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ЗАКОНОМІРНОСТІ  РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ 

МІГРАЦІЇ 

 

Активізація досліджень, що закладають теоретичні засади для 

обґрунтування та реалізації трудоміграційної політики в умовах 

економічної трансформації, підносить на новий рівень науку про 

народонаселення, проектуючи вектор її розвитку в прикладну площину. 

Демографічна наука в нинішніх умовах економічного поступу покликана 

реально впливати на соціально-економічний розвиток суспільства 

відповідно до інституційних змін в економічному базисі та об’єктивних 

закономірностей функціонування ринкової економіки. 

А між тим сьогодні трудова міграція – один з визначальних 

чинників, що характеризує розвиток соціально-трудових відносин, формує 

ситуацію на регіональних ринках праці, сферу зайнятості, рівень 

добробуту ,структуру споживання і заощадження, режими відтворення 

населення. 

В структурі міграційних потоків особливе місце в умовах відкритості 

та інтернаціоналізації економічних відносин посідає міждержавна міграція 



 

робочої сили, яка набула масштабного характеру і поглинула значний 

контингент економічно активного населення світу. 

Все це актуалізує дослідження міжнародної міграції робочої сили, як 

однієї з форм світових господарських зв’язків в умовах глобалізації 

світової економіки.  

Сучасна міжнародна міграція робочої сили являє собою складний 

феномен, який впливає на всі сторони розвитку суспільства – економіку, 

політику, демографічну ситуацію, національні відносини, ідеологію, 

релігію тощо. Принаймні це означає, що міждержавна трудова міграція 

охоплює все більш значну частину населення, зростає її роль в житті 

суспільства. Для того щоб ефективно управляти міграційними процесами 

на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні вкрай важливим є науковий 

аналіз основних її закономірностей розвитку в умовах глобалізації світової 

економіки. 

Перша закономірність міжнародної міграції полягає в тому, що її 

фундамент формує трудова міграція. Звідси цілком очевидним є висновок 

про те, що яка б мотиваційна складова не лежала в основі трудових 

переміщень, визначальною є її економічна компонента, зв’язана з пошуком 

нового місця прикладання праці за межами країни, що відповідає потребам 

і інтересам людини. 

Друга закономірність міжнародної трудової міграції полягає в 

постійному збільшенні контингенту населення, включеного  в орбіту 

міжнародної трудової міграції. 

Третьою закономірністю міжнародної трудової міграції є зміна 

вектору трудоміграційних потоків в напрямку Європейських країн. В 

основі цього лежить декілька важливих причин, основними з яких є: 

а) геополітичні зміни, пов’язані з розпадом соціалістичної системи та 

отримання колишніми соціалістичними країнами та республіками СРСР 

статусу незалежних держав; 



 

б) орієнтація країн, які отримали незалежність на побудову соціально 

орієнтованої ринкової економіки, що об’єктивно робить їх економічно 

відкритими і, відповідно, інтенсифікує трудові переміщення внаслідок 

глибокої диференціації в умовах праці, її оплаті, культурі виробництва, 

можливостях кар’єрного та професійного зростання; 

в) активізація участі колишніх країн соціалістичного табору у 

діяльності міжнародної організації праці та підписання значної частини 

конвенцій МОП, які встановлюють мінімальні стандарти праці для 

трудових мігрантів та їх сімей. Ці конвенції містять положення про квоти 

допуску мігрантів, встановлюють максимальний період часу їх 

працевлаштування за кордоном, визначають правове становище та 

соціальні гарантії; 

г) поступова лібералізація візового режиму з країнами 

Європейського союзу, що зумовила відкритість їх національних ринків 

праці та можливість легального і безпечного працевлаштування громадян 

іноземних країн. 

Четвертою закономірністю міжнародної трудової міграції населення 

є міграція висококваліфікованих працівників або так звана інтелектуальна 

трудова міграція. За даними Світового банку, Україна втрачає не тільки 

різноробочих, але й дипломованих фахівців, оскільки сьогодні за кордоном 

працює 3,5% трудових мігрантів від загально кількості українців, які 

мають вищу освіту. 

Безумовно, що основним чинником формування інтелектуальних 

трудоміграційних потоків є процеси глобалізації, дія яких збережеться і у 

віддаленій перспективі. Підставою для такого висновку є курс 

індустріально розвинених країн світу на інноваційний шлях розвитку, який 

формує попит на інтелектуальну працю в різних сферах економічної 

діяльності. Важливу роль в інтенсифікації інтелектуальної міграції 

відіграють багатосторонні угоди, такі як ЄС і НАФТА 



 

(Північноамериканська угода про вільну торгівлю), міжнародні угоди та 

організації, такі як ГАТС (Генеральна угода про торгівлю послугами) і 

ВТО (Всесвітня торгова угода організація), а також міжнародні професійні 

асоціації тощо. Інтернаціоналізація господарських зв’язків значно 

модифікувала форми міграції висококваліфікованих кадрів, це «обмін 

мізками», «циркуляція мізків», «зворотній відтік мізків», що в цілому може 

розцінюватися як позитивне явище, оскільки особи інтелектуальної праці 

мають можливість реалізувати свої здібності. Нажаль, для України на 

сучасному етапі характерною формою міграції висококваліфікованих 

фахівців є їх втрата для держави [1]. Це спричиняє значну шкоду 

економічному, соціальному та культурному розвитку країни, руйнується 

національна еліта, стримується розвиток середнього класу – фундаменту 

стабільності і процвітання суспільства. 

Таким чином, сформована модель економіки в країні деформує 

систему цінностей висококваліфікованих фахівців, знижує і нівелює 

цінність інтелектуальної праці, підриває соціальну базу ринкових 

перетворень в країні. За таких умов можна прогнозувати, що 

інтелектуальний міграційний потенціал накопичуватиметься, генеруючи 

умови для посилення міграційних ризиків. 

В цих умовах вкрай важливим є внесення серйозних коректив в 

державну міграційну політику, особливо ту її складову, яка регулює 

інтелектуальну міграцію. Йдеться про те, що ця політика поряд із заходами 

короткострокового характеру повинна бути зорієнтована на довготривалу 

перспективу, метою якої є формування інноваційної моделі розвитку 

економіки України, яка створює умови для розширення сфери докладання 

інтелектуальної праці. 

Отже, з вище вказаного можна зробити наступні висновки: 

 



 

1. Міжнародна трудова міграція виступає однією із важливих форм 

міжнародних економічних відносин, суть якої полягає у перерозподілі 

економічно активного населення із однієї країни в інші. Вона носить 

глобальний характер, що проявляється у переміщенні працездатного 

населення між державами усього світу. ЇЇ розв’язання можливе за умови 

об’єднання зусиль усієї міжнародної спільноти. 

2. В основі сучасної міжнародної трудової міграції лежить ряд 

важливих закономірностей, основою із яких є постійне збільшення 

контингенту населення, включеного в орбіту зовнішніх трудових 

переміщень. За своїм характером трудова міграція носить економічний 

характер. Посилення нерівномірності економічного розвитку між 

індустріально розвиненими країнами та країнами, що розвиваються є 

однією з основних причин, що генерують умови збільшення масштабів 

трудової міграції, що вимагає внесення серйозних коректив у регулювання 

трудоміграційної політики. 

3. Особливістю трудової міграції працездатного населення України 

в сучасних умовах є зміна вектору трудоміграційних процесів на користь 

європейських країн, зумовлена геополітичними змінами, відкритістю 

національної економіки, лібералізацією візового контролю, посиленням 

євроінтеграційних процесів. Це вимагає посилення взаємодії з країнами-

членами Європейського Союзу у створенні сприятливих умов для 

легалізації українських трудових мігрантів, активізація співробітництва у 

сфері прикордонного контролю, управління процесами законної міграції, 

сприяння зворотній міграції, захист прав трудових мігрантів.  
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