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1. Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами.

В сучасних економічних умовах міжнародна трудова міграція в Україні є 

недостатньо дослідженим процесом й існує необхідність у подальшому 

поглибленому її вивченні.

З огляду на це, застосування досвіду із регулювання міжнародної 

трудової міграції у провідних країнах світу та адаптація цього досвіду до 

українських реалій, виявлення негативних ефектів від міграційних процесів 

на регіональному рівні, вплив міжнародної трудової міграції та соціальної 

сфери на темпи економічного зростання є першочерговими завданнями.

Процеси міжнародної трудової міграції несуть із собою низку переваг 

для національної економіки. В першу чергу, йдеться про грошові перекази 

міжнародних трудових емігрантів; використання вітчизняними 

підприємствами досвіду та професійних навичок, якими володіють 

кваліфіковані іноземні працівники; підвищення кваліфікації реемігрантів 

після роботи на закордонних підприємствах. Окрім переваг, слід виділити і 

недоліки, що виникають внаслідок активізації міжнародної трудової міграції. 

До них належить збільшення безробіття всередині країни, спричинене 

використанням дешевої робочої сили з-за кордону; «відтік мізків», що 

негативно позначається на рівні НТП, тощо. Внесення якісних змін до 

державного регулювання процесів міжнародної трудової міграції в Україні
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дозволить підвищити рівень професійної підготовки трудових іммігрантів та, 

як наслідок, покращити результати діяльності підприємств, що залучатимуть 

їх у власний виробничий процес. Це призведе до посилення конкурентних 

позицій українських підприємств на світових ринках. Формування чіткої та 

виваженої державної політики щодо міжнародної трудової міграції посприяє 

покращанню міжнародного іміджу України та збільшить її шанси на 

форсування євроінтеграційних процесів.

Актуальність даної тематики дослідження обумовлена необхідністю 

розробки дієвих механізмів державного регулювання міжнародної трудової 

міграції. Зростаючі обсяги міжнародних міграційних потоків чинять 

відчутний вплив на основні економічні показники і, як наслідок, на 

конкурентоспроможність національної економіки. Таким чином регулювання 

міжнародної трудової міграції відіграє значну роль у виконанні такого 

стратегічного завдання будь-якої держави як підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

межах комплексної держбюджетної теми №11БФ040-01 «Модернізація 

економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

0111U006456), у частині розділу кафедри міжнародної економіки та 

маркетингу «Формування конкурентних стратегій українських підприємств 

на міжнародних ринках товарів та послуг». Особистий внесок автора полягає 

в розробці комплексу рекомендацій з вдосконалення процесу регулювання 

міжнародної трудової міграції в Україні, які дозволяють підвищити 

міжнародну конкурентоспроможність національної економіки та покращити 

імідж країни в цілому.

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що містяться у дисертації, обґрунтовані в достатній мірі. У
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роботі проведено глибокий порівняльний аналіз існуючих досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених щодо особливостей державного 

регулювання міжнародної трудової міграції.

Структура дисертації Черняка Є. О. сформована логічно у 

відповідності до чітко поставлених мети та завдань дослідження. Підґрунтям 

отримання результатів дисертаційної роботи є використане автором широке 

коло новітніх методів: діалектичного та компаративного, аналізу і синтезу, 

системного аналізу, економ і ко-статистичного аналізу, економетричних 

методів тощо. Вибір і застосування комплексу сучасних методів, достатня 

теоретична база та вирішення ряду сформульованих завдань забезпечили 

наукову обґрунтованість положень, висновків і рекомендацій дисертаційної 

роботи, а також дозволили досягти поставленої мети.

Ґрунтовний аналіз особливостей державного регулювання міжнародної 

трудової міграції у провідних країнах світу, а також механізму впливу 

процесів міжнародної трудової міграції на показники міжнародної 

конкурентоспроможності національної економіки дозволили автору провести 

поглиблене дослідження проблемної області та обґрунтувати висновки і 

пропозиції щодо державного регулювання міжнародної трудової міграції для 

посилення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки.

Теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо 

вдосконалення державного регулювання міжнародної трудової міграції, які 

сформульовані в дисертаційній роботі, було освітлено в публікаціях автора та 

оприлюднено на міжнародних науково-практичних конференціях. Практичне 

використання результатів дослідження підтверджується відповідними 

довідками про впровадження.

Достовірність та надійність результатів дослідження підтверджується 

їх апробацією на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково- 

практичних конференціях, а також публікаціями у наукових виданнях, які 

відповідають змісту дисертації і досить повно характеризують найбільш 

важливі її положення.
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Таким чином, зазначене вище свідчить про високий рівень 

обгрунтованості теоретичних і методичних положень, сформованих 

Черняком Є. О., і про достовірність отриманих ним результатів.

3. Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 

результатів дисертаційної роботи визначається сукупністю розроблених 

теоретичних положень, сформованого методичного підходу та практичних 

рекомендацій щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

національної економіки шляхом вдосконалення державного регулювання 

міжнародної трудової міграції.

Автором розроблено комплекс рекомендацій з вдосконалення 

регулювання міжнародної трудової міграції в Україні на основі досвіду 

розвинених країн (с.1 16-133). Сформульовано поняття «сертифікат трудового 

мігранта» як документ, що містить низку відомостей про міжнародного 

мігранта, його освіту, професійні навички та його соціальний статус, 

дозволяючи таким чином спростити процедуру якісного відбору серед 

мігрантів, які приїздять до країни (с. 143-145); введено та обґрунтовано 

поняття «золотий мігрант» як особа, чия еміграція, або імміграція призведе 

до максимізації позитивного ефекту на ринок праці країни його походження 

та дозволить підвищити ефективність діяльності підприємства, яке 

працевлаштовує його в приймаючій країні (с.145-148).

Заслуговують на увагу удосконалені теоретичні підходи щодо аналізу 

впливу міжнародної трудової міграції на економіку країн та 

охарактеризовано його позитивні та негативні сторони. Це дозволило довести 

наявність впливу міжнародних міграційних процесів на міжнародну 

конкурентоспроможність національної економіки в цілому та на кожну з 12 

основних її складових, відповідно до Глобального індексу конкуренто

спроможності (с.96-109).

Наукову і практичну цінність має розроблені в роботі теоретичні засади 

оцінювання впливу грошових переказів мігрантів на основні економічні 

показники та врахування динаміки їх обсягів при здійсненні державного 

регулювання міжнародної трудової міграції. Встановлено, що обсяг
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грошових переказів залежить від кваліфікації працівників. Для цього було 

розроблено економіко-математичну модель, яка показує, що обсяг 

переказуваних грошей міжнародним трудовим мігрантом у країну 

походження перебуває у прямій залежності від його кваліфікації та 

професійних навичок (с.46-63).

Дістала подальшого розвитку розроблена автором концепція 

дауншифтінгу як добровільної відмови від повного використання власних 

знань та навичок, переходу із більш високо оплачуваної роботи на менш 

оплачувану. Запропоновано поняття «примусовий дауншифтінг» -  вимушене 

працевлаштування внутрішніх мігрантів на гірших умовах ніж вони мали до 

міграції. Це явище дозволяє виробникам знизити видатки та не погіршити 

якість виробничого процесу за допомогою залучення на роботу внутрішніх 

мігрантів (с. 110-115).

Важливим доробком автора, який має практичне значення, є розроблені 

методи оцінювання ймовірності виїзду висококваліфікованих працівників за 

кордон («відтік мізків»), які дозволяють оцінити рівень еміграції для 

визначеного рівня професійних навичок мігранта. Використовуючи 

центральну граничну теорему показано залежність ймовірної еміграції від 

середнього рівня заробітної плати у країні, що приймає мігранта та у країні 

його походження, а також -  від рівнів середніх індивідуально-специфічних та 

фіксованих міграційних витрат (с.87-92).

Особливу увагу слід приділити розробленим економетричним моделям 

прогнозування міжнародного міграційного руху України (с.63-68). За 

допомогою цих моделей досліджено вплив макроекономічних показників на 

зовнішню міграцію, а саме ВВП на душу населення (показник загальної 

економічної ситуації, його збільшення призводить до зростання 

«емігрантського попиту» па країну), рівень безробіття (пряма залежність з 

міграцією висококваліфікованої робочої сили та обернена залежність з 

міграцією низько кваліфікованої) та оплата праці (збільшення заробітної 

плати веде до зростання міграційного руху до країни). Серед соціально- 

економічних факторів, що впливають на кількість емігрантів з України, автор
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виділяє: середню заробітну плату (зростання на 1% зменшить кількість 

емігрантів з України на 0,36%), рівень безробіття (збільшення рівня 

безробітних на 1% від свого середнього значення зменшить кількість 

вибулих з України на 1,41%). На кількість іммігрантів до України впливають 

капітальні інвестиції (збільшення капітальних інвестицій на 1% збільшить 

кількість прибулих на 0,44%). Також побудовано економетричні моделі 

короткострокового прогнозування потоків трудової еміграції та імміграції в 

Україні (с.69-71).

Наведені у дисертаційній роботі обґрунтування положень наукової 

новизни результатів дослідження, авторські публікації, впровадження у 

практичну діяльність підтверджують відповідність висновків та результатів 

дисертації Черняка Є.О. встановленим вимогам щодо їх новизни та 

достовірності.

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів. Наукове значення результатів дисертаційного дослідження 

полягає у розробці теоретичних положень і висновків, які збагачують 

економічну науку з питань управління процесами міжнародної трудової 

міграції і визначають методи підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності національної економіки шляхом вдосконалення та 

оптимізації заходів із державного регулювання міжнародної трудової 

міграції.

Практична цінність результатів дослідження підтверджується 

доданими в роботі довідками про впровадження й стосується використання 

запропонованого дисертантом методичного підходу до державного 

регулювання міжнародної трудової міграції, оцінки впливу грошових 

переказів мігрантів на основні макроекономічні показники та врахування 

динаміки їхніх обсягів при формуванні міжнародної міграційної політики 

України, проведенні індексного аналізу конкурентоспроможності 

національної економіки, оцінки впливу державного регулювання 

міжнародної трудової міграції на розвиток національного ринку праці.
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Практична спрямованість дослідження підтверджена впровадженням 

результатів дослідження, наукових висновків та рекомендацій у практичну 

діяльність ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (довідка 

№ 135-16/198 від 14.03.2014 р.) та Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В.Птухи НАН України (довідка № 181-6/245 від 

14.07.2014 р.).

Основні положення дисертаційної роботи щодо розробки комплексу 

рекомендацій з вдосконалення регулювання міжнародної трудової міграції в 

Україні на основі досвіду розвинених країн, нові методи відбору та контролю 

міжнародних трудових мігрантів, а також методологічні підходи щодо 

оцінки взаємозв’язків між міграцією та показниками 

конкурентоспроможності національної економіки були впроваджені у 

навчальний процес на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при проведенні лекцій та семінарських 

занять з курсів «Міжнародна економіка» та «Глобалізація економіки та 

регіоналізм» для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» 

(довідка № 013/61 від 13.03.2015 p.).

5. Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. Основні положення та висновки дисертаційної 

роботи викладено у 25 наукових працях, загальним обсягом 9,25 д.а., з них: 2 

розділи у колективних монографіях; 6 статей -  в наукових фахових виданнях 

(4 входять до міжнародних наукометричних баз даних); 3 статті -  у 

іноземних наукових виданнях, які входить до міжнародних наукометричних 

баз даних, 14 публікацій -  за матеріалами конференцій (1 входить до 

міжнародних наукометричних баз даних). Ознайомлення з публікаціями дає 

підстави для висновку, що результати дослідження, авторські новації, 

узагальнення та удосконалення теоретичних положень, організаційні та 

методичні рішення і рекомендації достатньо повно відображені у друкованих 

працях. В дисертації використані лише ті результати досліджень, які були 

отримані автором особисто. Обсяг друкованих робіт та їх кількість
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відповідають чинним вимогам щодо публікацій основного змісту дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Результати дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на 

24 міжнародних науково-практичних конференціях. З огляду на це, 

апробацію результатів дисертаційної роботи слід вважати достатньою.

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

Черняка Є.О. «Міжнародна трудова міграція в системі факторів 

конкурентоспроможності країн» має класичну структуру, що складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Роботу викладено в чіткій логічній послідовності, вона написана в науковому 

стилі, грамотно, згідно з правилами та нормами ДАК України.

Тематика й напрям дослідження відповідають паспорту спеціальності

08.00.02 -  «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Погоджуючись в цілому з логікою дослідження та його науковою новизною, 

а також оцінюючи в цілому достатній рівень розробки теоретико-методичних 

положень і практичних рекомендацій, необхідно відмітити, що деякі 

положення є дискусійними.

1. У підпункті 3.2 «Особливості державного регулювання міжнародної 

трудової міграції в розвинених країнах світу» не зовсім зрозуміло, за яким 

принципом автор обрав країни для аналізу регулювання трудової міграції: 

Швеція, Німеччина, Франція, Бельгія, Великобританія і Філіппіни. Слід було 

б пояснити, чим саме пояснюється вибір даних країн. Крім того, на с.125 

автор стверджує, що Великобританія повністю змінила підхід до регуляції 

міжнародної міграції у 2008 році. Але зараз дана країна ще суттєвіше змінює 

цей підхід. Вартує хоча б згадати про причини BREXIT. Загалом, на мою 

думку, слід було б більше уваги приділити сучасним міграційним процесам, 

особливо це стосується країн-членів ЄС. Адже протягом останніх двох років 

країни-члени ЄС надзвичайно активно обговорюють зміни у міграційній 

політиці. І, найперше, пов'язано це з зростанням потоку нелегальних 

мігрантів з африканських країн.



9

Загалом протягом аналізу державного регулювання трудової міграції 

по обраних країнах, занадто часто використовується посилання на одне 

першоджерело: 132. Kahanec М. High-Skilled Immigration Policy in Europe /  M. 

Kahanec, K.F. Zimmermann / /  IZA Discussion Paper No. 5399.- Bonn: Institute 

for the Study o f  Labor, 2010. -  40 p., що є небажаним в науковому дослідженні 

такої багатогранної проблеми.

2. Також, на мою думку, підпункт 1.3 є надто малим за об'ємом (с.37- 

43). Крім того, тут не варто приділяти увагу таким визначенням, як 

«конкурентоспроможності товару» чи «конкурентоспроможність 

підприємства», коли мова йде про фактори формування міжнародної 

конкурентоспроможності країн.

3. У першому розділі автором виокремлено наступні країни та регіони, 

що являють собою точки тяжіння міжнародних трудових мігрантів (с.29). 

Якщо це власна класифікація автора, то що є підставою для виокремлення в 

одну групу таких країн, як США, Канада та Австралія. За специфікою 

міграції, міграційною політикою, часткою мігрантів в робочій силі країни 

Австралія суттєво відрізняється від решти країн. Тобто, слід було б вказати, 

за яким принципом чи показником автор групує країни.

Якщо ж ця класифікація взята з інших джерел, то обов’язково повинні 

бути посилання.

4. Слід зауважити, що на с.25-26 автор аналізує кількість мігрантів у 

світі і стверджує, що у 2009 році вона склала 214 мільйона та продовжує 

невпинно зростати, а згідно до звіту Міжнародної організації міграції 

«Світова міграція у 2010 році: Майбутнє міграції: розбудова дієвості заради 

змін» (WMR 2010), якщо мігруюче населення продовжуватиме зростати 

такими ж темпами, як і в минулі 20 років, то у світі до 2050 року буде 

загалом 405 мільйонів міжнародних мігрантів. Проте опиратися на прогнозні 

дані на 2050 рік, опубліковані у 2010 році не варто, особливо сьогодні, коли 

міграція змінює свої тенденції та напрямки. Крім того, вже є значно новіші 

статистичні дані, про кількість мігрантів у світі.
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5. Можливо не слід було б звертатися до соціально-економічних 

наслідків міжнародної трудової міграції у п. 2.3 «Державне регулювання 

міжнародної трудової міграції» (таблиця 2.6) і обраховувати з допомогою 

формул і такий очевидний вплив вищої зарплати, як причини міграції з 

країни (с.88).

Також, при аналізі слід було б зарплату польського лікаря брати з 

офіційних польських джерел, а не з джерела 42. Медицинский блог. Все для 

студента медика. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://medicalyouth.blogspot.de/2013/04/blog-post_5.html.

6. Крім того на с.145 автор звертає увагу на: «міри мають дозволити 

спинити або, принаймні, зменшити неконтрольований потік до України 

некваліфікованої робочої сили з Африки та Азії». Але наразі в нашій країні 

мова не йде про значні неконтрольовані потоки мігрантів з Африки та Азії. 

Принаймні, допоки в Україні відбуваються військові дії. Натомість у 

європейських країнах цей процес є досить активним. Тому може варто 

приділити більше уваги внутрішній міграції українського населення 

(переселенців), або еміграції українського населення за кордон протягом 

останніх років (зумовлений не лише економічними причинами, але й 

військовими діями на сході країни).

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи Черняка Є.О. і не знижують її наукової та практичної цінності.

8. Загальний висновок. Дисертаційну роботу Черняка О.І. 

«Міжнародна трудова міграція в системі факторів конкурентоспроможності 

країн» можна визнати завершеним науковим дослідженням, результати якого 

дозволяють вирішити важливе науково-практичне завдання, яке полягає в 

узагальненні теоретичних підходів і розробці практичних рекомендацій, 

щодо державного регулювання міжнародної трудової міграції для посилення 

міжнародної конкурентоспроможності національної економіки.

Дисертація Черняка О.І. за змістом й якістю теоретичних та 

методичних розробок відповідає рівню дисертацій на здобуття наукового 

ступеню кандидата економічних наук. Вибрану тему дисертаційної роботи

http://medicalyouth.blogspot.de/2013/04/blog-post_5.html


необхідним чином розкрито; поставлену мету досягнуто; завдання 

дисертаційної роботи в цілому виконано. Тема дисертації відповідає 

спеціальності 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні 

відносини.

Автореферат дисертації необхідним чином розкриває основні її 

положення та висновки, є ідентичним дисертації за структурою та змістом та 

не містить інформації, що є відсутньою у дисертаційній роботі.

Дисертація «Міжнародна трудова міграція в системі факторів 

конкурентоспроможності країн» за своїм змістом відповідає п.п. 9, 11, 12, 13, 

14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. із наступними змінами та 

доповненнями, а її автор -  Черняк Євген Олександрович -  заслуговує 

присудження йому наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні 

відносини.

О ф і ц і й н и й  о п о н е н т  -  
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин 
Львівського національного університету
імені Івана Франка Q  І.М. ГРАБИНСЬКИЙ

13 грудня 2016 р.

Підпис Грабинського І.М. підтверджую.
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.02 
Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента, кандидата економічних наук, доцента 

Ольшевської Ірини Петрівни на дисертаційну роботу 
Черняка Євгена Олександровича на тему: 

«Міжнародна трудова міграція у системі факторів 
конкурентоспроможності країн»,

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні

Актуальність дисертаційного дослідження, її зв’язок із науковими планами

та програмами

Міжнародна трудова міграція є складним та багатогранним процесом, 

який став невід’ємною частиною сучасної світової економічної системи. У світі 

безпрецедентної глобальної мобільності трудові мігранти відіграють дедалі 

важливішу роль у розвитку країн. Актуальність теми визначається:

- по-перше, демографічною революцією, яка призвела до загострення 

протиріччя між «критичною масою» населення в країнах, що розвиваються та 

дефіцитом трудових ресурсів в розвинених країнах. Останні можуть 

підтримувати демографічний баланс виключно за рахунок припливу 

іммігрантів, вирішуючи, при цьому, проблему збереження власної культурної і 

національної своєрідності;

- по-друге, перехід розвинених країн до економіки знань перетворює 

людський ресурс на визначальний фактор конкурентоспроможності їх 

національних економік. Звідси -  боротьба за кадри, що є ключовою проблемою

відносини

сучасності;



- по-третє, активна участь України у міжнародних міграційних процесах 

через масову еміграцію, внаслідок загострення соціально-економічних та інших 

проблем;

- по-четверте, зростання масштабів міжнародної трудової міграції, якісні 

зміни у структурі мігрантів та необхідність пом’якшення асиметрії у 

забезпеченні національних економік людськими ресурсами вимагають 

систематичного перегляду імміграційного законодавства та вдосконалення 

регулятивної системи на національному та міжнародному рівнях

Незважаючи на велику кількість робіт як зарубіжних, так і вітчизняних 

вчених із досліджуваної проблеми, слід відзначити, що детермінанти, 

передумови та тенденції розвитку міграційних процесів в умовах глобальної 

конкуренції, не знайшли достатнього висвітлення у науковій літературі, що 

свідчить про необхідність поглибленого вивчення даної проблеми. З огляду на 

це, комплексне дослідження міжнародних міграційних процесів, розробка 

ефективних регуляторних механізмів, у контексті використання міграційного 

потенціалу для підвищення економічного ефекту, який створюють грошові 

перекази міжнародних трудових мігрантів. Проте, чіткого механізму 

стимулювання та збільшення їх обсягів на даний момент не розроблено. Тому 

для підвищення ефективності функціонування національної економіки 

актуальним є визначення критеріїв якісного відбору міжнародних трудових 

іммігрантів та вибір сегментів ринку праці, міжнародна трудова еміграція 

представників яких, могла б сприяти притоку грошових переказів в країну.

Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з виконанням науково- 

дослідної роботи кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

межах комплексної держбюджетної теми №11БФ040-01 «Модернізація 

економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

0111U006456). Особистий внесок автора полягає в розробці комплексу 

рекомендацій із вдосконалення процесу регулювання міжнародної трудової 

міграції в Україні, які дозволяють підвищити міжнародну



конкурентоспроможність національної економіки та покращити імідж країни в 

цілому.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Наукові положення, моделі, результати та висновки, що містяться у 

дисертації та винесені на захист, є обґрунтованими, логічними та достовірними. 

Ознайомлення з дисертацією та авторефератом, публікаціями за темою 

дослідження дозволяє стверджувати, що отримані наукові результати, висновки 

та рекомендації дослідження базуються на ґрунтовному аналізі та узагальненні 

наукових праць і розробок провідних вітчизняних та зарубіжних учених, 

присвячених різним аспектам міграційних переміщень у системі міжнародних 

економічних відносин, проблемам регулювання міграційної політики, впливу 

трудової міграції на соціально-економічний розвиток країн імміграції та 

еміграції, міжнародну конкурентоспроможність національної економіки.

Обґрунтованість наукових результатів, положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі Є.О. Черняка, 

забезпечена використанням сучасною методологією досліджень, що базується 

на діалектичному та компаративному методах, аналізу і синтезу, системного 

аналізу, економіко-статистичного аналізу, економетричних методів; значним 

обсягом статистичних і фактологічних матеріалів.

Наукова обґрунтованість положень і висновків дисертаційного 

дослідження забезпечується широкою інформаційною базою, що представлена 

наступними джерелами: Законами України, Указами Президента України, 

постановами Кабінету Міністрів України, монографічними дослідженнями 

вітчизняних та зарубіжних економістів, вчених, офіційними виданнями 

вітчизняних та зарубіжних організацій, даними інформаційних та статистичних 

бюлетенів, даними Державної служби статистики України, Міністерства праці і 

соціальної політики України, Державної служби зайнятості України, 

Національного банку України, Міністерства закордонних справ України та



статистичними даними Міжнародної організації з міграції, Міжнародної 

організації праці, періодичними виданнями, науковими збірниками, 

матеріалами науково-практичних конференцій, навчальними посібниками, 

ресурсами мережі Інтернет та власними розрахунками автора.

Обґрунтованість наукових положень та висновків підтверджується 

здійсненим в дисертації узагальненням та аналізом значної кількості наукових 

публікацій з питань сучасних закономірностей, механізмів і ефектів для країн- 

імміграції, та еміграції, світовому та українському досвіді регулювання 

міжнародних міграційних процесів, про що свідчить перелік використаних 

автором джерел, який включає 168 найменувань.

Достовірність та надійність результатів дослідження підтверджується їх 

апробацією на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а 

також публікаціями у наукових виданнях, які відповідають змісту дисертації і 

досить повно характеризують найбільш важливі її положення.

В робот визначено мету, предмет та об'єкт дослідження, а також 

сукупність завдань для їх досягнення. Зміст дисертаційної роботи 

Є.О. Черняка викладено в логічній послідовності, що забезпечило в цілому 

вирішення поставлених завдань відповідно до визначеної теми. В дисертаційній 

роботі обґрунтовано та розкрито всі положення і результати, які виносяться 

автором на захист. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Виклад 

матеріалу дисертації подається обґрунтовано, розділи дисертаційної роботи 

взаємопов’язані між собою, висновки й пропозиції випливають із змісту 

дисертації. Дисертаційній роботі притаманний науковий стиль та логічність 

викладення.

За своєю структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає 

вимогам МОН України до кандидатських дисертацій. Аналіз дисертаційної 

роботи, розроблених та представлених у ній наукових положень та 

рекомендацій, дозволяє зробити висновок про достатній ступінь їх 

обґрунтованості та достовірності, згідно встановлених вимог та відповідності



дисертації здобувана спеціальності 08.00.02- світове господарство і міжнародні 

економічні відносини.

Наукова новизна наукових положень, висновків та результатів, одержаних 

у дисертації

Здобувачем, на основі конструктивного осмислення існуючих 

теоретичних концепцій, підходів та методологічного апарату виконано 

сукупність завдань, що сприяє розв’язанню науково-практичній розробці та 

обґрунтуванню методологічних підходів щодо регулювання міжнародної 

трудової міграції та її впливу на міжнародну конкурентоспроможність країн. 

Дисертація містить низку положень та пропозицій, які мають ознаки наукової 

новизни. До важливих результатів дисертаційного дослідження здобувана слід 

віднести такі.

Наукову і практичну цінність має розроблений комплекс рекомендацій із 

вдосконалення регулювання міжнародної трудової міграції в Україні на основі 

досвіду розвинених країн. Автором вперше запропоновано поняття 

«сертифікат трудового мігранта», тобто документ, що містить низку відомостей 

про міжнародного мігранта, його освіту, професійні навички та соціальний 

статус. Впровадження цього сертифікату дозволяє спростити процедуру 

якісного відбору серед мігрантів, які приїздять до країни. Також введено та 

обґрунтовано поняття «золотий мігрант» - особи, чия еміграція або імміграція 

призведе до максимізації позитивного впливу на ринок праці країни його 

походження. Використання профілю «золотого мігранта» дозволить підвищити 

ефективність діяльності підприємства, яке працевлаштовує трудового мігранта 

(с.116-148).

Заслуговує на увагу, здійснене автором удосконалення теоретичних 

підходів щодо аналізу впливу міжнародної трудової міграції на економіку країн 

(с.82-86). Доведено наявність впливу міжнародних міграційних процесів на 

міжнародну конкурентоспроможність національної економіки в цілому та на



кожну з 12 основних її складових, відповідно до Глобального індексу 

конкурентоспроможності (с.96-109).

Практичну цінність являють собою удосконалені автором теоретичні 

засади оцінки впливу грошових переказів мігрантів на основні економічні 

показники та врахування динаміки їх обсягів при здійсненні державного 

регулювання міжнародної трудової міграції. Встановлено, що обсяг грошових 

переказів залежить від кваліфікації працівників; з метою вивчення впливу цієї 

залежності на обсяг грошових переказів було розроблено економіко- 

математичну модель. Дана модель показує, що обсяг грошей, що переказується 

міжнародним трудовим мігрантом у країну походження залежить від його 

кваліфікації та професійних навичок (с. 53-63).

Наукову і практичну цінність має концепція «примусового 

дауншифтінга» -  вимушене працевлаштування внутрішніх мігрантів на гірших 

умовах, ніж вони мали до міграції. Це явище дозволяє виробникам знизити 

видатки та не погіршувати якість виробничого процесу, за допомогою 

залучення на роботу внутрішніх мігрантів (с.110-115).

Важливим доробком автора, який має практичне значення, є 

запропонований метод оцінки ймовірності виїзду висококваліфікованих 

працівників за кордон, який дозволяє оцінити ступінь еміграції для визначеного 

рівня професійних навичок мігранта. При цьому, ймовірна еміграція залежить 

від середнього рівня заробітної плати у країні, що приймає мігранта та у країні 

його походження, а також -  від рівнів середніх індивідуально-специфічних та 

фіксованих міграційних витрат (с. 87-92). Також автором розроблено 

економетричні моделі прогнозування потоків трудової еміграції та імміграції в 

Україні, які показують, що безпосередній вплив на їхні обсяги чинять 

показники середньої заробітної плати, рівня безробіття та капітальні інвестиції 

(с.63-71).

Наведені у дисертаційній роботі обґрунтування положень наукової 

новизни результатів дослідження, авторські публікації, впровадження у 

практичну діяльність підтверджують відповідність висновків та результатів



дисертації Є.О. Черняка встановленим вимогам щодо їх новизни та 

достовірності.

Практичне значення результатів дослідження

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні 

методологічних підходів щодо формування державної політики з регулювання 

міжнародної трудової міграції та впровадженні нових методів відбору й 

контролю міжнародних трудових мігрантів. Застосування рекомендацій 

дозволить максимізувати ефективність окремих галузей економіки та, 

відповідно, покращити національну конкурентоспроможність в цілому.

Методологічні підходи щодо державного регулювання міжнародної 

трудової міграції, викладені у дисертації, були використані при виконанні 

НДР № 3.1.7.69 «Макроекономічна збалансованість в системі моделей 

розвитку економіки України» (державний реєстраційний номер Oil 1U003974) 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (довідка № 135- 

16/198 від 14.03.2014 p.), а також при виконанні НДР «Довгострокові наслідки 

зовнішніх трудових міграцій населення України: методологія та практика 

оцінювання» (державний реєстраційний номер 0112U006753) Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України (довідка № 

181-6/245 від 14.07.2014 р.).

Окремі результати наукового дослідження були впроваджені у 

навчальний процес на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при проведенні лекцій та семінарських 

занять з курсів «Міжнародна економіка» та «Глобалізація економіки та 

регіоналізм» для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” 

(довідка № 013/61 від 13.03.2015 p.).

Повнота викладення наукових результатів дисертації в опублікованих 

працях

Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного



дослідження опубліковані в 25 наукових працях, з них 2 розділи у колективних 

монографіях, 6 статей -  в наукових фахових виданнях (4 входять до 

міжнародних наукометричних баз даних), 3 статті -  в іноземних наукових 

виданнях, які входить до міжнародних наукометричних баз даних, 14 

публікацій -  за матеріалами конференцій (1 входить до міжнародних 

наукометричних баз даних). Загальний обсяг публікацій становить 9,25 д.а., з 

яких особисто автору належить 7,02 д.а. Ознайомлення з публікаціями дає 

підстави для висновку, що результати дослідження, авторські новації, 

узагальнення та удосконалення теоретичних положень, організаційні та 

методичні рішення і рекомендації достатньо повно відображені у друкованих 

працях. В дисертації використані лише ті результати досліджень, які були 

отримані автором особисто. Обсяг друкованих робіт та їх кількість 

відповідають чинним вимогам щодо публікацій основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень дисертації

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в роботі, 

достатньо повно викладені в авторефераті, який за своїм змістом відповідає 

дисертації. У авторефераті повною мірою розкриті основні результати, що 

отримані в процесі досліджень, ступінь новизни розробок та висновки. 

Результати дослідження, статистичний та графічний матеріал, подані в 

рукописі дисертації та в авторефераті, за своїм змістом викладені ідентично.

Дискусійні положення та зауваження

Позитивно оцінюючи новизну та науково-практичний рівень 

дослідження, необхідно зазначити, що критичний аналіз змісту дисертації Є.О 

Черняка дозволив виявити наступні недоліки та дискусійні положення:

1. Заслуговує схвальної оцінки чітко сформульований об’єкт 

дисертаційної роботи, але нажаль, автор обмежив визначення предмету



дослідження тільки «засадами державного регулювання» (с.7), без урахування 

заявлених у темі, плані, меті і завданнях дослідження, а в роботі висвітлених 

більш широке коло міграційних процесів та їх соціально-економічних ефектів.

2. Надзвичайно важливу методологічну функцію у даному дослідженні 

відіграє авторський аналіз теоретичних засад міжнародних міграційних 

процесів та їх вплив на міжнародну конкурентоспроможність. Разом з тим, не 

зважаючи на заявлену у меті систематизацію теоретичних підходів до сутності 

сучасних міграційних процесів (с.6) автор не дає розгорнутого узагальнення 

еволюції сучасних теоретичних концепцій міжнародної трудової міграції, які 

пояснюють причини, мотиви та наслідки міжнародної трудової міграції взагалі 

та окремих країн зокрема.

3. У дисертації значна увага приділена з’ясуванню «факторів формування 

міжнародної конкурентоспроможності країн» (п.1.3). Проте більш вдалою, на 

наш погляд, була б спроба детальніше зупинитися саме на інтерпретації 

факторів конкурентоспроможності не в загальному вигляді, а саме в 

міграційному контексті.

4. Заслуговує схвальної оцінки наведена автором систематизація 

ймовірних соціально-економічних наслідків міжнародної трудової міграції 

(с.86). Нажаль, дані таблиці обмежились лише першоджерелом за 1997 р, без 

урахування чинників конкурентоспроможності та їх вплив на міграцію 

висококваліфікованої робочої сили.

5. Деякі статистичні матеріали дисертації, зокрема ті, що стосуються 

обстеження з питань трудової міграції в Україні, проведеному в рамках проекту 

ЄС та МОП (с.56) обмежується 2012 роком, Індекс державного регулювання 

інтеграції мігрантів МІРЕХ (с.123) аналізується за 2007 рік, між тим, 

використання більш сучасної статистики (МОМ, 2016 p., МІРЕХ -  2015 р.) 

значно посилило б роботу та дозволило б ґрунтовніше дослідити новітні 

особливості міграційних процесів.

В цілому, висловлені зауваження не знижують високого рівня 

дисертаційної роботи, не зменшують її науково-практичної цінності та не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.



Загальний висновок

Дисертаційна робота Є.О. Черняка на тему ««Міжнародна трудова 

міграція в системі факторів конкурентоспроможності країн» є завершеною 

науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що у 

сукупності дозволяють вирішити важливе завдання -  узагальнення теоретичних 

підходів і розробка практичних рекомендацій, щодо державного регулювання 

міжнародної трудової міграції для посилення міжнародної 

конкурентоспроможності національної економіки. Дисертаційну роботу 

виконано на високому рівні, її результати мають наукову новизну і практичну 

значимість.

Виходячи з наведеного, дисертаційна робота «Міжнародна трудова 

міграція в системі факторів конкурентоспроможності країн»,є актуальною, має 

теоретичну та практичну цінність, відповідає вимогам пунктів п. п. 9, 11, 12, 13,

14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а її автор -  Черняк Євген 

Олександрович -  заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.02- світове господарство і міжнародні 

економічні відносини.
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університет імені Вадима Гетьмана», 

кандидат економічних наук, доцент
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