні. 2006. № 3. С. 30–34.  

2. Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року // Верховна Рада України...URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (дата звернення: 05.06.2018) 

І стадія – інформаційно-аналітична (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 

- Формулювання, оцінка і 

субординація короткострокових 

цілей міграційної політики  

 

 

- Обґрунтування тактичних заходів 

міграційної політики 

- Обґрунтування інституційного 

забезпечення  

 
ІІІ стадія – стратегічне планування міграційної політики 

- Формулювання, оцінка і 

субординація стратегічних цілей 

міграційної політики 

 

- Розроблення 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 щодо 

спрощення залучення грошових 

переказів  

 

- Запровадження заходів рееміграційної 

політики 

- Запровадження заходів імміграційної 

політики на основі синтетичної 

міграційної системи 

- Запровадження заходів щодо 

інвестиційного використання грошових 

переказів 

 
V стадія – міграційний контроль 

- Щоквартальна звітність перед центральними органами виконавчої влади 

- Експертне обговорення результатів імплементації Стратегії державної міграційної 

політики 

- Прийняття рішень щодо оптимізації міграційної політики за результатами міграційного 

контролю 

- Запровадження заходів по інвестиційному використанню грошових переказів 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
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Визначено, що незважаючи на те, що в структурі перманентної міграції 

переважає міграція до Російської Федерації, тенденції довгострокової та особливо 

тимчасової трудової міграції починаючи з 2014 р. чітко вказують на зміну вектора 

руху робочої сили в напрямку країн ЄС (в першу чергу Польщі та, в перспективі, 

Німеччини), в структурі зайнятості українських робітників і надалі переважає 

працевлаштування в сфері будівництва, домашнього господарства та сільського 

господарства, а зміна вектора міграції не призводить до покращення якості 

працевлаштування працівників з України за кордоном. У повній відповідності з 

антициклічним характером грошових переказів їх абсолютні обсяги та відносні 

значення щодо ВВП зростають в Україні в останні роки, а структура грошових 

переказів корелює з ключовими країнами призначення міграції (зростання ролі країн 

ЄС, скорочення – Росії) (табл. 4).  

Таблиця 4 

Основні країни походження грошових переказів в Україну в 2015–2017 рр.* 

Країна/Рік 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

млн дол. 

США 

% до 

загального 

обсягу 

млн дол. 

США 

 % до 

загального 

обсягу 

млн дол. 

США 

 % 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.) 
 

З погляду на поточну ситуацію в українській економіці збереження стабільності 

міграційних потоків можна вважати відносно позитивним явищем, однак тактична 

перевага (зокрема в контексті отримання міграційних доходів) може 

трансформуватись у стратегічну втрату для української економіки більшої частини 

українських громадян, які наразі перебувають за кордоном. Особливої небезпеки 

набуває перманентна еміграція з України в контексті прогнозної зміни населення 

України до 2100 р., за базовим і песимістичним сценарієм якого в Україні 

відбуватиметься значне скорочення як населення в цілому, так і трудових ресурсів 

зокрема.  

Незважаючи на наявність формального інституційного забезпечення в Україні, 

стратегія трудової міграційної політики потребує актуалізації у відповідності до 

сучасних тенденцій на глобальному ринку праці, з урахуванням найбільш успішного 

досвіду міграційної політики зарубіжних країн. Вагомими проблемами залишаються 
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відсутність чіткої макроекономічної політики, спрямованої на ефективне 

використання наявного міграційного потенціалу, ігнорування потенціалу співпраці з 

українською діаспорою за кордоном, відсутність можливості для ефективної 

реінтеграції реемігрантів. Необхідно використовувати досвід країн із тривалим 

досвідом еміграційної політики (Бангладеш, Філіппіни, Мексика та інші) при 

створенні сучасної інституційної структури забезпечення міграційних процесів: 

Інвестиційного банку мігрантів (ключовими напрямами діяльності якого мають бути 

макроекономічний розвиток, банківські операції, мікрофінансові операції, 

закордонна кооперація), Державного агентства закордонної зайнятості (яке 

включатиме підрозділи з моніторингу ринків праці в цільових країнах-реципієнтах 

робочої сили), Фонду міграційного розвитку (для надання соціальних послуг 

мігрантам в Україні і ефективного використання грошових переказів). При 

розробленні довгострокової міграційної (передусім імміграційної) політики Україні 

необхідно використовувати досвід рееміграції (Ізраїль) та залучення високоякісного 

людського капіталу за допомогою міграційних систем пропозиції та синтетичних 

систем (Канада, Австралія).  

Встановлено, що Угода про асоціацію з ЄС і скасування короткострокових віз 

для громадян України, що в’їжджають в ЄС, відкриває, хоча і в обмеженому форматі, 

можливості для доступу до Спільного ринку ЄС, однак вони потребують 

імплементації через розширення двосторонньої співпраці. Важливу роль у 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 їх національного 

законодавства в частині допуску трудових мігрантів з-поза меж ЄС. Майбутнє 

української інтеграції в європейський ринок праці залежить від можливості 

реалізувати всі прямі та опосередковані переваги, 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, підпорядкованим 

цілям довгострокового забезпечення добробуту української нації. 
 

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 
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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 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 
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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), 

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 
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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. 

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 
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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 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 зв’язки в цьому регіоні були сформовані ще в період існування Російської 
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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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Запропоновано моделі трансформації регіональної політики регулювання трудової 

міграції в сучасному світовому господарстві, визначено новий концептуальний 

підхід до вивчення міграційної політики регіональних інтеграційних угрупувань, 

проведено економетричний аналіз ефективності регіональної міграційної політики 

провідних регіональних інтеграційних об’єднань, надано практичні рекомендації 

щодо стратегії удосконалення міграційної політики в Україні в умовах економічної 

асоціації з Європейським Союзом. 

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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В диссертации определены концептуальные основы регионализации трудовой 

миграционной политики путем выявления ее сущностных характеристик, проведено 

системное исследование объективных предпосылок и императивов трансформации 

региональной миграционной политики в условиях формирования глобального рынка 

труда. Предложены модели трансформации региональной политики регулирования 

трудовой миграции в современном мировом хозяйстве, определен новый 

концептуальный подход к изучению миграционной политики региональных 

интеграционных объединений, проведен эконометрический анализ эффективности 

региональной миграционной политики ведущих региональных интеграционных 

объединений, даны практические рекомендации по стратегии совершенствования 

миграционной политики в Украине в условиях экономической ассоциации с 

Европейским Союзом. 
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ABSTRACT 

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. 

In dissertation we propose a new direction in the development of the theory of 

international economic relations, which is to develop the general civilization principles and 

the process of integration transformation of the regional labour migration policy at the stage 

of global transformations of the international labour market. In this context, the conceptual 

framework for regionalization of labour migration policy is substantiated through the 

identification of essential characteristics, a systematic study of objective prerequisites and 

the imperatives of the transformation of regional migration policy in the context of the 

formation of the global labour market. The models of the transformation of the regional 

policy of labour migration regulation in the modern world economy are proposed, the new 

conceptual approach to the study of the migration policy of regional integration groups has 

been determined, the econometric analysis of the effectiveness of the regional migration 

policy of the leading regional integration associations has been carried out, practical 

recommendations have been given for the strategy of improving migration policy in 

Ukraine under economic association with the European Union. 

It proposed to divide immigration policy into three types: a demand driven system, a 

supply-driven system, and synthetic immigration system. Demand-driven systems can 

operate through labour market testing, pre-certification of employers, and attestation. The 

key priority of supply-oriented systems is to focus on the destination country`s national 

interests and to maximize the positive effect of the large-scale attraction of migrants with 

high human capital rates. There is no common migration policy on labour migration within 

the framework of regional integration associations. Also, regional migration policy in some 

regions is made by means of national migration policy coordination at the regional level.  

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. 

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. 


