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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. У зв’язку з розвитком та набиранням 

обертів потоками міжнародного та внутрішньодержавного переміщення 

робочої сили, що зумовлюється як закономірним розвитком економічних 

систем різних держав та потребою мігранта-робітника у пошуку найбільш 

вигідних умов праці і проживання, так й інтеграційними процесами між 

різноманітними економіками та ринками країн світу, в тому числі і в 

європейському регіоні, феномен трудової міграції населення посідає одне із 

перших місць серед об’єктів дослідження різних галузей наукового знання. 

Міграційні процеси як явище, що має відчутний вплив на економічну, 

соціальну, культурну, правову та інші суспільні складові будь-якої держави та 

міжнародної спільноти в цілому, вочевидь повинні бути одним із важливих 

напрямів впливу та регулювання державної політики. 

Державна політика у сфері трудової міграції населення покликана 

забезпечити упорядкування міграційних рухів населення, подолання їх 

негативних наслідків як для міжнародної спільноти, кожної країни в цілому, 

так і для кожного працівника-мігранта зокрема. В цьому контексті одним із 

важливих напрямів державної міграційної політики виступає здійснення 

соціального забезпечення трудових мігрантів, що покликане вирішити, 

насамперед, завдання щодо інтеграції трудового мігранта у суспільство та 

адаптації до правової системи держави працевлаштування, збереження 

соціальних прав трудового мігранта та можливості їхньої реалізації незалежно 

від місця проживання, захисту трудового мігранта від впливу можливих 

соціальних ризиків, відновлення соціального статусу та гідних умов життя 

трудового мігранта та його сім’ї у тому разі, коли він уже зазнав впливу 

соціальних ризиків та потрапив у складну життєву ситуацію. З огляду на 

розвиток інтеграційних процесів, зокрема у ЄС, міжнародна спільнота також 

вживає активних заходів стосовно удосконалення правового регулювання 

соціального забезпечення трудових мігрантів на рівні норм європейського 

права, міжнародних дво- та багатосторонніх договорів, чим визначає і 

відповідні стандарти у зазначеній сфері для національного законодавства 

України. 

Таким чином, підсумовуючи зазначене, вкажемо, що соціальне 

забезпечення трудових мігрантів є одним із важливих та пріоритетних 

напрямків політики будь-якої держави. Актуальність дослідження соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні та ЄС, розробка заходів щодо 

удосконалення соціального забезпечення трудових мігрантів та пошук шляхів 

вирішення й ефективного подолання тих труднощів, які виникають на шляху 

особи, котра здійснює територіальне переміщення з метою працевлаштування, 

безсумнівно, визначається поширеністю трудової міграції, зростанням її 

темпів та обсягів, а також удосконаленням форм і видів. Трудовий мігрант, 

безперечно, є особою, яка зазнає підвищеного впливу соціальних ризиків, адже 

пошук роботи за кордоном зумовлює необхідність адаптуватися до нового 
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іноземного правопорядку, суспільства (оточення), що, в свою чергу, 

ускладнює підтримання належного соціального та утвердження правового 

статусу трудового мігранта. Наведене й зумовлює актуальність дисертаційного 

дослідження. 

Проблемні питання трудової міграції свого часу тією чи іншою мірою 

висвітлювалися різними авторами, які зробили вагомий внесок у їх 

дослідження. Слід відзначити праці таких вчених, як В.М. Андріїв, 

С.К. Бондирєва, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, О.А. Губська, 

Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

Г.І. Старченков, О.В. Тищенко, Л.А. Солонська, І.І. Сєрова, Є.А.Тихонова, 

С.М. Прилипко, С.М. Черноус, В.І. Щербина, Ю.І. Римаренко, В.Б. Євтух, 

М.О. Шульга, А.М. Шлепаков, О.М. Ярошенко та ін. Проте на сьогодні варто 

відзначити відсутність єдиного комплексного дослідження соціального 

забезпечення трудових мігрантів, до кінця не розробленим залишається 

понятійно-категоріальний апарат стосовно зазначеного питання. 

Отже, нагальність дослідження нормативно-правового регулювання 

здійснення соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні та країнах 

ЄС, уточнення понятійного апарату у даній сфері, а також розробка 

пропозицій щодо подальшого вдосконалення зазначеного правового інституту 

призводять до необхідності здійснення даного дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Теорія та 

практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), 

яка досліджується на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 року по 31 грудня 

2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, та Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на підставі системного аналізу теоретико-правових засад 

соціального забезпечення трудових мігрантів, а також науково-теоретичних 

розробок та практичного втілення даного питання визначити реальний стан 

правового регулювання соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні 

та країнах ЄС, виявити його проблеми і недоліки, сформувати власні 

пропозиції щодо напрямків подальшого розвитку нормативно-правового 

регулювання даного правового інституту. 
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Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні 

дослідницькі завдань: 

– розкрити природу та дослідити історичні передумови виникнення 

трудової міграції населення, визначити відповідну періодизацію її розвитку; 

– надати визначення поняття «працівник-мігрант», дослідити його ознаки, 

а також виділити види працівників-мігрантів; 

– проаналізувати сутність і значення соціального забезпечення трудових 

мігрантів; 

– охарактеризувати сучасний стан правового регулювання соціального 

забезпечення працівників-мігрантів; 

– здійснити визначення поняття «соціальне забезпечення трудових 

мігрантів», виокремити його види та проаналізувати, які саме види 

соціального забезпечення охоплюють працівників-мігрантів в Україні, навести 

їх особливості та виявити недоліки і шляхи подальшого удосконалення 

правового регулювання даного питання; 

– надати характеристику поняття «правовий захист трудових мігрантів», 

здійснити класифікацію його заходів та охарактеризувати специфіку правового 

захисту трудових мігрантів в Україні; 

– дослідити правове регулювання соціального забезпечення працівників-

мігрантів у законодавстві ЄС; 

– окресливши, які саме країни слід віднести до країн Центральної та 

Східної Європи, з’ясувати особливості здійснення у даному регіоні правового 

регулювання соціального забезпечення трудових мігрантів; 

– надавши коротку характеристику країн Західноєвропейського регіону, 

виділити характерні риси здійснення в його межах соціального забезпечення 

трудових мігрантів, систематизувати досліджені особливості. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають 

у процесі здійснення соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні та 

країнах ЄС. 

Предметом дослідження є соціальне забезпечення трудових мігрантів в 

Україні та країнах ЄС. 

Методи наукового дослідження. Для здійснення дисертаційного 

дослідження було застосовано систему методів наукового пізнання, зокрема 

дисертант керувався загальнонауковими методами (діалектичний, аналізу, 

синтезу, абстрагування, аналогії), приватними методами наукового пізнання, 

що застосовуються у галузях багатьох наук (порівняльний, кількісного й 

якісного аналізу, моделювання), методами, розробленими окремими галузями 

наук (статистичний), а також спеціально-юридичними (формально-

юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний). 

За допомогою застосування методів аналогії та порівняння можливим 

стало співставити поняття «форма правового захисту працівника-мігранта» та 

«заходи правового захисту працівника-мігранта» (підрозділ 2.3). Метод 

абстрагування та моделювання сприяв виділенню найважливіших сутнісних 

рис досліджуваних у праці понять та наданню їм визначення, а також 



4 

виокремленню основних засад соціального забезпечення трудових мігрантів у 

країнах Центральної, Східної та Західної Європи (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 3.1– 

3.3). Застосування методу аналізу дало змогу в найбільш повній мірі дослідити 

правове регулювання здійснення соціального забезпечення трудових мігрантів 

в Україні та країнах ЄС шляхом аналізу кожної окремої його складової як 

частини цілого (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1– 3.3). Метод конкретизації було 

використано при вивченні видів соціального забезпечення трудових мігрантів 

в Україні та заходів їхнього правового захисту, формуванні власних 

пропозицій щодо удосконалення правового регулювання досліджуваного 

питання (підрозділи 2.2, 2.3). 

Застосовувалися також і спеціально-юридичні методи, зокрема 

формально-юридичний та системно-структурний використано при розробці та 

вивченні термінологічного апарату даної роботи, а саме при визначенні 

поняття трудової міграції, працівника-мігранта, соціального забезпечення 

трудових мігрантів тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2), права ЄС та виділенні його 

сутнісних ознак (підрозділ 3.1), а також при здійсненні аналізу стану 

нормативно-правового регулювання досліджуваного інституту (підрозділи 2.1, 

1.3). Порівняльно-правовий метод дозволив більш чітко висвітлити дану 

проблематику шляхом порівняння норм соціального забезпечення, закріплених 

у різних міждержавних угодах, та виділення як спільних, так і відмінних рис 

(підрозділи 3.2, 3.3). Крім того, дисертантом застосовано й історичний метод у 

контексті вивчення трудової міграції та інших досліджуваних об’єктів у 

історичному зародженні та розвитку (підрозділи 1.1, 3.1– 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим комплексним науковим дослідженням у науці соціального 

забезпечення теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

соціального забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС. У 

результаті проведеної роботи сформульовано нові наукові положення та 

висновки, які запропоновані здобувачем особисто. Основні з них такі: 

уперше: 

– запропоновано визначати природу трудової міграції населення як в 

міжнародному, так і у внутрішньодержавному контекстах шляхом розкриття 

та характеристики її інтегральних складових, до яких слід віднести: 

1) причини трудової міграції (політичні, економічні, демографічні, соціальні, 

релігійні, культурні, етнічні, расові); 2) приводи до появи міграційних рухів 

населення (революції, війни, реформи, зміна суспільно-політичного ладу, 

зміни у законодавстві тощо); 3) зміст (сутність) трудової міграції 

(переміщення міждержавного або внутрішньодержавного характеру, які 

здійснюються працездатними особами з одночасним їх працевлаштуванням на 

новому місці перебування); 4) мету (призначення) міграційних рухів 

(покращення умов свого життя та життя своєї сім’ї, забезпечення гідного 

існування); 

– соціальне забезпечення трудових мігрантів в Україні визначено як 

один із проявів державної соціальної політики та варіант перерозподілу 
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суспільного доходу, що полягає у здійсненні державою сукупності заходів 

щодо надання матеріальної допомоги трудовим мігрантам (особам, що 

здійснили транскордонне або внутрішнє територіальне переміщення з наміром 

працевлаштування) з метою подолання або зменшення дії соціальних ризиків, 

яких вони зазнали у зв’язку з таким переміщенням, а також інших соціальних 

ризиків, що носять загальнопоширений характер (об’єктивні життєві 

обставини, що призвели до скрутного становища та зумовили втрату засобів 

до існування); 

– надано визначення поняття «правове регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів у праві ЄС»: «Правове регулювання 

соціального забезпечення трудових мігрантів у праві ЄС – це обумовлена 

об’єктивними закономірностями інтеграційних процесів між суверенними 

європейськими державами сукупність правових норм, які визначають 

обов’язок Спільноти щодо гарантування основних соціальних прав 

працівників-мігрантів, засоби та механізми такого гарантування (матеріальне 

забезпечення у разі старості, хвороби, безробіття, інвалідності та настання 

інших соціальних ризиків, інші заходи, які зобов’язані вживати країни-члени 

Спільноти для захисту соціальних прав трудових мігрантів, тощо), а також 

сукупність правових актів (первинних та вторинних джерел права ЄС), якими 

закріплено наведені правові норми»; 

удосконалено: 

– класифікацію трудових мігрантів та запропоновано здійснювати її за 

наступними ознаками: 1) за віком: а) молодь (відповідно до Закону України 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 

05.02.1993 № 2998-ХІІ молодь, молоді громадяни – громадяни України віком 

від 14 до 35 років), б) особи працездатного віку від 35 років до пенсійного віку 

– доросле працездатне населення; 2) за вольовою складовою: а). особи, які 

мігрують добровільно, б) вимушені мігранти (політичні, етнічні, національні, 

культурні, расові, релігійні мігранти); 

– систематизацію заходів правового захисту трудових мігрантів в 

Україні, у зв’язку з чим виділено їх наступні групи: 1) превентивні – такі, що 

попереджують порушення права трудового мігранта (надання роз’яснень та 

консультацій з питань прав та свобод трудового мігранта, існуючого 

правопорядку в країні працевлаштування, утворення громадських організацій 

трудових мігрантів з питань захисту їхніх прав); 2) відновлювальні – такі, що 

спрямовані на відновлення порушеного права (відшкодування шкоди, завданої 

трудовому мігранту, зобов’язання відновити порушене право шляхом 

зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії або утриматися 

від їх вчинення, звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до 

суб’єкта, що порушує право, з вимогою відновити становище, яке існувало, 

тощо); 3) каральні – такі, що застосовуються до суб’єкта, який порушив право 

(зобов’язання судом суб’єкта, що порушив право, понести додаткові 

обмеження майнового чи зобов’язального характеру у зв’язку з відновленням 

порушеного права трудового мігранта); 
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– розуміння поняття «право ЄС», яке визначено як окрему правову 

систему, що характеризується наступними ознаками: 1) дія її правових норм 

поширюється на визначену територію та окреслене коло суб’єктів; 2) має 

власну цілісну ієрархічну структуру джерел права, тобто складається з 

відповідних джерел права, які мають різну юридичну силу та регулюють різні 

правовідносини, поширюються на різних суб’єктів, проте перебувають у 

взаємозв’язку та взаємодії; 3) їй властива спрямованість на досягнення 

упорядкованості у відносинах щодо інтеграції держав ЄС, а також 

забезпечення кожному суб’єкту зазначених інтеграційних відносин захисту 

його інтересів та цілей; 4) виникла у результаті історичних, політичних та 

економічних інтеграційних процесів, зумовлена ними та функціонує поряд з 

економічною та політичною системою ЄС як окремий феномен; 

дістали подальшого розвитку: 

– розуміння поняття трудового мігранта, в рамках якого запропоновано 

виділяти наступні ознаки: 1) це фізична особа, тобто людина (громадянин, 

іноземець чи особа без громадянства) як учасник правових відносин; 

2) володіє відповідною правосуб’єктністю, тобто є право- та дієздатним і може 

не лише мати передбачені законодавством права, а й своїми діями 

реалізовувати їх; 3) наявність політико-правового зв’язку між такою фізичною 

особою та відповідною державою не є обов’язковою; 4) це фізична особа, яка 

здійснює відповідне територіальне переміщення як у межах певної країни, так 

в міжнародному вимірі; 5) територіальне переміщення мігранта здійснюється з 

метою тимчасової або постійної зміни місця проживання, роботи, способу 

життя; 6) наведена фізична особа може як вступати у офіційні трудові 

відносини з роботодавцями іншої країни, так і не оформляти своє 

працевлаштування чи місце проживання належним чином; 

– розуміння сутності поняття «захід правового захисту трудового 

мігранта», під яким запропоновано розуміти конкретну дію, що вживається 

трудовим мігрантом або відповідним спеціально уповноваженим на це 

органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи іншим 

уповноваженим суб’єктом щодо усунення перешкод на шляху до здійснення 

суб’єктивного права або поновлення порушеного права; 

– розробки понятійного апарату щодо вивчення соціального захисту 

трудових мігрантів у праві ЄС, у результаті чого виділено такі правові режими 

соціального захисту трудових мігрантів у праві ЄС: 1) соціальний захист 

трудових мігрантів держав-членів ЄС: а) загальний (регулюється нормами 

первинного права ЄС – установчими договорами та принципами), 

б) спеціальний (регулюється нормами вторинного права ЄС – регламентами, 

директивами та рішеннями); 2) соціальний захист трудових мігрантів держав 

Європейської економічної зони (регулюється такими документами: Договором 

ЄС зі Швейцарією про вільне пересування осіб, Договором про Європейську 

економічну зону, Регламентом (ЄЕС) № 1408/71 і ухваленим на його 

виконання Регламентом (ЄЕС) № 574/72); 3) соціальний захист трудових 

мігрантів «третіх країн», тобто країн, які не є членами ЄС, а також 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Європейської економічної зони (регулюється відповідно до норм дво- чи 

тристоронніх угод, укладених між зазначеними країнами та ЄС, а також до 

деяких норм Регламенту Ради Європи (ЄС) № 859/2003 від 14 травня 2003 

року, Директиви Ради 2003/86 від 22 вересня 2003 року про право на сімейне 

возз’єднання тощо). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення, отримані в результаті проведеного в дисертації дослідження, 

можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень правового регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні та країнах ЄС; 

б) у правотворчості – у процесі розробки й удосконалення вітчизняного 

законодавства та імплементації норм міжнародного права, що регулюють 

відносини у сфері соціального забезпечення трудових мігрантів, при розробці 

стратегій державного й суспільного розвитку, державних стандартів у сфері 

соціального забезпечення трудових мігрантів; 

в) у правозастосуванні – при безпосередньому наданні різноманітних 

видів соціального забезпечення працівникам-мігрантам, при здійсненні 

їхнього правового захисту різними органами державної влади, місцевого 

самоврядування, структурами громадянського суспільства, при наданні 

правових консультацій трудовим мігрантам щодо їхнього правового статусу 

тощо; 

г) у навчальному процесі – під час вивчення в юридичних освітніх 

закладах навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення в Україні», 

підготовки робочих програм і планів, написання підручників, навчальних 

посібників, курсів лекцій, а також у науково-дослідницькій роботі студентів, 

слухачів і курсантів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, права 

соціального забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 

У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації здійснені без 

співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були оприлюднені в матеріалах міжнародних науково-практичних 

конференціях «Наукові дослідження сучасного законодавства України – 

прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 року); 

«Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 

р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 
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виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а 

також у двох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені предметом дослідження, його 

метою й завданнями. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

які містять дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 245 сторінок, з яких основного тексту – 

211 сторінок. Список використаних джерел складається із 212 найменувань і 

займає 20 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, її зв’язок 

з науковими планами та програмами, визначено мету і завдання, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості щодо апробації 

результатів дослідження, публікацій, структури й обсягу роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади соціального забезпечення 

працівників-мігрантів» містить 3 підрозділи і присвячений вивченню 

загальних теоретичних питань щодо здійснення соціального забезпечення 

працівника-мігранта. Зокрема у ньому комплексно досліджено природу та 

історичні передумови виникнення трудової міграції населення, надано 

визначення поняття трудового мігранта на основі системного аналізу його 

ознак, а також виділено види трудових мігрантів, охарактеризовано сутність 

соціального забезпечення трудових мігрантів та його значення для зазначеної 

категорії осіб. 

У підрозділі 1.1 «Природа та історичні передумови виникнення 

трудової міграції населення» відзначено, що трудова міграція є зумовленою 

взаємодією відповідних суспільно-політичних, економічних, культурно-

історичних, демографічних, психологічних чинників цілісною системою руху 

осіб у територіальному (як внутрішньодержавному, так і закордонному) вимірі 

з метою досягнення соціально-економічних та демографічних цілей, а також 

сукупність суспільних відносин, які складаються з приводу наведених вище 

цілей. Узагальнено періодизацію міграційних процесів, у зв’язку з чим 

запропоновано виділяти сім історичних етапів виникнення та розвитку 

трудової міграції. З’ясовано, що зміна у суспільно-політичному ладі держав, 

науково-технічний прогрес викликали створення різниці у потенційній 

можливості реалізації людиною свого права на працю та отримання 

відповідних соціальних гарантій. У державах, у яких встановлювався 

демократичний лад та на зміну старим приходили нові, прогресивні форми 

організації виробничого процесу та відповідні гарантії для працівників 

виникали сприятливіші умови для праці, що зумовлювало значний приплив 

робочої сили. На виникнення трудової міграції також впливала і наявність 

національної чи етнічної ворожнечі, що спричиняла відтік осіб певної 
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національності до інших країн у пошуках заробітку. Окремі прояви трудової 

міграції населення не залежали від волі мігрантів, та їх можна окреслити 

примусовою міграцією. Ці спостереження, зокрема, відносяться до першого 

етапу трудової міграції. А саме до переміщення робочої сили на території 

завойованих колоній, а також переміщення робітників між частинами колоній 

у вигляді робочої сили. 

Надалі зауважено, що визначати природу трудової міграції населення як 

в міжнародному, так і у внутрішньодержавному контекстах слід шляхом 

розкриття та характеристики її інтегральних складових, до яких слід віднести: 

1) причини трудової міграції; 2) приводи до появи міграційних рухів 

населення; 3) зміст (сутність) трудової міграції; 4) мету (призначення) 

міграційних рухів. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та види працівників-мігрантів» з’ясовано 

поняття працівника-мігранта та виділено його сутнісні ознаки. Надано, 

зокрема, визначення, відповідно до якого трудовий мігрант – це фізична 

право- та дієздатна особа, яка здійснює територіальне переміщення 

(міждержавне, тобто з перетином кордону, або внутрішнє, тобто без перетину 

кордону) з метою зміни умов свого проживання чи способу життя, що 

досягається за допомогою постійної або тимчасової зміни місця проживання, 

роботи, політико-правового зв’язку з відповідною країною тощо. 

Досліджено видовий поділ трудових мігрантів згідно з теоретичними 

напрацюваннями вітчизняних науковців, а також запропоновано додатково 

класифікувати трудових мігрантів за віковою та вольовою ознакою. Окрема 

увага присвячена аналізу інтелектуальних трудових мігрантів, до 

особливостей яких віднесено те, що: 1) на ринку робочої сили вони 

пропонують свою високу кваліфікацію, знання, уміння та навички – 

інтелектуальний багаж для виконання висококваліфікованої праці; 2) крім 

загальних причин, що призводять до виникнення інтелектуальної трудової 

міграції (політичних, економічних, соціальних), до них слід віднести також 

психологічні – відчуття незатребуваності власної кваліфікації та потенціалу; 

3) поява інтелектуальних мігрантів спричиняє як втрату країною первинного 

проживання наукового, інтелектуального, інноваційного, освітнього 

потенціалу (негативні наслідки), так і обмін досвідом із зарубіжними колегами 

(позитивні наслідки). 

У підрозділі 1.3 «Сутність і значення соціального забезпечення 

працівників-мігрантів» проаналізовано роль соціального забезпечення 

трудового мігранта у системі соціального захисту населення в цілому та його 

соціальну мету, наведено погляди науковців щодо розуміння сутності поняття 

соціального забезпечення та його співвідношення із поняттям соціального 

захисту трудового мігранта. 

Виділено основні ознаки соціального забезпечення трудового мігранта: 

1) це галузь права та сукупність врегульованих нею суспільних відносин; 

2) суспільні відносини щодо соціального забезпечення трудового мігранта 

виникають з приводу реалізації права трудового мігранта на соціальний 
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захист, тобто надання допомоги трудовим мігрантам, котрі за об’єктивних 

причин, які визнаються законом або іншими актами відповідної країни чи 

міжнародно-правовими актами поважними, не в змозі забезпечити себе, а 

також сім’ю належним обсягом соціальних благ та гарантій; 3) учасниками 

відносин соціального забезпечення трудових мігрантів є працівники-мігранти, 

держави перебування мігрантів, держави первинного проживання мігрантів, 

їхні органи, міжнародні організації (наприклад, МОП та ін.), недержавні 

структури національного та міжнародного рівня, які надають відповідну 

соціальну допомогу. 

Розділ 2 «Особливості правового регулювання соціального 

забезпечення працівників-мігрантів в Україні» складається із 3-х 

підрозділів і присвячений конкретному вивченню особливостей та умов 

здійснення соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні. У ньому, 

зокрема, досліджено загальний стан правового регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів, проаналізовано окремі види соціального 

забезпечення трудових мігрантів та заходи щодо їх правового захисту в 

Україні. 

У підрозділі 2.1 «Сучасний стан правового регулювання соціального 

забезпечення працівників-мігрантів в Україні» міститься дослідження 

загальних засад правового регулювання зазначеного питання, проаналізовано 

окремі законодавчі акти, якими визначаються положення щодо соціального 

забезпечення трудового мігранта, та відзначено те, що в українському 

законодавстві і відповідних міжнародних угодах, які ратифіковані та є його 

частиною, закріплені прогресивні норми щодо соціального забезпечення 

працівників-мігрантів в Україні. Наведені норми прийняті з метою охоплення 

соціальним захистом усіх категорій працівників та недопущення дискримінації 

у реалізації соціальних прав осіб за ознакою громадянства чи територіальності. 

Проблеми щодо охоплення соціальними гарантіями працівників-

мігрантів в Україні та застосування даних гарантій при оплаті праці й наданні 

інших видів забезпечення можуть виникнути на стадії реалізації права на 

працю та великою мірою будуть залежати від статусу трудового мігранта. 

Адже очевидним є те, що легальні трудові мігранти, які офіційно 

працевлаштовані на території України, будуть охоплені усією повнотою 

соціальних гарантій. Проте стан реалізації та дотримання соціальних гарантій 

при оплаті праці і здійсненні соціального забезпечення нелегальних 

працівників-мігрантів в Україні буде залежати лише від волевиявлення 

роботодавця такого мігранта, оскільки на даний час відсутні ефективні правові 

механізми випливу на сферу неофіційного працевлаштування. 

У підрозділі 2.2 «Види соціального забезпечення працівників-мігрантів в 

Україні» охарактеризовано поняття соціального забезпечення трудового 

мігранта у системі соціального захисту населення та запропоновано розуміти 

під ним прояв державної соціальної політики, що полягає у здійсненні 

державою сукупності заходів щодо надання матеріальної допомоги трудовим 

мігрантам (особам, що здійснили транскордонне або внутрішнє територіальне 
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переміщення з метою працевлаштування) для подолання або зменшення дії 

соціальних ризиків, яких вони зазнали у зв’язку з таким переміщенням, а 

також інших соціальних ризиків, що носять загальнопоширений характер 

(об’єктивні життєві обставини, що призвели до скрутного становища та 

зумовили втрату засобів до існування). Відзначено, що визначальною ознакою 

у запропонованій дефініції поняття соціального забезпечення трудових 

мігрантів є матеріальний характер здійснюваних державою соціальних заходів. 

Тобто соціальне забезпечення, зокрема трудових мігрантів, носить ціннісно 

виражений та предметний характер. 

Виділено види соціального забезпечення, які можуть надаватися 

трудовим мігрантам в Україні (пенсійне забезпечення, надання соціальних 

послуг, надання допомог, пільг, переваг), та проаналізовано особливості 

забезпечення працівників-мігрантів в Україні кожним із них. Надано власні 

пропозиції щодо усунення правових колізій в українському законодавстві 

стосовно досліджуваної проблематики та удосконалення здійснення 

соціального забезпечення трудових мігрантів. 

У підрозділі 2.3 «Заходи правового захисту працівників-мігрантів в 

Україні» проаналізовано поняття правового захисту трудового мігранта в 

Україні та вивчено конкретні заходи щодо його реалізації. Зокрема 

визначено, що правовий захист трудового мігранта у широкому розумінні 

слід трактувати як систему правових норм, якими закріплено права та 

свободи трудового мігранта, тобто його правовий статус, дотримання якого 

гарантується державою, а також сукупність гарантій держави стосовно 

захисту наведених прав та свобод. Крім того, до системи правового захисту  

можна віднести сукупність державних органів, які забезпечують захист прав 

та інтересів працівників-мігрантів у разі їх порушення, а також систему 

процесуальних норм, які регулюють процедуру захисту порушених прав 

трудящих-мігрантів. Підкреслено, що поняття «форми правового захисту» є 

більш загальним у порівнянні із категорією «заходи правового захисту», а 

зазначені категорії співвідносяться як ціле та його частина. Під формою 

правового захисту трудового мігранта слід розуміти сукупність 

різноманітних юрисдикційних або неюрисдикційних дій, що об’єднуються в 

межах певного виду діяльності чи сфери вжиття таких дій, характер яких 

обумовлений зазначеною сферою діяльності, окрему процедуру захисту 

суб’єктивних прав та свобод. 

Виділено форми правового захисту трудового мігранта (самозахист, 

державний захист, суспільний захист), в рамках яких окреслено та досліджено 

конкретні заходи правового захисту трудового мігранта в Україні, та, 

відповідно, надано власні пропозиції щодо підвищення якості заходів 

правового захисту трудових мігрантів в Україні. 

Розділ 3 «Особливості соціального забезпечення працівників-

мігрантів у країнах ЄС» містить 3 підрозділи і присвячений дослідженню 

особливостей правового регулювання соціального забезпечення трудових 
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мігрантів окремо в ЄС, у країнах Центральної та Східної Європи, а також 

Західної Європи. 

У підрозділі 3.1 «Правове регулювання соціального забезпечення 

працівників-мігрантів у законодавстві ЄС» досліджено поняття, ознаки та 

особливості права ЄС як окремої правової системи, яку запропоновано 

визначати як обумовлену об’єктивними закономірностями інтеграційних 

процесів між суверенними європейськими державами сукупність правових 

норм, які визначають обов’язок Спільноти щодо гарантування основних 

соціальних прав працівників-мігрантів, засоби та механізми такого 

гарантування, а також сукупність правових актів (первинних та вторинних 

джерел права ЄС), якими закріплено наведені правові норми. 

Відзначено існування різних правових режимів соціального захисту 

трудових мігрантів у праві ЄС залежно від країни їх походження: 

1) соціальний захист трудових мігрантів держав-членів ЄС; 2) соціальний 

захист трудових мігрантів держав Європейської економічної зони; 

3) соціальний захист трудових мігрантів «третіх країн», тобто країн, які не 

виступають членами ЄС та членами Європейської економічної зони. 

Досліджено особливості соціального забезпечення трудових мігрантів у 

кожному конкретному випадку відповідно до норм первинного та вторинного 

права ЄС. 

У підрозділі 3.2 «Особливості соціального забезпечення працівників-

мігрантів у країнах Центральної та Східної Європи» надана загальна 

характеристика країн зазначеного регіону, а також відзначено, які саме країни 

слід віднести до країн Центральної та Східної Європи, наведена їх наступна 

класифікація: 1) власне європейські (країни-члени ЄС); 2) країни, які 

здійснюють співробітництво з ЄС у рамках угод про асоціацію та (або) FTA 

(про зону вільної торгівлі); 3) країни, що не співпрацюють з ЄС. До останньої 

групи можна віднести країни Центральної та Східної Європи – члени СНД – 

господарський, політичний та економічний союз (Білорусь, Україна, 

Молдова). Проаналізовано особливості соціального забезпечення працівників-

мігрантів згідно із загальними нормами багатосторонніх угод, у тому числі 

тих, що підписані в рамках міждержавних утворень, а також відповідно до 

двосторонніх міждержавних угод щодо соціального забезпечення країн 

досліджуваного регіону. 

Виділено основні засади, на яких базується правове регулювання 

соціального забезпечення трудових мігрантів у країнах Центральної та Східної 

Європи. 

У підрозділі 3.3 «Соціальне забезпечення працівників-мігрантів у 

країнах Західної Європи» проаналізовано, які саме країни слід віднести до 

зазначеного регіону, а також виділено окремі особливості наведених країн , 

досліджено особливості правового регулювання соціального забезпечення 

трудових мігрантів відповідно до норм багато- та двосторонніх угод щодо 

соціального забезпечення у зазначеному регіоні. Підкреслено, що в 

подальшому питання щодо координації систем соціального забезпечення 
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трудових мігрантів між країнами Західної Європи повинно вирішуватися 

шляхом укладення двосторонніх угод, норми яких сприятимуть чіткому та 

детальному виконанню положень багатосторонніх угод (конвенцій МОП, 

Європейської соціальної хартії, Європейської конвенції про правовий статус 

трудящих-мігрантів тощо) у контексті реалізації принципу рівноправності 

усіх працівників незалежно від країни їхнього походження, а також 

принципу збереження набутих соціальних гарантій, недопущення 

дискримінації у соціальному забезпеченні працівника-мігранта у країні його 

працевлаштування у порівнянні з країною його походження, підсумування 

відповідних періодів страхового стажу, можливості продовження виплати 

призначених у державі походження соціальних виплат та допомог, у державі 

перебування трудового мігранта тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично узагальнюється й по-новому вирішується 

наукове завдання, яке полягає в тому, щоб на підставі системного аналізу 

теоретико-правових засад здійснення соціального забезпечення працівників-

мігрантів в Україні та країнах ЄС, науково-теоретичних розробок та 

практичного втілення даного питання визначити особливості заходів, що 

реалізовуються з метою забезпечення соціального захисту трудових мігрантів 

в Україні та країнах ЄС, а також реальний стан зазначеної проблематики та 

сформувати власні пропозиції щодо заходів подальшого удосконалення 

нормативно-правового регулювання даного правового інституту. У висновках 

містяться результати проведеного дослідження, сформульовані в пропозиціях і 

рекомендаціях, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Трудову міграцію як суспільно-політичний феномен запропоновано 

визначати як зумовлену взаємодією відповідних суспільно-політичних, 

економічних, культурно-історичних, демографічних, психологічних чинників 

цілісну систему руху осіб у територіальному вимірі (як 

внутрішньодержавному, так і закордонному) з метою досягнення соціально-

економічних та демографічних цілей, а також сукупність суспільних відносин, 

які складаються з приводу наведених вище цілей. 

2. Запропоновано у рамках «сучасного» періоду розвитку міжнародної 

трудової міграції також виділити VІІ етап – сьогодення – етап розвитку та 

зміцнення інтеграційних процесів у окремих регіонах світу, зокрема етап 

розвитку євроінтеграції. Так, з 1950 року поява західноєвропейського 

інтеграційного утворення справила значний вплив на розвиток трудової 

міграції між країнами-членами ЄС, адже рух робочої сили значною мірою був 

спрощений внаслідок прийняття цілої низки міжнародно-правових документів 

у рамках зазначеного міждержавного утворення. Крім того, зазначений етап є 

якісно новим у розвитку міжнародної трудової міграції, оскільки відповідно до 

установчих договорів, а в подальшому – так званого «вторинного» права – ЄС 

закріпив основоположні норми щодо вільного руху робочої сили, 
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рівноправності прав працівників незалежно від країни походження, а також 

особливі гарантії стосовно соціального забезпечення останніх, чим вивів 

правове регулювання міграційних процесів у європейському регіоні на якісно 

новий рівень. 

3. Надано визначення поняття «мігрант», під яким слід розуміти фізичну 

право- та дієздатну особу, яка здійснює територіальне переміщення 

(міждержавне, тобто з перетином кордону, або внутрішнє, тобто без перетину 

кордону) з метою зміни умов свого проживання чи способу життя, що 

досягається за допомогою постійної або тимчасової зміни місця проживання, 

роботи, політико-правового зв’язку з відповідною країною тощо. Даним 

визначенням також охоплюється поняття трудового мігранта, оскільки він 

також є фізичною право- та дієздатною особою, яка здійснює територіальне 

переміщення (міждержавне, тобто з перетином кордону, або внутрішнє, тобто 

без перетину кордону) з метою зміни умов свого проживання. Проте при 

визначенні трудового мігранта основною ознакою є саме те, що ним 

здійснюється територіальне переміщення з метою тимчасової або постійної 

зміни місця роботи у контексті активної реалізації свого права на безпечні та 

гідні умови праці, що може також супроводжуватися і тимчасовою або 

постійною зміною місця проживання чи політико-правового зв’язку з 

державою, зміною способу життя тощо. 

4. Встановлено, що до виділення окремих видів соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні слід підходити, беручи до уваги 

сутність поняття соціального забезпечення трудового мігранта та ту 

обставину, що під час надання соціального забезпечення часто здійснюється 

поєднання різних його видів, а тому поділ заходів держави щодо соціального 

забезпечення працівника-мігранта на такі види є відносно умовним і 

здійснюється з метою систематизації та теоретичного узагальнення 

понятійного апарату. Найбільш доцільно виділити наступні види соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні: пенсійне забезпечення; надання 

соціальних послуг; надання допомог; надання пільг чи переваг. 

5. Запропоновано наступні заходи щодо удосконалення законодавства 

України стосовно соціального забезпечення трудових мігрантів: 1) надати 

чітке нормативне визначення поняття «законність перебування на території 

України трудового мігранта» та на законодавчому рівні встановити перелік 

документів, якими підтверджуватиметься наведений статус; 2) усунути колізію 

в нормативно-правовому регулюванні отримання посвідки на тимчасове 

проживання шляхом виключення візи типу «Д» з переліку необхідних 

документів для її отримання; 3) закріпити у Законі України «Про соціальні 

послуги» статус трудового мігранта як особи, яка звільнена від плати за 

надання соціальних послуг з працевлаштування; 4) забезпечити можливість 

реальної участі трудового мігранта у системі добровільного соціального 

страхування шляхом законодавчого розширення кола суб’єктів, що можуть 

бути платниками страхових внесків, зокрема включивши до них і осіб, які 

працюють за договорами цивільно-правового характеру, за умови їхньої згоди. 
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6. Надано пропозиції щодо підвищення якості заходів правового захисту 

трудових мігрантів в Україні: 1) встановити право трудового мігранта на 

звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій із офіційними заявами, скаргами та 

пропозиціями відповідно до Закону України «Про звернення громадян»; 

2) надати право Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 

застосовувати відповідні санкції зобов’язального чи матеріального характеру у 

разі невиконання його вимог стосовно відновлення порушеного права 

трудового мігранта до відповідного суб’єкта, який порушив таке право, а 

також контролювати хід відновлення порушеного права; 3) наділити 

консульські установи правомочністю щодо представництва трудового мігранта 

у судових та інших органах з метою захисту його порушених прав; 

4) розширити та уточнити коло осіб, які мають право на отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги з питань захисту своїх 

порушених чи оспорюваних прав, надання роз’яснень та консультацій з 

правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового 

характеру, в тому числі і процесуальних, включивши до них трудових 

мігрантів, одночасно прийнявши зміни до положень усіх органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, відповідно до яких віднести до кола їх 

повноважень надання первинної допомоги трудовим мігрантам. 

7. Запропоновано виділити наступні форми правового захисту трудового 

мігранта, які відображають найбільш узагальнене поєднання заходів та засобів 

соціального і правового захисту трудового мігранта в Україні: 1) самозахист; 

2) державний захист; 3) суспільний захист, тобто захист з боку різноманітних 

громадських об’єднань. 

8. Визначено основні засади правового регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів у країнах Центральної та Східної Європи, що 

є наступними: 

1) недопустимість дискримінації трудового мігранта чи обмеження його 

соціальних прав у залежності від країни проживання, що забезпечується 

закріпленням рівності прав на соціальне забезпечення громадян кожної з 

договірних сторін у багатосторонніх угодах країн СНД та двосторонніх угодах 

про соціальне забезпечення країн Центральної та Східної Європи; 

2) застосування у двосторонніх угодах правила щодо підсумування 

періодів страхового стажу, набутого на території обох договірних держав, 

який є необхідним для визначення права на пенсію чи інші види соціальних 

допомог, поряд з нормами стосовно підсумування страхового стажу, 

закріпленими в багатосторонніх угодах країн СНД; 

3) призначення і виплати допомоги на поховання здійснюється 

відповідно до законодавства кожної країни, проте, за загальним правилом, її 

виплата проводиться на території тієї держави, де проживала особа на момент 

смерті, а у разі, якщо особі була призначена та виплачувалася пенсія, виплату 

допомоги на поховання здійснює держава, відповідно до законодавства якої 

була призначена пенсія; 
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4) виплата та призначення сімейних допомог (допомога сім’ям з дітьми, 

допомога по материнству та при народженні дитини) здійснюється за 

принципом прив’язки до постійного місця проживання, тобто зазначені 

допомоги виплачуються тією країною, де постійно проживає сім’я або діти, 

або ж за принципом поширення законодавства – виплачуються тією країною, 

суб’єктом законодавства якої була мати або дитина (Латвія); 

5) відшкодування у вигляді пенсій по інвалідності та по втраті 

годувальника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним 

захворюванням за загальним правилом призначається та виплачується 

відповідно до законодавства тієї країни, законодавство якої застосовувалося до 

особи на момент настання нещасного випадку (страхового випадку); 

6) призначення і виплата допомоги по безробіттю здійснюється 

відповідно до законодавства та виключно за кошти країни постійного місця 

проживання; 

7) щодо виплати уже раніше призначеної пенсії договорами передбачено 

два різні випадки: а) при переїзді пенсіонера на проживання з однієї країни до 

іншої пенсію продовжує виплачувати та держава, яка її призначила (Естонія, 

Болгарія, Білорусь); б) при переселенні пенсіонера з однієї країни до іншої 

виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, а пенсія 

призначається за законодавством країни нового місяця проживання (Молдова, 

Угорщина). 

9. Відзначено ту особливість соціального забезпечення трудових 

мігрантів у країнах Західної Європи, що великою мірою воно ґрунтується 

насамперед на нормах установчих договорів (первинного права ЄС) та 

відповідних регламентах, директивах, практиці Європейського суду з прав 

людини у різних справах, оскільки більшість країн західноєвропейського 

регіону є членами ЄС. Також відзначено, що в межах зазначеного регіону 

діють норми багатосторонніх міжнародних договорів. Вартими уваги у 

цьому контексті є конвенції МОП, які закріплюють наступні засадничі 

принципи укладання двосторонніх рамкових угод між державами щодо 

соціального забезпечення трудових мігрантів: 1) рівноправність 

працівників-мігрантів і громадян, що постійно проживають у країні; 

2) визначення застосовного законодавства з метою застосування правил 

лише однієї національної системи з тим, щоб соціальне забезпечення 

працівників-мігрантів регулювалося законодавством однієї країни; 

3) збереження набутих прав і забезпечення допомог під час перебування за 

кордоном; 4) збереження прав, які перебувають у процесі набуття; 

5) взаємність, що є основним принципом усіх цих конвенцій, означає , що 

кожна країна-учасниця угоди бере на себе зобов’язання використовувати ті 

ж самі механізми, що й кожна інша країна-учасниця угоди, з тим, щоб 

допомоги в рамках соціального забезпечення були більш доступними для 

працівників-мігрантів. 

10. Зроблено висновок, що в подальшому питання щодо координації 

систем соціального забезпечення трудових мігрантів між країнами Західної 
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Європи повинно вирішуватися шляхом укладення двосторонніх угод, норми 

яких сприятимуть чіткому та детальному виконанню положень 

багатосторонніх угод (конвенцій МОП, Європейської соціальної хартії, 

Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів тощо) у 

контексті реалізації принципу рівноправності усіх працівників незалежно 

від країни їхнього походження, а також принципу збереження набутих 

соціальних гарантій, недопущення дискримінації у соціальному 

забезпеченні працівника-мігранта у країні його працевлаштування у 

порівнянні з країною його походження, підсумування відповідних періодів 

страхового стажу, можливості продовження виплати, призначених у державі 

походження соціальних виплат та допомог, у державі перебування 

трудового мігранта тощо. 

11. У межах сукупності країн Центральної та Східної Європи 

запропоновано виділити відповідні групи за рівнем євроінтеграції: 1) власне 

європейські (країни-члени ЄС); 2) країни, які здійснюють співробітництво з 

ЄС у рамках угод про асоціацію та (або) FTA (про зону вільної торгівлі); 

3) країни, що не співпрацюють з ЄС. До останньої групи можна віднести 

країни Центральної та Східної Європи – члени СНД – господарський, 

політичний та економічний союз (Білорусь, Україна, Молдова). 
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висвітлено загальні теоретичні питання щодо виникнення та сутності трудової 

міграції, розуміння поняття трудового мігранта та його видів, а також вивчено 

особливості правового регулювання соціального забезпечення зазначеної 

категорії осіб в Україні та в країнах Європи згідно з національною правовою 

системою, нормами права ЄС і міждержавних дво- та багатосторонніх угод. 

Розкрито та вдосконалено категоріально-понятійний апарат, зокрема визначено 

поняття «трудовий мігрант», «трудова міграція», «соціальне забезпечення 

трудового мігранта», «форми правового захисту трудового мігранта», «заходи 

правового захисту трудового мігранта». 

У контексті вивчення правового регулювання даної проблематики 

виділено основні недоліки соціального забезпечення трудових мігрантів та 

сформульовано власні пропозиції щодо удосконалення заходів соціального 

забезпечення та правового захисту працівників-мігрантів. 

Ключові слова: трудова міграція, трудовий мігрант, соціальне 

забезпечення, правовий захист, форми правового захисту, заходи правового 

захисту, право ЄС, страховий стаж. 
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Алиева С.Т. Социальное обеспечение работников-мигрантов в 

Украине и странах ЕС. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. Киев, 2019. 

Диссертационное исследование посвящено изучению общих 

теоретических разработок, а также правового регулирования осуществления 

социального обеспечения трудовых мигрантов в Украине и странах ЕС. В 

работе освещены общие теоретические вопросы возникновения и сущности 

трудовой миграции, раскрыто понятие трудового мигранта и приведены виды 

работников-мигрантов, а также изучены особенности правового 

регулирования социального обеспечения указанной категории лиц в Украине, 

странах Европы согласно национальной правовой системе, норм права ЕС и 

межгосударственных двух- и многосторонних соглашений. Раскрыт и 

усовершенствован категориально-понятийный аппарат, в частности 

определены понятия «трудовой мигрант», «трудовая миграция», «социальное 

обеспечение трудового мигранта», «формы правовой защиты трудового 

мигранта», «меры правовой защиты трудового мигранта». 

Раскрыта природа и исторические предпосылки зарождения и развития 

явления трудовой миграции населения в контексте анализа причин и 

поводов к возникновению, сущности и целей трудовой миграции населения. 

Изучена периодизация развития исследуемого явления и выделены его 

основные исторические этапы. Дано определение понятия трудового 

мигранта, под которым следует понимать право- и дееспособное физическое 

лицо, осуществляющее территориальное перемещение (межгосударственное 

или внутреннее) с целью изменения условий своего проживания или образа 

жизни, которое достигается с помощью постоянной или временной смены 

места жительства, работы, политико-правовой связи с соответствующей 

страной и т.д. В работе также приведена классификация трудовых 

мигрантов, выделены сущность и значение социального обеспечения 

трудовых мигрантов. 

Автор диссертации исследует современное состояние социального 

обеспечения трудовых мигрантов в Украине как в целом, так и путем 

конкретизации видов социального обеспечения, предоставляемых трудовым 

мигрантам в Украине, и мер правовой защиты, которыми они обеспечиваются 

в Украине. В частности отмечается, что социальное обеспечение трудовых 

мигрантов заключается в осуществлении государством совокупности мер по 

оказанию материальной помощи трудовым мигрантам с целью преодоления 

или уменьшения действия социальных рисков, которые они понесли в связи с 

перемещением, а также других социальных рисков, носящих 

общераспространенный характер (объективные жизненные обстоятельства, 

которые привели к затруднительному положению и обусловили потерю 

средств к существованию). Сопоставлены понятия «формы правовой защиты 
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трудового мигранта» и «меры правовой защиты трудового мигранта». Кроме 

того, исследование содержит анализ особенностей социального обеспечения 

трудовых мигрантов в странах ЕС, странах Центральной, Восточной и 

Западной Европы по праву ЕС, межгосударственных двух- и многосторонних 

соглашений, согласно которому выделены общие принципы, на которых 

базируется осуществление приведенного социального обеспечения. 

В контексте изучения правового регулирования данной проблематики 

выделены основные недостатки социального обеспечения трудовых мигрантов 

и сформулированы собственные предложения по совершенствованию мер по 

социальному обеспечению и правовой защите работников-мигрантов. 

Ключевые слова: трудовая миграция, трудовой мигрант, социальное 

обеспечение, правовая защита, формы правовой защиты, меры правовой 

защиты, право ЕС, страховой стаж. 

 

SUMMARY 

 

Alieva S.T. Social security for migrant employees in Ukraine and EU 

countries. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the Candidate of Science in Law, specialty 

12.00.05 – labour law; social security law. Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the study of general theoretical studies, as well as to 

the study of legal regulation of the implementation of social security for labor 

migrants both in Ukraine and in the EU. In the dissertation the author studies general 

theoretical questions about the origin and nature of labor migration, understanding 

of the concept of migrant worker and its types. Besides, the features of legal 

regulation of social security of this category of persons in Ukraine and in Europe are 

studied also in accordance with the national legal system, EU law and 

intergovernmental bilateral and multilateral agreements. The categorical-conceptual 

apparatus was discovered and improved, particularly, such notions as «labor 

migrant», «labor migration», «social security of a migrant worker», «forms of legal 

protection of a migrant worker», «measures of legal protection of a migrant worker» 

are defined. 

The main disadvantages of the social security of labor migrants are 

highlighted, and the author formulates his own proposals for improving social 

security measures and legal protection of migrant workers in the context of studying 

the legal regulation of this problem. 

Key words: labor migration, labor migrant, social security, legal protection, 

forms of legal protection, measures of legal protection, EU law, insurance 

experience. 
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