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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  

 

Аналізується ефективність використання світових трудових ресурсів за 

умов глобалізації, її вплив на міжнародну трудову міграцію, особливості мі-

граційних процесів в Україні.  
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Анализируется эффективность использования мировых трудовых ресурсов 

в условиях глобализации, ее влияние на международную трудовую мигра-

цию, особенности миграционных процессов в Украине. 

Ключевые слова: эффективность, трудовые ресурсы, глобализация, мигра-

ция.  

 

Efficiency of the use of world labour resources is analysed at the terms of 

globalization, its influence on international labour migration, features of 

migratory processes in Ukraine. 

Keywords: efficiency, labor, globalization, migration.  

 

Глобалізаційні процеси, притаманні сучасному розвитку усіх країн світу, 

розширюючи відкритість національних економік, обумовлюють особливості ви-

користання усіх ресурсів, стимулюють мобільність факторів виробництва та їх 

оптимальний перерозподіл між країнами відповідно до змін їх соціально-

економічного розвитку. Формування глобальних ринків товарів і послуг дозво-

ляють побачити розрив між рівнем виробництва і добробуту громадян країн з рі-

зним рівнем економічного розвитку. Інвестиції спрямовуються підприємцями в 

ті країни, де вони приносять найбільший прибуток, а трудові ресурси самі пере-

міщуються в країни з кращими умовами праці і життя. Найефективніше викори-

стання світових трудових ресурсів і сприяння створенню умов для вирівнювання 

оплати праці в різних країнах забезпечує міжнародна трудова міграція.  

В Україні зовнішня трудова міграція сформувалася в умовах високого рівня 

безробіття, обмеженої можливості офіційного працевлаштування, вимушеної не-

повної зайнятості, а також низької зарплати, бідності та низького добробуту на-

віть працюючих. Тому в країні спостерігається тенденція щодо розширення міг-

рації задля задоволення потреб самореалізації і професійного зростання, покра-

щення власного добробуту. Отже, дослідження проблем трудової міграції в 

Україні за умов глобалізації світового господарства є актуальним і практично 
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значущим.  

Сутність, причини, наслідки, особливості державного регулювання мігра-

ційних процесів розглядаються в працях багатьох вчених: Е.М. Лібанової,              

С.В. Башкірова, О.А. Малиновської, Н.А. Богоєва, Н.С. Власенко, Н.В. Григоро-

вича, Е.П. Плєтнєва, Д.В. Колесова, Д. Массей та інших. У той же час деякі пи-

тання щодо протилежних наслідків міграції за умов глобалізації, особливостей в 

Україні та розгляд її як фактору, що сприяє ефективному використанню світових 

трудових ресурсів, потребують подальшого дослідження.  

Метою дослідження є аналіз тенденцій трудової міграції як одного з факто-

рів ефективного використання трудових ресурсів за умов глобалізації. 

Глобалізація соціально-економічного розвитку, тобто об'єктивний процес 

підкорення розвитку окремих країн закономірностям розвитку світового ринко-

вого господарства, ослаблює територіальні, соціокультурні, традиційні та держа-

вно-політичні бар'єри між країнами. Вона є основою для формування нової сис-

теми міжнародних відносин між країнами, спрощує можливості щодо міграції 

трудових ресурсів. Мобільність людей стає неминучим результатом глобалізації. 

Міжнародна міграція висвітлює усі проблеми глобалізації: збільшення диферен-

ціації країн за соціально-економічним розвитком, зростання конкуренції на наці-

ональних ринках праці, посилення тиску на іммігрантів із боку роботодавців. У 

той же час потоки міграції з кожним роком зростають і охоплюють майже усі 

країни. Розвитку міграції сприяє також висока швидкість розповсюдження інфо-

рмації, сучасні засоби зв’язку між організаціями та людьми з різних країн, швид-

кий розвиток пасажирських сполучень і засобів комунікації. 

Особливостями сучасної міграції є: багатовекторна спрямованість – відбува-

ється часткова переорієнтація нових індустріальних країн з ролі донорів мігран-

тів на роль країн, які приймають емігрантів, розширюється еміграція з країн Схі-

дної Європи та постсоціалістичних країн, створюються нові центри тяжіння для 

робочої сили; збільшення питомої ваги мігрантів у загальній кількості працезда-

тного населення країн; зростання її нелегальної складової; хвилеподібний харак-

тер розвитку. Спочатку виїжджають емігранти-піонери, які закріплюються в но-

вій країні (влаштовуються на роботі і знаходять житло). Потім до них приїздять 

родичі, друзі, колеги – хвиля еміграції збільшується, поширюється, але через де-

який час вона спадає. Далі процес повторюється. Сучасна трудова міграція пред-

ставляє собою не епізодичні хвилі, а набула постійних та багатоманітних форм. 

Рішення щодо міграції приймають люди, тому вона, перш за все, обумовлю-

ється особистими мотивами: соціальними, економічними, політичними, націона-

льними, сімейними, релігійними. Проте, якими б не були ці мотиви, трудова міг-

рація – явище економічне, бо викликана бажанням знайти нову роботу та заробі-

ток за кордоном.  

Об’єктивна тенденція посилення мобільності людей у пошуках можливостей 

кращого використання свого трудового потенціалу в глобалізованій економіці 

має різні наслідки з точки зору ефективного використання трудових ресурсів для 
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країн-імпортерів та країн-реципієнтів робочої сили.  

Для країн- імпортерів ефективність використання трудових ресурсів збільшу-

ється через те, що залучення додаткової дешевої робочої сили іммігрантів сприяє 

зростанню конкурентоспроможності та темпів розвитку економіки. Розширюєть-

ся податкова база завдяки збільшенню кількості платників податків. При цьому 

іммігранти, сплачуючи податки, самі не мають можливості користуватися біль-

шістю суспільних благ країни перебування (національною освітою, страховою 

медициною, пенсійним забезпеченням). Таким чином забезпечується зниження 

податкового навантаження на місцеве населення. Значний дохід приносить тран-

сферт знань. Наприклад, в США 230 членів НАН, 33% лауреатів Нобелівської 

премії – емігранти. Використання молодих іммігрантів сприяє зниженню витрат 

виробництва в країні перебування, не навантажує її систему соціальної підтрим-

ки населення, а соціальну допомогу по старості іммігранти, як правило, одержу-

ють у рідній країні – відбувається економія коштів соціального забезпечення. В 

країні збільшуються доходи навіть від нелегальних емігрантів, оскільки вони 

сплачують непрямі податки як споживачі товарів і послуг (акцизи, ПДВ, митні 

збори). Посилюється конкуренція на національному ринку праці через приплив 

туди молодих амбіційних, часто висококваліфікованих іммігрантів. Це сприяє 

покращенню якості робочої сили, зростанню конкурентоспроможності місцевих 

робітників, збільшує вибір роботодавців щодо професійних навичок найманих 

робітників. У розвинутих країнах, населення яких старіє, поліпшується навіть 

демографічна ситуація. Наприклад, у Німеччині, Франції, Швеції 10% всіх ново-

народжених з’являються в сім’ях переселенців, у Швейцарії – 24%, у Люксембу-

рзі – 48% [1].  

В країнах-реципієнтах також може підвищуватися ефективність використан-

ня трудових ресурсів завдяки зниженню рівня безробіття, зростанню кваліфікації 

і набуття досвіду роботи емігрантами у закордонних фірмах, збільшенню рівня 

споживання родинами емігрантів, які отримують закордонні перекази.  

У той же час ефективність використання трудових ресурсів в обох групах 

країн може зменшуватися. Так, у країнах-донорах можлива втрата кваліфікова-

них працівників, які мають досвід роботи у конкретних фірмах, після повернення 

іммігрантів на батьківщину, а також виникнення додаткових проблем із соціаль-

ним захистом іммігрантів.  

У країнах-реципієнтах зменшення ефективності використання трудових ре-

сурсів може відбуватися через необхідність додаткових витрат на підготовку но-

вих спеціалістів замість емігрантів, зниження конкуренції на вітчизняному ринку 

праці, обмеженість вибору робочої сили для підприємців, старіння працездатно-

го населення через молодий вік емігрантів, “відплив розумів”, що призводить до 

зниження рівня інноваційного розвитку, збільшення навантаження на соціальне 

забезпечення в країні. Емігранти користуються національними суспільними пос-

лугами у дитинстві та юності, а також після повернення потребують пенсійного 

забезпечення. Однак у найпродуктивнішому молодому віці вони створюють 

ВВП у країні перебування.  
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Формування стратегії ефективного використання трудових ресурсів в країнах 

обумовило об’єктивний поділ мігрантів на дві протилежних групи: на робітників 

низької кваліфікації і найвищої кваліфікації. Робітники першої групи займають 

непрестижні робочі місця з важкими умовами праці і низькою кваліфікацією та 

мінімальною заробітною платою. Таких мігрантів ефективно залучають на під-

собні роботи в будівництві, сільському і домашньому господарствах тощо. Еко-

номіка багатьох розвинутих держав традиційно використовує таких робітників 

вже тривалий час, і ефективність функціонування цих секторів економіки суттє-

во і все більше залежить від притоку мігрантів. Без них стає неможливим норма-

льний виробничий процес, а іноді просто нормальне повсякденне життя. Напри-

клад, у Франції емігранти складають 25% всіх зайнятих в будівництві, 30% в ав-

томобілебудуванні. У Бельгії вони складають половину всіх шахтарів, в Швей-

царії – 40% будівельних робочих [1]. Саме до цієї групи належать українські міг-

ранти. Так, чоловіки переважно зайняті на будівництві в Чехії, Росії, Португалії, 

Угорщині. В Польщі та Іспанії в основному вони працюють у сільському госпо-

дарстві, а в Італії – прислугою. Українські жінки мають роботу за кордоном в 

якості домашньої прислуги (в Італії, Португалії, Іспанії), будівельників (в Угор-

щині, Чехії, Росії), у сільському господарстві (в Польщі та Іспанії), у готелях та 

ресторанах (в Іспанії та Чехії).  

Незважаючи на високий попит на низько кваліфікованих робітників досить 

часто проводиться жорсткий їх добір, що є можливим при існуючій величезній 

пропозиції робочої сили. Така обмежувальна політика має селективний, а не за-

боронний характер і суттєво не змінює потоки міжнародної трудової міграції.  

Протилежна група іммігрантів включає висококваліфікованих робітників су-

часних професій (програмістів, вчених, вищий управлінський персонал); пред-

ставників рідкісних професій (огранників алмазів, реставраторів картин, лікарів, 

що практикують нетрадиційні методи лікування); фахівців зі світовим ім’ям (му-

зикантів, артистів, спортсменів, письменників). Ефективність залучення таких 

„фахових мігрантів” залежить від створення найбільш сприятливих умов їх праці 

і життя в країнах, що приймають.  

Останнім часом посилюється трудова міграція між країнами ЄС, які несуттє-

во відрізняються за соціальними, культурними та побутовими умовами життя 

населення. Причини такої трудової міграції не стільки економічні, скільки гума-

нітарні, екологічні, психологічні.  

Відповідно до прийнятої у ЄС „Хартії основних прав робочих ЄС“ кожному 

працівникові ЄС надаються права вільного переміщення по території Співтова-

риства та вибору будь-якої професії на основі принципів рівноправ’я, що стосу-

ються працевлаштування, умов праці і соціального захисту в приймаючій країні. 

Реалізація цих прав може призвести до того, що висококваліфіковані кадри мо-

жуть концентруватися в найрозвинутіших країнах ЄС, а пропозиція низько ква-

ліфікованих працівників зменшиться. Результатом міграції робочої сили усере-

дині ЄС може стати її демпінг. Так, португальські підприємства відправляють 
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своїх робочих на будівництво до Франції та Німеччини на умовах оплати праці, 

встановлених нижче національних стандартів.  

Україна відноситься до країн-донорів робочої сили в Європі. Сукупна кіль-

кість емігрантів – 6,5 млн осіб (вихідців з України за переписами населення зару-

біжних країн, де вони проживають.), що становить 14,4% від населення нашої 

країни. Сукупна кількість іммігрантів: 198 325 (кількість іммігрантів, що перебу-

вають на обліку в органах внутрішніх справ, 2010 р.), найбільше іммігрантів з 

Росії, Молдови, Узбекистану, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджану [2].  

Основні міграційні потоки українців спрямовані до Росії, Італії, Чехії, Поль-

щі, Угорщини, Іспанії, Португалії. Складність працевлаштування в сільській міс-

цевості у порівнянні з містами обумовлює те, що серед мігрантів сільського на-

селення майже вдвічі більше, ніж міського. Рівень міжнародної міграції за регіо-

нами країни має суттєві розбіжності. Так, у деяких північних та центральних ре-

гіонах (прилеглих до Києва і в самій столиці) він коливається біля нуля, а в Зака-

рпатській області перевищує 30%. Такі розбіжності обумовлені значною дифе-

ренціацією доходів населення за регіонами країни. Наприклад, дохід на душу на-

селення в Донецькій області становить 683 дол. США (за результатами 1-ого 

кварталу 2011 р.), що на 20% вище ніж середній дохід по Україні (550 дол. 

США), у той час як дохід у Чернівецькій області (352 дол. США) на 37% нижчий 

від середнього [3].  

Сталу тенденцію мають напрями української міграції. Закарпатський регіон є 

донором робочої сили для Чехії, Угорщини, Словаччини. Мігранти з західних 

регіонів працюють в основному у Польщі, з Чернівецького регіону – в Італії, з 

центральних та східних регіонів – в Росії. Така спрямованість зовнішньої трудо-

вої міграції обумовлена географічним положенням, близькістю до кордону, істо-

ричними та етнічними зв’язками між регіонами України, країнами ЄС та Росією.  

Попит на робочу силу в країнах-імпортерах значною мірою визначається їх 

демографічним розвитком та тенденцією до старіння населення. За прогнозами 

ООН, при незмінності нинішніх показників природного відтворення, до 2050 р. 

населення Італії зменшиться на 22%, Росії – на 33 млн, а Польщі – на 7,5 млн  

осіб. До того ж старіння населення в цих країнах призводить до того, що частка 

працездатного населення скорочується. Тому міграція стає реальним джерелом 

забезпечення країн трудовими ресурсами. Однак розширенню міграційних про-

цесів буде протидіяти підвищення рівня життя у країнах-донорах робочої сили та 

збільшення там заробітної плати.  

Саме такі тенденції демографічного розвитку прогнозуються в Україні. Очі-

кується, що до 2050 р. чисельність населення скоротиться на 10 млн  осіб, збіль-

шиться частка українців пенсійного віку (від 65 років і старше) з 14% до 20,5%. 

За цих умов працездатне населення буде змушене забезпечувати їм підтримку. 

До того ж майже половину населення становитимуть люди віком старше 45 ро-

ків, що негативно впливатиме на його міграційну мобільність в майбутньому [4]. 

Людям старшого віку складніше, ніж молодим, адаптуватися до нових вимог ро-

ботодавців з інших країн, влаштуватися на роботу, пристосуватися до життя за 
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кордоном.  

Зараз середній вік українських мігрантів коливається біля 35 років, питома 

вага молоді у загальній структурі трудових мігрантів з України складає 43,6% ( 

2010 р.). За статусом зайнятості молодь найчастіше працює в якості найманих 

працівників на підприємствах, в установах (48,6%) або в якості найманих пра-

цівників у домогосподарствах окремих громадян (36,3%). Питома вага самозай-

нятих складає 11,9%, а організувати власну справу вдалося лише 3,2% молоді [2]. 

Отримана в Україні освіта зазвичай вища, ніж потрібна для виконання робіт за 

кордоном. Одним зі шляхів стримування міграції молоді за кордон є покращення 

можливостей її працевлаштування на внутрішньому ринку праці. Тому належна 

державна підтримка молоді щодо отримання першої роботи, правовий захист, 

офіційна робота та гідна зарплата, покращення умов життя спонукатимуть моло-

дих людей до повернення на батьківщину і створюватимуть умови для її ефекти-

вного використання.  

Таким чином, глобалізація світової економіки обумовлює формування ново-

го поділу праці, коли мігранти задовольняють потребу у трудових ресурсах бага-

тьох секторів економіки інших країн. Низько кваліфіковані мігранти ефективно 

використовуються на роботах, що не потребують високої кваліфікації. Трудова 

міграція висококваліфікованих спеціалістів сучасних професій в умовах діяльно-

сті ТНК практично не знає національних меж, забезпечує підвищення ефектив-

ності їх роботи. Отже, міграція стимулює перерозподіл трудових ресурсів на ко-

ристь країн, які мають динамічне економічне зростання, веде до концентрації ак-

тивного населення, особливо молоді, в промислово розвинутих країнах і ТНК, 

сприяє підвищенню росту професійного рівня і доходів мігрантів. Для світового 

господарства перелив трудових ресурсів забезпечує їх найефективніше викорис-

тання, сприяє зростанню світового сукупного продукту і підвищенню рівня доб-

робуту населення. 
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