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АНОТАЦІЯ

Дипломна робота містить 95 сторінок, 9 таблиць, 20 рисунків, список 
використаних джерел з 107 найменувань, 3 додатки.

Об'єкт дослідження: міграційні процеси впливу на економічні 
поазники розвитку держави.

Предмет дослідження: механізми та чинники впливу міграції на 
економіки країн-донорів і країн-реципієнтів, та національну економіку.

Мета дослідження полягає у комплексному науковому обгрунтуванні 
теоретичних і практичних засад економічних, а також розробленні на цій 
основі практичних рекомендацій щодо мінімізації фінансових втрат України.

Основні завдання: дослідити сутність і структуру міграції робочої 
сили з урахуванням можливого впливу на економіки країн-донорів і країн- 
реципієнтів; систематизувати основні економічні ефекти міграції робочої 
сили у країнах вибуття та прибуття; узагальнити основні чинники, що 
впливають на масштаби, напрям та особливості міграції робочої сили; 
проаналізувати вплив внутрішньої міграції на фінансові показники країни; 
обгрунтувати напрями розбудови відповідної інфраструктури для 
максимального використання економічних ефектів міграції в економіці 
України.

У дипломній роботі розроблено модель міграційних потенціалів, яка 
дає змогу з’ясувати диспозицію країни в міжнародній трудовій міграції в 
аспекті донор -  реципієнт щодо інших країн, враховуючи дві основні групи 
чинників: притягання — відштовхування та наявність соціальних мереж 
мігрантів (доступність каналів міграції). Це дозволяє уточнити й 
обгрунтувати диспозицію України в міжнародній міграції робочої сили в 
поточному та майбутніх періодах, а отже, окреслити основні ймовірні 
напрями міграційних потоків.

Основні положення дипломної роботи, отримані висновки та 
рекомендації мають практичну цінність для вирішення завдань. 
Запропоновані в роботі теоретичні узагальнення і методичні рекомендації 
можуть стати науковою основою формування та обґрунтування державної 
міграційної політики й максимально ефективного використання інтеграції 
кадрового потенціалу країни в міжнародну міграцію робочої сили.
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ВСТУП

Актуальність теми. За останніх декілька десятиліть одним із проявів 

глобалізації стало посилення процесів міграції. Для таких країн, зокрема й 

для України, входження в глобальну систему міжнародних потоків є 

відносно новим і недостатньо регульованим на державному рівні явищем.

Процеси міграції багаторівневі й багатовекторні. їх зовнішні 

економічні ефекти складні й багатогранні та чинять неоднозначний вплив на 

економіки країн-донорів і країн-реципієнтів. Як показує досвід деяких країн, 

на жаль, в тому числі й України, нехтування міграційними процесами 

зумовлює «вимивання» кращої частини працездатного населення, введення 

країни в систему нелегальної трудової міграції, зниження науково- 

інтелектуального потенціалу нації. Водночас досвід цих країн свідчить, що за 

правильно побудованої міграційної політики знижуються негативні ефекти 

міграції для держав та максимізується її позитивний вплив на національні 

економіки. Тому однією з найбільш значимих теоретичних і практичних 

проблем розвитку економіки України в XXI ст. є забезпечення міграції з 

оптимальним використанням її позитивних ефектів.

Процеси міграції робочої сили є об’єктом пильної уваги науковців. 

Актуальні питання геополітичного й економічного позиціонування країн у 

контексті впливу міграції досліджували С. Гринкевич, Ю. Пахомов, С. 

Пирожков, Т. Ромащенко , В. Орєшкін та ін. Деякі аспекти впливу трудової 

міграції на національні ринки праці країн-донорів і країн-реципієнтів 

висвітлені в працях Дж. Боріяса (Вогїаз), С. Брю, К. МакКоннела, Д. 

Макферсона, Л. Корчевської, Е. Лібанової, І. Ольшевської та інших учених.

Роль мігрантів у забезпеченні економічного зростання країн -  

реципієнтів досліджували Г. Глущенко, О. Ровенчак , О. Старк , Дж. Тейлор 

та інші фахівці.

Керування зовнішньою міграцією обґрунтовано в працях А. 

Гайдуцького, О. Малиновської , С. Метелєва та ін.
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Внутрішню міграцію з погляду економічних, політичних, географічних 

чинників розглядають С. Колос, В. Капітан, Є. Черняк, С. Западню. 

Внутрішній вимушеній міграції приділяють увагу В. І. Надрага, А. Буряченко 
та інші.

Попри велику кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

учених комплекс теоретичних і науково-практичних проблем, пов’язаних із 

економічними ефектами міграції досліджено недостатньо.

Зокрема, не з’ясовано кількісні характеристики впливу міжнародної 

трудової міграції на національні ринки праці. Здебільшого поза увагою 

науковців залишаються економічні ефекти, зумовлені грошовими переказами 

від емігрантів у країни-експортери. Не досліджені питання внутрішньої 

міграці та її особливостей для України. Зазначене вище зумовлює потребу 

проведення комплексного наукового аналізу міграційних процесів.

Мета дослідження полягає у комплексному науковому обґрунтуванні 

теоретичних і практичних засад економічних, а також розробленні на цій 

основі практичних рекомендацій щодо мінімізації фінансових втрат України.

Для досягнення поставленої мети визначено завдання:

— дослідити сутність і структуру міграції робочої сили з 

урахуванням можливого впливу на економіки країн-донорів і 

країн-реципієнті в;

— систематизувати основні економічні ефекти міграції робочої сили 

у країнах вибуття та прибуття;
— узагальнити основні чинники, що впливають на масштаби, 

напрям та особливості міграції робочої сили;

— проаналізувати вплив внутрішньої міграції на фінансові 

показники країни;

— обґрунтувати напрями розбудови відповідної інфраструктури для 

максимального використання економічних ефектів міграції в 

економіці України.
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Об'єкт дослідження: міграційні процеси впливу на економічні
поазники розвитку держави.

Предмет дослідження: механізми та чинники впливу міграції на 

економіки країн-донорів і країн-реципієнтів, та національну економіку.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань у дипломній 

роботі застосовано такі методи: діалектичного пізнання економічних 

процесів (для обґрунтування сутності міграції); узагальнення (для розкриття 

структури міграції робочої сили); апроксимації, регресійного аналізу та 

екстраполяції (для оцінки втрат держав через міграцію висококваліфікованих 

фахівців); рейтингування (для визначення диспозиції країн у міжнародній 

міграції робочої сили); статистичного аналізу (для оцінки тенденцій 

міграційних потоків).

Інформаційною базою дослідження є закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, матеріали Державної служби статистики 

України, інформаційні матеріали Світового банку, департаменту ООН з 

економічних і соціальних питань, Міжнародної організації праці, 

Міжнародної організації з міграції, Європейської комісії, праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, ресурси інтернету.
Основні теоретичні та практичні положення і результати дослідження 

оприлюднені й одержали позитивну оцінку на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Фінансові аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та 

перспективи» 23-24 грудня 2016 року та 16-17 травня 2017 року.
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ВИСНОВКИ

у дипломній роботі здійснено дослідження важливого для всіх країн, 

зокрема й України, соціально-економічного завдання -  врахування зовнішніх 

економічних ефектів міжнародної міграції робочої сили для країн-донорів і 

країн-рецигіієнтів. Це, своєю чергою, дало змогу обгрунтувати та розробити 

заходи щодо посилення позитивних і водночас послаблення негативних 

впливів міжнародної міграції робочої сили на економіку України. Основні 

висновки, що підтверджують результати проведеного дослідження, 

полягають у такому:

Міжнародна міграція робочої сили має дві системно взаємозв’язані 

компоненти: стабільну (кількість іммігрантів та емігрантів у конкретних 

економіках) та динамічну (первині та вторинні міжнародні міграційні потоки 

робочої сили за певний період). Хоча міжнародна трудова міграція може 

бути структурована за багатьма ознаками, проте з позиції її впливу на 

економіки країн-донорів і країн-реципієнтів робочої сили важливими 

ознаками поділу є правовий статус мігрантів, їх кількість і рівень

'ителектуально-культурного капіталу.

Міжнародна м іграція робочої сили неоднозначно впливає на економіки

к'Раін. До найбільш  позитивних зовнішніх економічних ефектів міжнародної 

м,гРації робочої сили  слід віднести: в економіці кра їн и-рецип ієн та 

'льінення кількості робочої сили, зростання обсягів виробництва,

Я„ „ я інтелектуального капіталу в економіку, 
раннього ринку, вливання інте у

ппятті покрашення вікової структури 
вання ди спропорц ій  на ринку Р ’ _

конкурентоспроможності продукті, економ
?  скли, зростання конкур Р ш  навчанні; ,

X та інших соціальних виплат , праці.
шці кршни-донора -  зменшення напруг 1

ишї потенційних Мігрантів У доходів населення за

1ЄННЯ бюджетного иав—  _  ^  ^  внутрішнь„му ринку 
ОК трансфертів мігрантів, зб
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товарів і послуг за рахунок трансфертів, інвестиції сімей мігрантів за рахунок 

трансфертів, можливість повернення кваліфікованих працівників, які набули 

досвіду та отримали освіту за кордоном, зниження рівня бідності. 

Найбільшими негативними 'зовнішніми економічними ефектами міжнародної 

іміграції робочої сили е: в економіці краіни-реципіента -  збільшення 

бюджетного навантаження за рахунок «сильної» та «локальної» пасток 

безробіття, зростання тіньового сектору економіки, додаткові витрати на 

нейтралізацію посилення соціальної напруги та криміналізації; в економіці

краіни-донора -  «відтік мізків», технологічне відставання, падіння ВВП,

иожливе зростання інфляції за значної переваги зовнішніх трансфертів,
зменшення кількості робочої сили у довготерміновій перспективі.

На міжнародну трудову міграцію впливає багато чинників. У контекст,

поділу міжнародної міграції робочої сили на стабільну та динамічну

компоненти всі чинники доцільно згрупувати в чотири групи. Дві з них

впливають „а стабільну компоненту (мотиви зайнятості, демографічні

проблеми, ступінь культурної уніфікації, рівень соціально-економічно,

г-тпнчу неформальних соціальних мереж, стабільності, наявність міжнародних Ч Р
ставлення в суспільстві до емігрантів/іммігрантів, режим імміграцп/еміграц, 

робочої сили). Ще дві групи чинників впливають на динамічну 

міграції робочої сили: на інтенсивність первинних міжнародних Р
. ос поступність каналів міграції), наПотоків (притягання -  відштовхуван , тривалість

• /ртягтість намірів, тривалість інтенсивність рееміграції трудових мігрант сгюощеність
. , „„ юотість повернення, спрощеністьміграції, соціальні та родини, ^

новторної міграції, право на соціальний ^  ^  сумарний
4. Міжнародна міграція р

а„ттея V стимулюванні який виявляється у
вплив на економіки краін-ДоИОР ’ переказів від мігрантів, ш° для 
розвитку внутрішнього ринку ГР н0час негативний вплив відпливу
4изки країн перевищують 20 /о ВВП еКОномік робочою силою

працездатного населення на ;вень безробіття досить вис
відсутній, оскільки в країнах-донор
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(перевищує 15 /о). Відплив висококваліфікованих працівників за кордон 

також не створює їх дефіцит у країнах походження, однак призводить до 

втрат державних інвестицій в освіту. Для країн-донорів робочої сили вплив 

міграції жінок на майбутній кадровий потенціал також несуттєвий (відносна 

міграційна втрата жіночого населення не перевищує 1-2 % у переважній 

більшості країн). І ому міжнародну трудову міграцію в країнах-донорах слід
' ; ., ( у • !‘І

розглядати як позитивне явище, що потребує відповідної державної політики 
регулювання та стимулювання.

Вплив міжнародної міграції робочої сили на економіки країн- 

реципієнтів складним чином поєднує позитивні зовнішні економічні ефекти. 

Основний позитивний ефект -  зростання кадрового потенціалу (міжнародна 

міграція забезпечує значну частку приросту робочої сили в переважній 

більшості розвинутих країн). Пряма економія витрат на підготовку 

висококваліфікованої робочої сили за рахунок її імміграції з інших країн є 

невеликою (здебільшого не перевищує 1 % ВВП), при цьому підвищується 

інтелектуальний потенціал країни-реципієнта. Відплив фінансових ресурсів 

через грошові перекази мігрантів можна розглядати як суттєвий негативний 

ефект лише в деяких розвинутих країнах (зокрема, в Люксембурзі — 20 % 

ВВП, у Швейцарії -  4 % ВВП). У більшості країн-реципієнтів цей ефект
І

несуттєвий (менше 1 % ВВП). Основним негативним зовнішнім економічним 

ефектом міжнародної міграції робочої сили для країн-реципієнтівє соціальні 

та фінансові витрати суспільства і держави на боротьбу з нелегальною 

міграцією.
Диспозиція країни в міграції робочої сили може бути адекватно 

описана в межах моделі міграційного потенціалу, згідно з якою кожна країна
і

характеризується певним показником, що складається з двох компонент, 

сумарного впливу факторів «притягання — відштовхування» та відносної 

Доступності каналів міграції. До групи країн із високим міграційним 

потенціалом належать США, Канада, Чеська Республіка, Саудівська Аравія, 

Деякі країни Європи, Австралія. Низький міграційний потенціал мають



країни Африки, Південної Америки, деякі острівні країни. Україна має 

невисокий міграційний потенціал, а тому є реципієнтом робочої сили лише 

для країн Африки га деяких країн Азії. Для решти країн вона є донором 

робочої сили: висококваліфікованих працівників -  до США, Канади, 

Німеччини, Росії, Австралії, Аргентини та низькокваліфікованої робочої сили
' jf' . • , , ,

(переважно нелегально) — до Російської Федерації, Польщі, Чеської
• ‘її •!: [1 11

Республіки, Португалії, Іспанії. І ому нагальним завданням для держави є
1 •' -І З

насамперед виведення процесів міграції робочої сили з тіні.

Для отримання максимальних позитивних зовнішніх економічних 

ефектів від міжнародної міграції в економіці України потрібно побудувати 

інфраструктуру державного регулювання міжнародної трудової міграції, яка 

охоплювала б: регіональні інформаційно-консультаційні центри в регіонах, 

де спостерігається найвища інтенсивність нелегальної міжнародної міграції; 

фонд соціальної допомоги трудовим мігрантам; бюро закордонної занятості 

громадян України; аташе з питань праці в посольствах країн, де кількість 

трудових іммігрантів найбільша. Це дозволить значною мірою зменшити 

тінізацію трудової міграції України, зробити її керованою, що створить 

позитивні зовнішні економічні ефекти, зокрема, за рахунок зростання доходів 

мігрантів, а відтак і їх грошових переказів в Україну (додаткові надходження 

~ до 1,3 млрд дол., у тому числі ПІІ — до 175 млн дол.). Додатковими 

позитивними економічними ефектами стане зростання довіри українських 

громадян до держави, збільшення частоти контактування мігрантів із
і

сім’ями, що залишилися в Україні, а це сприятиме покращенню 

демографічної ситуації, інтенсифікації культурного й інформаційного обміну 

між Україною та іншими країнами.

і ; Д
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