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АНОТАЦІЯ 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України  Поліванова Михайла Геннадійовича Публічне регулювання 

міжнародної міграції. 

В магістерській роботі здійснено обґрунтування теоретичних засад та 

розробка практичних рекомендацій  щодо удосконалення державного 

регулювання міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів. 

У ході проведеного дослідження було охарактеризовано понятійний 

апарат державного регулювання міжнародної міграції висококваліфікованих 

кадрів, та окреслено напрями дослідження державного регулювання 

міжнародної міграції кваліфікованої робочої сили. Надано оцінку  розвитку 

державного регулювання міжнародної міграції висококваліфікованих  кадрів 

і досліджено проблему державного регулювання міжнародної міграції 

висококваліфікованих  кадрів, а також визначено особливості державного 

регулювання міжнародної трудової міграції професіоналів.  

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових 

засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук.. В основу 

методології дослідження було покладено системний підхід, методологічна 

специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття 

цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують, на виділення 

різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину 

теоретичну картину.  

У магістерському дослідженні систематизовані теоретичні підходи до 

вивчення міжнародної трудової міграції. Виділені основні концепції, що 

відбивають хронологічне становлення наукових поглядів про трудову 

міграцію, зокрема, на основі неокласичних теорій, теорії "тяжіння-

виштовхування", концепції сегментованого ринку праці, структурно-

історичного підходу і з позицій нового підходу з позицій державного 

управління.  
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 Отримані у процесі дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання 

дослідження дали можливість дійти в дисертації обґрунтованих висновків. 
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ВСТУП 

 

У XXI столітті міжнародна міграція продовжувала зростати і стала 

значимим чинником в усіх глобальних процесах. Територіальне переміщення 

людей викликає як чисто економічні, так і політичні, демографічні, соціальні, 

культурні, психологічні і інші ефекти, що визначає многофакторність 

міграційного феномену. Зростання трудової міграції висококваліфікованих 

кадрів в умовах конкурентної боротьби за людський капітал, посилення 

диспропорцій на ринках праці, технологічних змін, демографічних проблем 

старіння населення в розвинених країнах,  а також глобалізації світової 

економіки актуалізують вивчення міграційних процесів у світі. Сьогодні, ці 

процеси вимагають нової дослідницької парадигми, що включає системний і 

міждисциплінарний підхід. 

Зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері освіти, 

науки, охорони здоров'я, інформаційних технологій і інших 

високотехнологічних галузях, яка визначає необхідність вироблення 

національної і наднаціональної стратегії зайнятості і погодженого 

державного регулювання міжнародної трудової міграції (МТМ), в умовах 

зростаючого розриву між рівнями розвитку країн-імпортерів і -експортерів 

робочої сили. Усе це відбувається на тлі зростання кількості людей, зайнятих 

наданням послуг і інформатизацією усіх сфер діяльності суспільства. 

Спостерігається все більша концентрація професіоналів у 

високотехнологічних компаніях, розташованих переважно в найбільш 

розвинених країнах і регіонах.  
Передові наукові знання, висока кваліфікація перетворюються на 

цінний інтелектуальний капітал, від володіння і правильного управління, 

яким багато в чому залежить міжнародна конкурентоспроможність 

національної економіки, її суб'єктів, а також можливості витягання великих 

вигод з процесів, що розвиваються, і тенденцій глобалізації ринку і 

конкуренції. У економіці заснованій на знаннях, краще підготовлені і 
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"озброєні" передовими ідеями висококваліфіковані кадри дійсно набувають 

ключового значення. 

Для теоретико-методологічного осмислення державно-управлінських 

механізмів дуже корисними є окремі ідеї В. Авер’янова, Л. Антонової, 

Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Беглиці, О. Волкова,  Д. Дзвінчука, В. 

Ємельянова, Ю. Кальниша, С.Майстро,  Н. Нижник, В. Тертички, 

В. Ткаченка, В. Токовенко та інших. 

Проблеми державного управління наукової й науково-технічної 

діяльності та державного регулювання трудової міграції  розглянуто в працях 

науковців і практиків, а саме:  А.Антонової,  М. Бублія, О. Дація, 

С. Домбровської, І. Кириченко,  Б. Малицького, В. Огаренка, О.Петроє, 

В. Пілюшенка, А. Кобеця, В. Коврегіна, І. Розпутенко, А. Роміна, Є. 

Романенка, В. Садкового, В. Січенка, Л. Федулової,   Я. Яцківа та інших. 

Вищеперелічені й інші науковці досліджували багато проблем, 

пов'язаних з міжнародною трудовою міграцією, важливій складовій якої 

виступає інтелектуальна міграція. В той же час існує наполеглива теоретико-

методическая і практична потреба в дослідженні цих процесів на основі 

нового якісного рівня поєднання чинників, причин і умов їх протікання на 

сучасному етапі. Саме з цих підходів автор розглядає процеси міграції в 

найбільш цінному сегменті міжнародного ринку праці - як 

висококваліфіковані фахівці. 

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад та 

розробка практичних рекомендацій  щодо удосконалення державного 

регулювання міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових 

засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук.. В основу 

методології дослідження було покладено системний підхід, методологічна 

специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття 

цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують, на виділення 
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різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину 

теоретичну картину.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи 119 сторінок. Робота налічує 6 

рисунків та 7 таблиць. Список використаних джерел включає 

117найменувань. 
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РОЗДІЛ І.  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ 

1.1. Теоретичні підходи до вивчення міжнародної трудової міграції 
 

У сучасних умовах одне з важливих завдань, що стоїть перед усіма 

країнами світу, являється економічний розвиток, виражений в показниках 

економічного зростання. Економіка знань висуває нові вимоги до трудових 

ресурсів, їх відтворення, перерозподілу і використання в національній 

економіці. Основою інноваційної економіки виступають висококваліфіковані 

фахівці, вклад яких представляється найбільшим в розвиток економіки. Для 

ефективнішої оцінки вкладу висококваліфікованих фахівців в розвиток 

національної економіки слід детальніше зупинитися на основних підходах до 

визначення поняття «висококваліфікований фахівець». 

В Організації економічного співробітництва і розвитку, пропонують 

визначати висококваліфікованого фахівця виходячи з таких критеріїв: рівень 

освіти; рід занять; рівень заробітної плати. 

При опорі відразу на три критерії можуть виникати різночитання, 

пов'язані з тим, що людина може займати робоче місце, не маючи відповідної 

освіти або, навпаки, займатися роботою, що не відповідає його рівню освіти, 

або мати заробітну плату, що не відповідає рівню кваліфікації. При цьому в 

процесі імміграції часто виходить так, що може в'їхати фахівець з вищою 

освітою, але займати робоче місце, що не відповідає його кваліфікації. У 

цьому полягає велика проблема в оцінці кількості висококваліфікованих 

фахівців в країні прийому. Відповідно найчастіше використовуються перші 

два критерії, що відбивають різні підходи до оцінки залучення іноземних 

висококваліфікованих фахівців. 

З точки зору статистики, головною для визначення фахівців високої 

кваліфікації є міжнародна стандартна класифікація освіти і міжнародна 

стандартна класифікація занять. Наймати працівників можна двома шляхами, 
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що характеризує наявність двох підходів до дослідження контингенту 

висококваліфікованих фахівців. Підхід з точки зору освіти фокусується на 

пропозиції трудових ресурсів з урахуванням їх навичок і кваліфікації, віку, 

мовної грамотності. Таким чином, пропозиція формується самим 

працівником. При цьому рівень його завершеної освіти має бути не нижчий 

рівня по міжнародній стандартній класифікації освіти, тобто особа повинна 

мати вищу освіту, яка у більшості країн відноситься до програм бакалавріата, 

магістрати або послявузівска освіту. 

Класифікація мігрантів з точки зору роду занять акцентує увагу на 

попиті осіб, що мають високу кваліфікацію. Попит пред'являє працедавець. 

Синтез цих підходів відбитий в програмному документі «Canberra Manual» 

(розроблений Евростатом і ОЕСР), який зв'язує висококваліфіковану працю 

із зайнятістю у сфері науки і технологій незалежно від того, чи має людина 

відповідну кваліфікацію або не має. 

Відповідно до міжнародної стандартної класифікації занять до 

висококваліфікованих фахівців відносяться: керівники виробничих і 

оперативних підрозділів; інші керівники підрозділів; генеральні директори; 

фахівці в області фізичних, математичних і інженерних наук; фахівці в 

області природних і медичних наук; викладачі; інші фахівці; фахівці, 

віднесені до фізичних і інженерних наук; фахівці, віднесені до природних і 

медичних наук; фахівці, віднесені до сфери навчання; фахівці, віднесені до 

інших категорій. На наш погляд, слід також враховувати в якості особливої 

категорії іноземних інвесторів, які можуть приїхати в країну за каналом 

бізнес-імміграції. 

Підготовка фахівців високої кваліфікації в затребуваному секторі 

економіки є процесом складним, що вимагає фінансових витрат і часу, тому 

сьогодні заповнити такий дефіцит на національному ринку праці можна не 

лише за рахунок підготовки своїх фахівців, але і за рахунок внутрішньої 

трудової мобільності і залучення на тимчасовій і постійній основі 

висококваліфікованих фахівців з-за кордону. 
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Щоб визначити працівників інтелектуальної праці, вони вводять нові 

підстави класифікації за родом занять, засновані на використанні і 

виробництві знань працівниками, а також нові класифікації видів 

економічної діяльності відповідно до завдань, що виконуються 

працівниками, а саме: знання, управління, дані, послуги і товари. 

Працівники інтелектуальної праці можуть також визначатися як «білі 

комірці» високої кваліфікації, виконуючі завдання по створенню і передачі 

інформації (читання, лист і кількісні завдання). 

Виходячи з визначення фахівців високої кваліфікації, можна виділити 

декілька типів людського капіталу і талановитих людей, які переміщаються 

між країнами: студенти; дослідники; викладачі; менеджери і іноземні 

інвестори, інженери, технічні працівники, проектні фахівці, консультанти і 

інші кваліфіковані працівники, що у тому числі беруть участь у 

внутріфірмових переміщеннях. 

Таким чином, серед зарубіжної і вітчизняної наукової літератури 

опублікованої в останні десятиліття за темою міжнародної міграції, не було 

єдиного підходу до визначення і оцінки цього явища. 

Процес державного регулювання залученням іноземних 

висококваліфікованих фахівців в Україну можна розглядати як типовий 

міграційний процес, який має свої передумови, зміст і наслідки, виражені в 

наявності певних ефектів для країни прийому. Детальніше розглядається 

міграція висококваліфікованих фахівців в науковій літературі. Її аналіз 

здійснюється у рамках двох основних концепцій. 

Глобалізація кидає виклики державам в питаннях проведення 

національної соціально-економічної політики, де одним з ключових питань є 

проведення ефективної міграційної політики. В зв'язку з цим вивчення 

розвитку державного регулювання у сфері міжнародної трудової міграції 

(далі МТМ), а також аналіз основних тенденцій у формуванні глобального 

ринку висококваліфікованих кадрів останніх десятиліть представляються 
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необхідними для проведення подальшого аналізу і виведення практичних 

рекомендацій у сфері державного регулювання МТМ професіоналів. 

Міжнародна трудова міграція. Міжнародна трудова міграція - 

переміщення індивідів з однієї країни в іншу з метою найму на роботу. 

Згідно з визначенням Глущенко Г. І. і Пономарьова В. А., під МТМ 

розуміють «міжнародну рухливість працівників, здійснювана добровільно з 

метою продажу робочої сили на обмежений термін (до 1-го року)»[5, с. 16]. 

Трудовий мігрант. Згідно з визначенням, даним в статті 2 частини 1 

Міжнародною конвенцією про захист прав усіх трудящих, «трудовий 

мігрант» є «особою, яка займатиметься, займається і займалася оплачуваною 

діяльністю в державі, громадянином якої він або вона не являється» 

незалежно від законності підстав перебування і трудової діяльності [85]. 

За визначенням Ивахнюк І.В. трудовий мігрант   - це особа, яка з 

метою найму на роботу до іноземної фізичної або юридичної особи на 

законній підставі переїжджає на певний термін в країну, громадянином якої 

воно не є [6, с.273]. 

У економічній літературі часто змішуються поняття «Трудова 

міграція» і «міграція робочої сили». Під міграцією робочої сили мають на 

увазі переселення працездатного населення з однієї країни в іншу терміном, 

більш ніж на один рік [10, с.543]. Проте, згідно з точкою зору Е. Билсборроу і 

Т. М. Гаврилової, поняття міграції робочої сили є загальнішим поняттям, 

оскільки має на увазі територіальне переміщення трудових ресурсів, тоді як 

трудова міграція - територіальне переміщення працездатного населення з 

метою працевлаштування на певний термін. У цій роботі поняття «Трудова 

міграція» і «міграція робочої сили» використані автором як синонімічні і 

означають переміщення працездатного населення з однієї країни в інший 

термін більш ніж на один рік. 

Висококваліфікований трудовий мігрант 

Згідно з офіційним сайтом Організації економічного співробітництва 

та розвитку  (ОЕСР)  мігрант вважається висококваліфікованим, якщо у 
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нього є вища освіта [25], проте можливі і інші визначення, що враховують 

спеціальність і рівень заробітної плати. У роботах Ф. Докера (.Docqшer), А. 

Марфука і Х. Рапопорта (І. Rapoport)[44] «висококваліфікований мігрант - 

індивідуум, народжений за кордоном, не молодше 25 років, що має вчений 

або професійний ступінь із закінченою освітою вище за середню на дату 

проведення опитування». Таким чином, мігранти, що спрямовуються в інші 

країни з метою здобуття освіти і подальшого пошуку роботи в країні 

прийому, а також висококваліфіковані фахівці молодше 25 років, не 

враховуються. 

« Витік умів» 

Термін «витік умів» або «brain drain» був введений Британським 

Королівським Товариством для позначення відтоку учених і працівників 

інженерних спеціальностей з Великобританії в США і Канаду в 1950-і і 1960-

і роки, який сьогодні використовується для позначення еміграції найбільш 

кваліфікованих індивідів країни походження [54]. Ф.Докер (F.Docquier) і Х. 

Рапопорт (H. Rapoport) відмічають в словнику New Palgrave Dictionary, що 

цей термін найчастіше застосовується для позначення «міграції інженерів, 

лікарів, учених і інших висококваліфікованих професіоналів з 

університетською освітою [54]. 

Згідно з визначенням із словника New Palgrave Dictionary, термін 

«витік умів» означає міжнародне переміщення людських ресурсів, і у 

більшості випадків застосовується до міграції відносно високоосвічених 

індивідів з країн, що розвиваються [28]. 

 «Приплив умів» 

Під «припливом умів» (чи «мізків») іноді означають «зворотний витік 

умів» і означають імміграцію кваліфікованих і талановитих людей в країну 

призначення [101]. 

Згідно з визначенням, даним в англійському словнику Collins English 

Dictionary, «приплив умів» означає імміграцію в країну учених, технологів, 
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викладачів і інших висококваліфікованих індивідів, залучених кращою 

оплатою праці, устаткуванням і умовами. 

«Розтрата умів» 

У економічній літературі до ужитку увійшло поняття «brain waste» або 

«розтрата  умів», що не має аналогів в українських джерелах. Це визначення 

означає ситуацію, при якій не усі освічені і висококваліфіковані емігранти 

займають робочі місця, що вимагають високого рівня кваліфікації. Джон 

Гібсон (J. Gibson) і Дэвід Маккінзі (D. McKenzie) розрахували, що трудові 

мігранти з країн, що розвиваються, з освітою рівня бакалавра і вище в США 

працюють на робочих місцях, на яких більшість працівників мають вищу 

освіту. Таким чином, стереотип про те, що іноземні працівники з 

докторським ступенем водять таксі, не підтверджується: за їх підрахунками 

тільки 2 з 1936 мігрантів з докторським ступенем з країн, що розвиваються, є 

таксистами [118]. 

«Mismatch» 

Поняття «Розтрата умів» (по-англійськи - «mismatch») нерозривно 

пов'язане також із структурним зрушенням на користь погіршуючого відбору 

на ринку праці. В Україні за оцінками близько 15% працівників сфери 

обслуговування, 20% сільськогосподарської сфери недовикористають свій 

освітній потенціал, що свідчить про наявність нераціонального використання 

наявного людського капіталу в країні, невідповідності рівня кваліфікації і 

займаної посади [87]. За наявності перевищення пропозиції на кваліфіковану 

працю над попитом, індивіди, що мають високу кваліфікацію, вимушені 

займати позиції, що вимагають меншої підготовки і знань, що сприяє 

деградації отриманих навичок. Іншим виходом для надмірно кваліфікованих 

працівників є переїзд в інші країни, де пропозиція робочих місць, що 

вимагають високої кваліфікації, не покривається внутрішньою пропозицією. 

Декваліфікація 

Поняття «розтрата умів» також посилає до поняття «декваліфікація»/ 

«втрата майстерності» або «deskilling», уперше введене Гаррі 
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Брейверманом (H. Braverman), що означає процес, при якому кваліфікована 

праця в промисловості або економіці елімінірується шляхом впровадження 

технологій, керованих малодосвідченими або некваліфікованими 

працівниками. Це призводить до економії коштів за рахунок зниження 

інвестицій в людський капітал, а також знижує бар'єри для входу на ринок, 

послабляючи позиції людського капіталу [97]. Частенько для 

висококваліфікованого мігранта з країни, що розвивається, декваліфікація 

спостерігається при занятті робочої позиції, що не вимагає високої 

майстерності і освіти, що мається в наявності у мігранта, що веде до 

поступової деградації його навичок. 

Нелегальна міграція 

За визначенням, «нелегальні мігранти» (чи незаконні мігранти) - особи, 

що «не мають законних підстав для в'їзду, перебування або трудової 

діяльності в Україні» [64 ]. 

Згідно з визначенням, цьому в глосарії термінів, «незаконним 

мігрантом» визнана особа, яка  «внаслідок незаконного в'їзду або закінчення 

терміну дії його візи не має законного статусу в транзитній або приймаючій 

країні». Таким чином, нелегальна міграція виникає у випадках перебування в 

країні мігрантів з порушенням законодавства [3]. 

До нелегальних мігрантів також відносять осіб, які нелегально 

працевлаштуються на роботи, хоча знаходяться в країні легально [90]. 

Грошові перекази або трансферти 

Строгого аналога поняттю «remittances» в українській літературі немає, 

проте, в роботі  [37], було представлено загальне визначення перекладів 

мігрантів як грошових коштів, «посланих мігрантами сімейству і друзям на 

батьківщину і у зв'язку з якими не виникає ніяких вимог у посилачів (на 

відміну від інших фінансових потоків)»[37].  

Згідно з визначенням, під грошовими переказами розуміють грошові 

кошти, зароблені або придбані в країні особами, що не є громадянами цієї 

країни, передані в країну походження [78]. У цій роботі під грошовими 
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переказами або трансфертами маються на увазі засоби, зароблені або іншим 

способом отримані особами країни, що не є її громадянами, передані в країну 

походження, і в ОЕСР у зв’язку з якими не виникає ніяких вимог у посилачів. 

Розвинені країни 

Терміни «розвинені»   країни, та  «країни що розвиваються», увійшли 

до ужитку в 1960-і роки для позначення країн в контексті політичних 

дискусій, присвячених питанням переміщення ресурсів з багатіших країн 

(розвинених) у бідні (що розвиваються)[49]. Не існує єдиної думки відносно 

класифікації країн за вищезгаданими групами, проте деякі міжнародні 

організації беруть за основний критерій розвиненості членство в ОЕСР. На 

даний момент членами ОЕСР є 35 країн, 22 з яких - країни Європейського 

Союзу. Таким чином, подібний критерій «розвиненості» залишають за 

бортом близько 85% країн світу, привласнюючи їм статус країн, що 

розвиваються. До країн, що розвиваються, зараховують країни, що не є 

розвиненими, включаючи найменш розвинені країни, що характеризуються 

нижчою очікуваною тривалістю життя, меншою вченістю населення, 

нижчими доходами. Терміни «розвинені» країни, та  «країни що 

розвиваються», використовуються для статистичних узагальнень, і межі двох 

понять дуже розмиті. 

Згідно класифікації Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), за 

станом на квітень 2018 року 39 країни-члена цієї організації є «промислово 

розвиненими країнами» (Advanced countries), з яких 7 найбільш великих 

економік по рівню ВВП на душу населення називають «Великою сімкою» 

(G7), - США, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, 

Канада;,решта 152 члена представлена як  країни з ринком, що формується, і 

країни  (Emerging Markets and Developing Economies), що розвиваються[57, 

91]. Класифікація ООН також припускає ділення країн на розвинені країни і 

країни, що розвиваються. Критеріями віднесення країни в ту або іншу групу 

є географічне розташування, спеціалізація експорту і валовий дохід на душу 

населення. 
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Теорії міжнародної міграції відносно слабо пов'язані один з одним у 

зв'язку з різною методологією, вживаною дослідниками у сфері демографії, 

географії, економіки, соціології. Більше того, вивчення міграції неможливо 

здійснювати без системного підходу, що припускає облік не лише 

економічних, але і соціальних, політичних і інших чинників, що впливають 

на міграційні процеси як на мікро-, так і на макрорівні. Згідно Ивахнюк И.В., 

кожен їх чинників, що впливають на поведінку індивідів, «окремо може бути 

об'єктом вивчення конкретних дисциплін, але тільки усі вони разом як єдина 

система, в якій діє людина, стають предметом міграційної науки, що ставить 

завдання пояснення закономірностей міграції населення» [108]. 

Одним з перших дослідників, що звернулися до питань 

територіального пересування населення, був Ернст-Георг Равенштейн (E.G. 

Ravenstein), англійський картограф і демограф німецького походження. 

Згідно з роботою 1885 року Е.Г. Равенштейна міграція підкоряється певним 

законам, наприклад, чим далі відстань між точкою відправлення і точкою 

прибуття мігранта, тим більше центр промисловості і торгівлі; для жінок 

характерніша внутрішня міграція, для чоловіків - зовнішня; жителі сільської 

місцевості більше міграційно активні, ніж жителі міст; головні причини 

міграції - економічні [30]. Вищеперелічений список законів не є вичерпним в 

теорії Равенштейна, проте вказує на найважливіші чинники, що впливають 

на еміграцію, це передусім економічні. 

Найважливішу роль у вивченні міграційних процесів грав розвиток 

теорій людського капіталу. Вивчення міграції з позиції цих теорій в першу 

чергу пов'язане з роботою Геррі Бекера(«Інвестиції в людський капітал: 

теоретичний аналіз» 1962 роки), згідно якої міграція розглядається як 

інвестиційне рішення на мікрорівні, в аналізі враховуються індивідуальні 

характеристики мігрантів, внутрішня структура ринку праці, а також такі 

чинники як клімат, культурні особливості, доступ до громадських благ і інші. 

Примітним в роботах економістів стало введення в аналіз витрат 

немонетарного характеру : психологічні витрати, пов'язані з розривом з 
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сім'єю, пошуком нового місця роботи, адаптацією в іншій країні і інші. Л. 

Сжаастад (L.A. Sjaastad) розрізняє грошові і немонетарні витрати, віддаючи 

головну роль останнім [12]. Міграція розглядається як інвестиційне рішення 

на мікрорівні, в аналізі враховуються індивідуальні характеристики мігрантів 

і внутрішня структура ринку праці. У моделі Б. Чизвіка (B. Chiswick) 

виявлене три основні чинники, що впливають на ухвалення рішення про 

міграцію: умови зайнятості в країні походження і потенційно приймаючі 

країни, вік на момент ухвалення рішення і витрачання переїзду. [54]. Модель 

людського капіталу надалі модифікувалася і доповнювалася, зокрема, в 

якості психологічних витрат від переїзду стали розглядатися також 

відмінності в кліматі, екології і інших географічних і соціальних 

відмінностях країн [22].  

У кінці 1970-х років завоювала популярність теорія сегментованого 

ринку праці, яка грунтувалася на тому, що в розвинених країнах існує 

структурний попит на іноземну робочу силу внаслідок розділення ринку 

праці на "первинний" капіталомісткий сегмент, де основну частину робочої 

сили складають національні працівники з високою оплатою праці, і 

"вторинний" трудомісткий сегмент, що пред'являє попит на працю іноземних 

робітників, не привабливу для національних працівників зважаючи на низьку 

оплату праці і несприятливий умови [39].  

У 1980-90-і роки отримав розвиток новий економічний підхід до 

вивчення міграції. Основною її відмінністю від неокласичної теорії було те, 

що одиницею аналізу виступало домогосподарство, а не окремий індивід, де 

рішення про міграцію пов'язане не лише зі збільшенням очікуваного доходу, 

але і мінімізацією ризиків, пов'язаних з господарюванням. Фокус уваги цієї 

теорії був також спрямований на значення грошових переказів мігрантів [78, 

79]. 

У таблиці 1 нами систематизовано представлені дані, що відбивають 

вищеописані підходи до вивчення міжнародної трудової міграції.
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Таблица1. Становлення наукових поглядів про трудову міграцію 

Основні автори Підхід/теорії Головні висновки 
 Класичні міграційні теорії  
Э. Равенштайн (1885) Закони міграції Міграція описується певними закономірностями. У основі 

міграції лежать економічні причини 

Д. Хікс (1932) Теорія заробітної плати Переміщення мігрантів призводить до вирівнювання рівня 
заробітної плати і доходів індивідів в країнах 

Г. Бекер (1962); Л. 
Сжаастад (1962); Би. 
Чизвік (1978) 

Концепція людського капіталу 

Міграція розглядається як інвестиційне рішення на мікрорівні, 
в аналізі враховуються індивідуальні характеристики мігрантів 
і внутрішня структура ринку праці. Введення в аналіз витрат 
немонетарного характеру : 

Харріс, Тодаро (1970) Модель сільсько-міської міграції 
Харріса-Тодаро 

Нерівність між країнами (регіонами) обумовлює переміщення 
між ними чинників виробництва. Пересування робочої сили 
викликане нерівністю рівнів заробітної плати. На мікрорівні 
раціональний індивід приймає рішення про переїзд виходячи з 
очікуваних вигод і витрат від міграції 

Е. Лі (1966); Скелдон 
(1997); Т. Бауер, До. 
Циммерманн (1998) 

Теорія «тяжіння-

виштовхування»  Рішення про міграцію приймається на рівні індивіда, виходячи 
з чинників, що характеризують країну походження (від'їзду), 
визначуваних країною призначення, а також міграційною 
політикою, географічною близькістю, розвитком транспортної 
інфраструктури і інших («проміжних» чинників. У аналіз 
введені «інформаційні потоки» 
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Джерело: складено автором

Основні автори Підхід/теорії Головні висновки 
М. Піор (1979); А. 
Портес (1995) 

Теорія сегментованого ринку 
праці У розвинених країнах існує структурний попит на іноземну 

робочу силу внаслідок розділення ринку праці на "первинний" 
капіталомісткий сегмент, де основну частину робочої сили 
складають національні працівники з високою оплатою праці, і 
"вторинний" трудомісткий сегмент, що пред'являє попит на 
працю іноземних робітників, не привабливу для національних 
працівників зважаючи на низьку оплату праці і несприятливих 
умов 

 
 Структурно-історичний підхід  

В. Бонінг (1994); Д. 
Мессі та ін. (1998) 

Теорія світових систем Нерівність між країнами посилюється внаслідок участі 
розвиненіших і менш розвиненіших країн в міграційних 
процесах. 

А. Франк (1972); П. 
Стокер (1996); І. 
Валлерстайн (1974) 

Теорія залежного розвитку Міграційні процеси посилюють відсталість бідних країн, 
перешкоджають їх економічному розвитку, руйнуючи сталий 
устрій традиційних суспільств внаслідок глобалізації світової 
економіки 

О. Старк і Д. Блум 
(1985); О. Старк(1991) 

новий економічний підхід до 
вивчення міграції 

Одиницею аналізу виступає домогосподарство, де рішення про 
міграцію пов'язане не лише зі збільшенням очікуваного 
доходу, але і мінімізацією ризиків, пов'язаних з 
господарюванням. Фокус уваги спрямований на значення 
грошових переказів мігрантів 

 



 

 

 

 1.2. Напрями дослідження публічного регулювання  
міжнародної міграції кваліфікованої робочої сили 

 

 

Згідно розвитку напрямів державного регулювання міграції рішення 

про міграцію людиною приймається не індивідуально, а спільно з членами 

сім'ї, які не міняють місце свого проживання і роботи. Розвиток теорії 

міграції відбувався шляхом додавання в традиційну модель нових чинників. 

Серед таких чинників, сприяючих переміщенню працівників, можна назвати, 

рівень доходів оточення. 

Розвиваючи професійні здібності, а також на підставі розділення і 

ускладнення праці, працівник придбаває кваліфікаційні властивості, які 

дозволяють йому забезпечувати виконання роботи певної складності і 

різного рівня розвитку в межах однієї професії. Важливими є знання 

передових стандартів роботи, необхідні для якісного її виконання. 

Спираючись на основні теорії міграції, можна зробити висновок, що до 

числа головних причин (мотивів), які направляють бажання фахівців високій 

кваліфікації до переїзду в іншу країну, можуть бути: 

1. Економічні, пов'язані в першу чергу з різницею в оплаті праці. 

2. Науково-освітні, включаючі можливість отримання освіти за 

кордоном, підвищення кваліфікації, мовну підготовку. 

3. Інвестиційні, пов'язані з наданням комфортних і пільгових умов 

іноземним інвесторам. 

4. Зростання транснаціональних компаній, розширення практики 

застосування технології аутсорсинга. 

Таким чином, серед причин, спонукаючих висококваліфікованих 

фахівців до виїзду з країн постійного проживання, можна виділити як 

загальні з тими, які визначають міграцію низькокваліфікованої робочої сили, 

так і цілий ряд причин, властивих виключно висококваліфікованим фахівцям. 



 

 

 

Джерела заповнення дефіциту висококваліфікованих фахівців в Україні 

представлені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Джерела поповнення дефіціту високваліфікованих фахівців 

 

 

З точки зору теоретичних підходів, основними джерелами заповнення 

дефіциту висококваліфікованих фахівців (рис.1.) є: 

 навчання власних висококваліфікованих фахівців; 

 перекваліфікація наявних фахівців;  

 залучення висококваліфікованих фахівців з-за кордону (трудова 

імміграція);  
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 залучення вітчизняних висококваліфікованих фахівців, 

працюючих за кордоном;  

 залучення іноземних студентів;  

 аутсорсинг фахівців. 

Навчання власних висококваліфікованих фахівців означає підготовку 

висококваліфікованого фахівця визначеної спрямованості за участю 

працедавців промисловості, виробництва на усіх етапах процесу навчання і 

освіти за значний проміжок часу і фінансові витрати. 

Перекваліфікація наявних фахівців — це систематичний процес 

навчання співробітників через передачу ним нових знань, умінь, здібностей і 

досвіду, з метою поліпшення їх діяльності для успішного розвитку 

організації. 

Залучення висококваліфікованих фахівців з-за кордону означає 

запрошення на постійну або тимчасову основу професіоналів, які мають 

знання,  уміння, навички і досвід, в конкретній сфері діяльності для 

підвищення конкурентоспроможності вироблюваних з його участю товарів, 

внаслідок впровадження нових технологій у виробничий процес, покриття 

дефіциту робочих кадрів, припливу інвестицій і підтримки економічного 

зростання країни. За документами Міжнародної організації праці 

виділяються наступні категорії трудових мігрантів :  

робітники-мігранти, працюючі сезонно;  

мігранти, що реалізовують важливі проекти;  

мігранти, працюючі за контрактом;  

тимчасові мігранти;  

мігранти, що влаштувалися;  

висококваліфіковані трудящі- мігранти. 

Залучення вітчизняних висококваліфікованих фахівців, працюючих за 

кордоном, означає залучення тих, що активно працювали в передових і   

таких, що розвиваються галузях науки вчених і висококваліфікованих 

фахівців для передачі ними знань, умінь і досвіду в конкретній сфері 



 

 

 

діяльності своїм співвітчизникам (співробітникам організацій, підприємств і 

студентам). 

Аутсорсинг фахівців - це залучення іноземних висококваліфікованих 

фахівців до співпраці без імміграції з постійного місця проживання в 

конкретну сферу діяльності через засоби комунікацій за умови того, що вони 

працюють удома, а результати пересилають в іншу державу. 

Можна сформулювати поняття «Висококваліфікований мігрант», під 

яким ми розуміємо категорію працівників, чиї знання, навички і уміння 

відповідають критеріям «рівень освіти», «род занять» і «рівень заробітної 

плати», і не можуть бути запропоновані працедавцеві місцевими 

працівниками. 

На наш погляд, слід уточнити типологію міграційних потоків 

висококваліфікованих фахівців, виходячи з причин міжнародної міграції 

висококваліфікованих фахівців, способів їх залучення і умов зайнятості 

(таблиця 2). 

З таблиці 2 витікає, що серед висококваліфікованих фахівців з 

урахуванням роду занять беруть участь в міграційних процесах керівні 

працівники, фахівці в області різних наук, викладачі, інженерно-технічні 

працівники, інвестори. 

Типологія міграції висококваліфікованих фахівців доповнена з 

урахуванням рівня освіти (бакалаври, магістри і що мають після дипломну 

освіту) і роду занять (керівні працівники, фахівці в області різних наук і 

інші). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблиця 2. Типологія міграційних потоків висококваліфікованих фахівців 
№ 
з/п 

Основа 
класифікації 

Типи мігрантів 

1. 

По рівню освіти 

1. Бакалаври 

2. Магістри 

3. Післядипломна освіта 
2. За родом занять 1. Міграція керівних працівників; 

2. Міграція фахівців в області різних наук, викладачів; 
3. Міграція інженерно-технічних працівників; 
4. Міграція інвесторів; 
5. Міграція інших фахівців, що не увійшли до 
попередніх категорій 

3. За напрямами 
виїзду 

1. В розвинені країни (трудова імміграція) 
2. З розвинених в розвинені країни (трудова імміграція) 
3. З розвинених в країни (внутрішньокорпоративні 
переміщення), що розвиваються 

4. За сроками 
1. Постійна 

2. Поворотна 

3. Транзитна 
5. З обмеженнях на 

проживання 
1. По дозволу на тимчасове проживання і 
працевлаштування 

2. По дозволу на постійне проживання 

3. По навчальній  візі 
6. За каналами 

міграції 1. Міжурядові угоди 

2. Транснаціональна діяльність (внутріфірмові канали) 
3. Індивідуальна міграція 

4. Міжнародний аутсорсинг 
7. За цілями 

1. З метою працевлаштування 

2. З метою здобуття освіти 

3. Для виконання виробничих завдань 

4. Організація власного бізнесу 
 

Тема міграції кваліфікованих кадрів в державноуправлінській науці 

пережила три хвилі інтересу серед управлінців-теоретиків. 

Згідно з припущеннями, мігранти можуть займати робочі місця і 

сприяти зниженню рівня заробітної плати у національних працівників. 

У 2005 році  було проведено опитування, згідно з якому 35% опитаних 

негативно відносяться до припливу мігрантів, оскільки останні займають 



 

 

 

робочі місця, і 20% відмітили, що мігранти знижують оплату праці у 

місцевого населення, оскільки їм платять менше [48, 64]. При цьому в 

дослідженнях, проведених в розвинених країнах, не було виявлено значного 

негативного ефекту зростання числа мігрантів на рівень заробітної плати 

серед місцевого населення [21]. 

До теми міграції професіоналів знову зросла зацікавленість вже в 1990-

і роки, коли основна увага приділялася з'ясуванню умов, при яких чистий 

ефект від міграції на розвиток і добробут країн був позитивним або 

негативним. 

Згідно проведеного аналізу, було складено таблицю 2, яка резюмує 

ключові виводи, отримані в різні етапи вивчення проблеми міграції 

кваліфікованої робочої сили в економічній літературі. 

За оцінками реферативної бази EconHt між 2013-2019 роками було 

написано 247 статей, присвячених тільки проблемі «витоку умів», що в два 

рази більше, ніж за попередні 13 років [54, p.108]. З початку 2000-х років 

автори наукових робіт сфокусувалися на побудові і перевірці моделей на 

реальних даних, що було неможливо раніше у зв'язку з тотальним недоліком 

порівнянної статистики по країнах. 

Спроба оцінити рівень міжнародної міграції кваліфікованих кадрів 

була зроблена ще у кінці 1990-х років. Збір статистики ускладнювався 

нестачею інформації за рівнем освіти іммігрантів. Величезне значення для 

емпіричних робіт по міжнародній міграції професіоналів зіграла робота 

Ф.Докера (б .Еосдшег) і А. Марфука (А. МагЮік)[50], у якій автори зібрали 

інформацію за чисельністю мігрантів не молодше 25 років в 30 країнах ОЕСР 

за 2000-2018 років, зробивши розбиття по країнам походження і рівню 

освіти. Таким чином, база даних містить інформацію по 174 країнам 

походження 2000 р і 192 країнам походження в 2018 році. 

Аналіз робіт, присвячених міграції висококваліфікованих кадрів, 

дозволив резюмувати дві точки зору з можливих наслідків від міграції 



 

 

 

професіоналів як для країни-донора, так і для країни-реципієнта робочої сили 

(см Таблиця 3.). 
Таблиця 3 

Для країни-донора 
Зниження фіскальних доходів (податків) держави за 
рахунок тих, що емігрували Некомпенсовані витрати 
на освіту мігрантів 

Акумуляція торгівлі і припливу кадрів 

Ускладнення інституціональних процедур від'їзду з 
країни-донора Трансфер знань і технологічна адаптація, можливість 

повернення кваліфікованих кадрів, що отримали досвід 
роботи і освіту в іншій країні 

Зниження рівня людського капіталу в країні-донорові, 
від'їзд кваліфікованих працівників 

Розвиток локальної економіки за допомогою грошових 
переказів і потенціалу діаспор 

Зростання економічної нерівності країн на 
міжнародному рівні у зв'язку з міграцією професіоналів 

Адаптація інститутів країни-донора, поширення 
міжнародних стандартів і норм в області міграції 

Ріст нерівності з/п, оскільки еліта знає про рівень 
доходів еліти розвиненіших країн 

Якщо праця гетерогенна і тільки частина професіоналів 
від'їжджає, то в країні-донорові рівень освіти 
підвищується 

Можливе зростання інфляції у разі великої ваги 
зовнішніх трансфертів 

Скорочення напруженості на національному ринку праці 
внаслідок зниження конкуренції за робочі місця, 
зниження рівня безробіття і росту з/п 

 

Зниження бюджетних витрат на посібники з безробіття, 
на освіту і охорону здоров'я 

 

Для країни-реципієнта 

Підвищення вимог або обмеження прийому на роботу 
висококваліфікованих мігрантів в країні прийому 

Підвищення загального рівня людського капіталу в 
країні-реципієнтові, пом'якшення проблеми старіння 
населення 

Тиск на висококваліфіковані кадри на ринку праці з боку 
мігруючих професіоналів у зв'язку із зростаючою 
конкуренцією 

Заповнення нестачі кваліфікованих кадрів в умовах 
постіндустріальної економіки, зниження структурних 
диспропорцій на ринку праці 

зростання бюджетного навантаження по соціальних 
відрахуваннях у разі постійної міграції і міграції сімей 

Зростання конкурентоспроможності продукції на 
міжнародних ринках, ріст обсягів виробництва і 
сукупних доходів 

Загроза виникнення політичній нестабільності у зв'язку з 
наростанням етнічних конфліктів, загострення проблеми 
нелегальної міграції 

Економія на освітніх і соціальних витратах 

 



 

 

 

 

Основними рушійними силами міграційних процесів у сучасному світі 

є: 

- процес глобалізації і вбудовування економік різної міри розвиненості 

у світове господарство, що супроводжуються поширенням ринкових 

стосунків. Глущенко Г. І. відмічає, що розвиток торгівлі і імпорт товарів і 

послуг з низької ціни привів до втрати конкурентоспроможності продукції в 

місцевому сільському господарстві і в промисловості, викликаючи 

скорочення робочих місць і таким чином вивільняючи трудові ресурси, які 

нарощують потенціал міжнародної трудової міграції [5, с.29]; 

- демографічні тенденції і зміни  державі, які можна спостерігати з 

одного боку в розвинених країнах, такі як постаріння населення, зниження 

народжуваності і як наслідок збільшення податкового і фінансового 

навантаження на корінних жителів, з іншого боку - в країнах, що 

розвиваються, для яких у більшості випадків характерний прискорений 

приріст населення. Подібний зростаючий дисбаланс в чисельності населення 

і необхідність вирішувати проблему зростаючого фінансового навантаження 

на бюджет розвинених країн стимулюють уряди до проведення селективної 

політики в області МТМ і створенню умів для залучення найбільш 

кваліфікованих трудових мігрантів; 

- технологічні зміни, що дозволяють знижувати витрати з 

пересування як фінансових, так і трудових ресурсів усередині країни і між 

державами, а також отримувати повнішу інформацію про можливості 

працевлаштування для потенційних трудових мігрантів. Більше того, нові 

інфокомунікаційні технології дають розвиток аутсорсингу і можливість 

здійснення «видаленої» роботи, дозволяючи відмовитися від необхідності 

знаходитися в одному місці, щоб робити товари і послуги; 

- укрупнення наукових колективів і підвищення попиту на науково-

технічний персонал, професіоналів в області освіти і охорони здоров'я, 

викликане розвитком інформаційних технологій і можливістю економії на 



 

 

 

підготовці фахівців і професіоналів за допомогою залучення міжнародних 

трудових мігрантів; 

- рух капіталу як усередині країни, так і на міжнародному рівні, тісно 

перекликається з рухом трудових ресурсів. Необхідно відмітити, що розвиток 

і поширення транснаціональних корпорацій (ТНК) істотно впливає на рух 

висококваліфікованої робочої сили. Фінансові можливості великих 

виробничих об'єднань дозволяють притягати міжнародних трудових 

мігрантів високого професійного рівня за допомогою 

внутрішньокорпоративних перекладів між офісами, розташованими в різних 

країнах. Проте прямі зарубіжні інвестиції (ПЗІ) можуть виступати як 

компліменти і як субститути МТМ: з одного боку, у разі розміщення ПЗІ в 

іншій країні в корпорації може виникнути потреба в переміщенні також і 

висококваліфікованих працівників для налагодження виробництва, навчання 

корпоративній культурі, і зростанню торгівлі, з іншого боку, розміщення 

виробництва в іншій країні дозволяє корпораціям наймати місцевих 

працівників, тим самим «не наймаючи» трудових мігрантів у своїй країні. 

 

 

1.3. Роль діаспори, міграційних мереж і грошових переказів в 
публічному управлінні міграційними процесами 

 

 

В умовах взаємозалежності економік різних країн внаслідок 

глобалізації особливу роль набуває діяльність діаспор і грошові перекази 

трудових мігрантів на Батьківщину. За останні 10 років офіційні грошові 

перекази в країни, що розвиваються, збільшилися більш ніж в три рази, а 

річні заощадження міжнародних мігрантів перевищують 500 млрд. доларів в 

рік, що складає 2,3% світового ВВП [61]. Діаспора для країн, що 

розвиваються, частенько служить джерелом отримання доходів і 

процвітання. При цьому збереження діаспор навіть відносно більше - близько 



 

 

 

9,3% ВВП в країнах з низьким доходом. Подібні засоби можуть служити 

ефективним інструментом для зростання економіки країни походження 

емігрантів. 

Грошові перекази мігрантів складають друге за величиною джерело 

зовнішнього фінансування економіки країн, що розвиваються, поступаючись 

лише прямим іноземним інвестиціям [24]. У 2018 році об'єми грошових 

переказів мігрантів склали за оцінками більше 581,640 млрд. доларів США, 

що на 25% більше порівняно з 2015 роком. На думку Глущенко Г. І. і 

Пономарьова В. А. грошові перекази служать «ефективним інструментом 

боротьби з бідністю», реалізують принцип «самодопомоги» [5, с. 151]. 

Основними країнами, що направляють грошові перекази, є США, 

Саудівська Аравія і ОАЭ : на їх частку доводилося 23%, 7,8% і 5% усіх 

офіційних грошових переказів у світі за 2018 рік відповідно. Усупереч 

поширеній думці, серед основних одержувачів грошових коштів від 

мігрантів, є присутніми також представники розвинених країн, таких як, 

наприклад, Франція, Німеччина, Іспанія і Італія. Ця аномалія може бути 

пояснена тим, що у вказаних країнах великі діаспори з колишніх колоній, 

Туреччини і Латинської Америки, таким чином, громади утворюють 

своєрідний анклав економіки в іншій економіці, забезпечуючи щільні 

фінансові зв'язки між діаспорою за кордоном і в країні походження. 

Країнами-лідерами за об'ємом отримуваних грошових переказів є Індія 

(11,8%), Китай (10,9%) і Філіппіни (см Таблиця 4). Україна являється як 

провідною країною- одержувачем грошових коштів (17-е місце) від 

мігрантів, що так і «здійснює» грошові перекази (19-е місце). 

Для маленьких держав грошові перекази вносять значний вклад в 

економіку країни, забезпечуючи стабільність доходів населення. Практика 

переселення частини населення країни на заробітки (більше 50%) особливо 

поширена серед острівних держав, чия економіка великою мірою залежить 

від грошових переказів. 

 



 

 

 

 

  

Доходи діаспор за кордоном можуть бути використані і передані в 

країну походження різними способами. Навіть витрата грошових коштів в 

межах країни перебування може мати позитивний економічний ефект на 

економіці країни походження, наприклад, за рахунок споживання експортних 

товарів споживання (см Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.  
Топ-15 приймаючих і направляючих країн по об'ємах грошових 

перекладів, 2018р. 

Місце 

Країна 

напрямна 
грошові 
переклади 

Млн доларів США Країна, одержуюча 
грошові перекази 

Млн 
доларів 
США 

1 США 133552 Індія 68910 

2 Саудівська Аравія 45739 Китай 63938 

3 ОАЭ 30170 Філіппіни 28483 

4 Великобританія 24878 Мексика 24792 

5 Канада 23438 Франція 22982 

6 Німеччина 22861 Нігерія 20658 
7 Франція 20191 Єгипет 19710 

8 Гін Конг, Китай 17064 Пакистан 19255 

9 Австралія 16568 Бангладеш 15359 

10 Іспанія 15599 Німеччина 15088 

11 Росія 15398 В'єтнам 13200 

12 Італія 15359 Іспанія 10238 

13 Кувейт 11828 Індонезія 9631 

14 Катар 10420 Італія 9578 

15 Японія 8883 Бельгія 8837 

Джерело: складено автором по: дані Світового Банку Електронний 
 ресурс] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [112, p. 2] 

 

Грошові перекази не лише позитивно впливають на зниження або 

усунення бідності в країні напряму, але також вигідно відрізняються від 

інших джерел фінансових надходжень в економіку країни. По-перше, вони 

чинять антициклічну дію на економіку, показуючи стійкість об'ємів у разі 

кризового стану економіки, тоді як ПЗІ і інші потоки капіталу скорочуються. 

Крім того, грошові перекази є прямою допомогою адресатам грошових 

коштів, сприяючи збільшенню заощаджень і активізації економічної 

активності населення. Також порівнюючи ПЗІ з грошовими переказами, 

останні можуть бути інвестовані в тих сферах економіки, які не відповідають 

вимогам для використання позикових коштів або іноземного капіталу. 

Доходи діаспори 

Грошові перекази 

Пожертвування 

Заощадження 

Споживання 

Прямі та непрямі 
податки 

Країна перебування Країна походження 

Офіційна допомога 

Експорт товарів і послуг 

Інвестиції в бізнес 

Купівля ц/п і відкриття 
банківських рахунків 

Розміщення і участь на 
фондовому ринку 

Прямі та непрямі податки 

Споживання 

Інвестиції 

Приватні благодійні внески 



 

 

 

Більше того, грошові перекази є стабільним джерелом грошових надходжень, 

які можуть бути використані для забезпечення гарантій повернення кредитів, 

в якості інструменту для диверсифікації ризиків, сприяють зниженню 

дефіциту платіжного балансу і збільшенню торгового обігу між 

посилаючими і приймаючими країнами. Грошові перекази також можуть 

мати позитивний ефект на рівень людського капіталу в країні походження за 

рахунок забезпечення доступу до освіти і медичного обслуговування більшої 

кількості людей. 

Середньорічна чисельність міжнародних мігрантів Європи виросла на 

47,7%, а також доля міжнародних мігрантів в цьому регіоні досягла 9,8% в 

загальній чисельності населення регіону, зафіксувавши ріст на 3 процентні 

пункти в порівнянні з 1990-м роком. 

 Україна входить в топ-5 країн світу за чисельністю населення, що 

проживає за межами країни походження, як у разі країни результату, так і 

призначення. Україна характеризується відносною стабільністю за питомою 

вагою іноземних громадян в загальній чисельності населення, що становить 

близько 7,8% упродовж останніх 20 років. Відмітимо, проте, що Україна 

входить в топ-5 країн світу за чисельністю населення, що проживає за 

межами країни походження, як у разі країни результату, так і призначення 

(див. рис. 3). Єдиним виключенням серед десяти найзначніших країн 

походження міграції, в якій дотримується перевищення накопиченої 

імміграції над еміграцією, окрім України являється Великобританія: за 

станом на 2010 рік в країні налічувалося близько 7 мільйонів іммігрантів, а в 

2018 році - 8,5 мільйонів іммігрантів, тоді як за межами Сполученого 

Королівства проживає близько 5,1 мільйонів емігрантів, що відповідає 7,5% 

від загальної чисельності населення Великобританії. Найбільший показник 

еміграції серед даних країн відмічений в Україні і Мексиці - 14,2% і 10,1% 

від загальної чисельності населення країн відповідно. 
 
 



 

 

 

 

 США лідирує за чисельністю мігрантів : з 1990 року цей показник виріс 

більше, ніж удвічі; кожен п'ятий міжнародний мігрант знаходиться в США. За 

станом на 2018 рік в середньорічна чисельність мігрантів перевищила 54,5 млн 

чоловік. Проте найбільший приріст показника в період з 1990 по 2018 роки 

спостерігався в ОАЕ, Іспанії і Таїланді - чисельність міжнародних мігрантів у 

вказаних країнах виросла більш ніж в 5 разів. У ОАЕ (см Таблиця 5). 

 
 

 

■ Чисельність населення іноземного походження, млн. чоловік 

■ Чисельність міжнародних мігрантів по країні походження, млн. чоловік 

Мал. 4. Топ-10 країн походження за чисельністю накопичених міжнародних 
мігрантів (migrant stock), 2010 р. 

Рис. 3 Джерело: Складено автором  



 

 

 

 

Таїланд проводить активну міграційну політику в області використання 

тимчасових зайнятих і залучення дешевої праці, як легальної, так і нелегальної. За 

станом на 2018 рік в Таїланді налічувалося більше 376 тисяч вихідців з Китаю, що 

створюють основу для конкурентоспроможності економіки Таїланду і становлять 

близько 15% усього населення країни. 

Незважаючи на значні абсолютні показники накопиченої міжнародної 

міграції, в Індії, Пакистані і Україні спостерігається відтік міжнародних мігрантів. 

Так, в даних країнах за період з 1990 по 2018 роки накопичена чисельність 

мігрантів знизилася на 30%, 45% і 30% відповідно. 
 

Таблиця 5. 

Топ-15 країн за середньорічною чисельністю міжнародних мігрантів, людина 

Країна 

Чисельність міжнародних мігрантів, 
людина 

Приріст/ 
зниження 2015 

до 1990 
% 

Приріст/ 
зниження 
2018 до 

2000 
% 

1990 2010 2018 

США 23251 40351,8 54488,7 134,3 35,0 

Російська 

Федерація 
11524,9 11900,3 11643 1,0 

-2,2 

Німеччина 5936,2 8992,6 12005,7 102,2 33,5 

Саудівська 

Аравія 
4998,4 5263,4 10185,9 103,8 

93,5 

Великобританія 3647,1 4730,2 8543,1 134,2 80,6 

ОАЭ 1306,6 2446,7 8095,1 519,6 230,9 

Франція 5897,3 6278,7 7784,4 32,0 24,0 

Канада 4497,5 5511,9 7835,5 74,2 42,2 

Австралія 3885,6 4386,3 6763,7 74,1 54,2 

Іспанія 829,7 1657,3 5853 605,4 253,2 

Італія 1428,2 2121,7 5788,9 305,3 172,8 

Індія 7493,2 6411,3 5241 -30,1 -18,3 

Україна 6892,9 5527,1 4834,9 -29,9 -12,5 

Пакистан 6555,7 4181,9 3629 -44,6 -13,2 

Таїланд 528,7 1257,8 3913,3 640,2 211,1 
Джерело: складено автором по: статистичні відомості офіційного сайту ООН 
 



 

 

 

У регіональному розрізі основними напрямами прибуття на 2018 рік 

залишаються Європа (31,2% усіх міжнародних мігрантів), Азія (30,8%) і Північна 

Америка (22,4%) зі значною долею США в останньому регіоні (вклад США 

більше 85%). При цьому в Європі (не включаючи Росію) максимальний вклад в 

накопичену чисельність міжнародної міграції вносять Великобританія (11,2%) і 

Німеччина (15,7%). Впродовж останніх 25 років зросла питома вага Північної 

Америки і Океанії в загальній накопиченій чисельності міжнародних мігрантів. 

Значний вклад в загальну накопичену чисельність міжнародної міграції світу лише 

в США - в них зосереджена 1/5 усіх міжнародних мігрантів світу (див. Мал. 4). 

■ Африка 

■ Азія 

■ Європа 

■ Латинська Америка і країни Карибського регіону 

■ Північна Америка 

■ Океанія 

Примітка: дані, представлені на внутрішньому радіусі, - за 1990 р., на 

зовнішньому - 2018 рік  

Найбільше зростання долі міжнародних мігрантів в чисельності населення в 

післякризовий період спостерігався в Скандинавських країнах, а також 

Великобританії і Іспанії : максимальне зростання питомої ваги мігрантів в 

загальній чисельності населення в період з 2000 по 2018 роки спостерігався в 

Іспанії, збільшившись в три рази, Норвегії (118% росту), Ісландії (100%) і 

Великобританії (65%). 

Міжнародна трудова міграція обумовлена як економічними причинами, що 

кореняться в різних рівнях економічного розвитку і забезпеченості країн 

трудовими ресурсами, розвитком і розширенням діяльності транснаціональних 

корпорацій, так і політичними, релігійними, екологічними і іншими чинниками 

соціального характеру. 



 

 

 

Впродовж останніх 10 років в міжнародній міграції за цілями переміщення 

переважали сімейні причини - більше за третину усіх переміщень у світі 

здійснюються з метою возз'єднання сімей. Доля трудової міграції при цьому не 

перевищує 20% і за 2012-2013 роки намітилася тенденція до зниження питомої 

ваги міжнародних трудових мігрантів в загальній чисельності мігрантів (див. Мал. 

5.). 

 

 

 

Мал. 5. Динаміка розподілу міжнародної міграції по цілях прибуття, 

2012- 2018 роки, у відсотках. 

Джерело: складено автором по: дані ОЕСР [99]. 

 

Світова економічна криза привела до скорочення трудової міграції, проте 

«рецесія неоднаково вплинула на динаміку окремих людських потоків і на 

розвиток загальної міграційної ситуації в різних країнах, продемонструвавши, що 

залежність процесів в цій сфері від руху економічного циклу не є жорсткою і 

 
               2012 2013  2014 2015 2016  2017      2018 

Возз'єднання сімей ■ Вільне переміщення 

 Робота ■ Гуманітарні причини 

 Супровід сім'ями робітників ■ Інше 



 

 

 

однозначною» [3, с.48]. Остання криза відбилася також на переміщенні 

супроводжуючих робочих сімей, що обумовлено зниженням трудової міграції. 

Виняток становила динаміка в Австралії, де потоки трудових мігрантів виросли 

більш ніж на 10000 чоловік.  

Аналіз структури міжнародної міграції в страну-реципиента за цілями 

прибуття показав, що найбільша доля тих, що прибули до країни унаслідок 

роботи в 2018 році зафіксована в Росії, Мексиці і Великобританії - 66,2%, 47,3% і 

39,5% відповідно. При цьому унаслідок возз'єднання сім'ї найбільший приплив 

мігрантів спостерігався в США, Кореї і Ірландії (см Таблиця 8). 

 

Таблиця 6. 

Країни з найбільшою і найменшою долею трудових мігрантів і мігрантів 
унаслідок возз'єднання сімей в 2018 році, в % 

 

Країна Доля трудових 
мігрантів, в % 

Країна Доля мігрантів унаслідок 
возз'єднання сімей, % 

Країни з найбільшою долею трудових мігрантів і мігрантів унаслідок возз'єднання 

сімей 
Росія 66,2 США 64,8 

Мексика 47,3 Корея 54,2 
Великобритані
я 

39,5 Ірландія 47,2 

Іспанія 38,9 Франція 39,9 

Японія 38,0 Португалія 38,8 
Італія 33,4 Фінляндія 38,4 

Канада 25,9 Японія 37,2 

Австралія 25,6 Нова Зеландія 36,9 
ЄС 24,0 Мексика 35,7 

Нова Зеландія 22,9 Швеція 34,3 

Португалія 19,7 Бельгія 33,4 
ОЭСР - середнє 

значення 
15,0 

ОЭСР - середнє 
значення 

26,3 

Країни з найменшою долею трудових мігрантів і мігрантів унаслідок возз'єднання 

сімей 

Швейцарія 1,9 Великобритані
я 

11,2 
Австрія 1,7 Данія 7,4 

Джерело: складено автором по: дані ОЕСР [99]. 
 



 

 

 

Тимчасова трудова міграція також в післякризовий період знизилася, і 

залишається значно менше, ніж 2,5 мільйона чоловік, відмічених в 2017 і 2018 

року. Значне зниження чисельності сезонних працівників в 2018 році, що 

пояснюється зміною в обліку мігрантів цього типу в Німеччині, що підпадають під 

режим вільного пересування. Істотне зростання серед усіх типів тимчасової 

трудової міграції показали внутріфірмові трансфери: в період з 2016 року 

чисельність мігрантів цієї категорії виросла на 22% і виявилося найменш 

чутливою до світової економічної кризи. Зниження цього показника 

спостерігалося лише в 2018 році (см Таблиця 7). 

 

 

Дані в Таблиці 7 не включають тимчасових трудових мігрантів в України, 

що налічували в 2018 році більше 1,140 мільйонів чоловік, що порівнянно з 

чисельністю усіх мігрантів в країнах ОЕСР. Найбільше зростання чисельності 

трудових мігрантів в порівнянні з 2017 роком (приблизно на 37 тисяч чоловік) 

забезпечувався збільшенням числа утримувачів патентів на роботу, видатних 

строком до 12 місяців. . Цей вид ліцензії на роботу отримав особливо широке 

Таблиця 7. 

Динаміка тимчасової трудової міграції в країнах ОЕСР за типом зайнятості 
Тип тимчасової 

міжнародної трудової 
міграції 

Тимчасова трудова міграція в країни ОЭСР, тисяч 

людина 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Навчання 129 164 146 114 105 114 

Працюючі у 
відпустках 

335 397 431 423 419 413 

Сезонні працівники 578 571 577 521 507 358 

Внутріфірмові 
трансфери 

104 118 117 106 124 127 

Інші тимчасові 
працівники 

1330 1286 1235 929 914 950 

Всього 2475 2535 2507 2092 2069 1963 

Джерело: складено автором по: дані ОЕСР [98]. 
 



 

 

 

поширення із-за звільнення утримувачів цих патентів від сплати податків і 

соціальних відрахувань. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ОЦІНКА  РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ  КАДРІВ . 

 

2.2 Аналіз публічного регулювання міжнародної міграції 
висококваліфікованих  кадрів . 
 

 

У зв'язку з розвитком постіндустріальних економік на ринку праці виник 

структурний попит на некваліфіковану робочу силу, яка заповнюється за рахунок 

міграції, з метою забезпечення зайнятості на небажаних, небезпечних, шкідливих 

роботах при рівні винагород, не прийнятних для національних працівників. 

Більшість розвинених країн активно притягують низькооплачувану працю 

іноземних робітників, зайнятих переважно у будівництві, сільському господарстві, 

сфері громадського харчування і побутових послуг. При цьому частенько мігранти 

їдуть на свій страх і ризик, без гарантій на соціальний захист і забезпечення рівних 

прав разом з національними працівниками. Більше того, велика частина 

некваліфікованих мігрантів задіяна в секторах, найбільш схильних до флуктуацій 

економічної кон'юнктури, яка виражається в різких спадах або зростанні потоків 

міграції і безробіття. 

Перехід до економіки знань у більшості розвинених країн світу народжує 

також додатковий попит на науково-технічні кадри. У зв'язку зі зниженням 

народжуваності, старінням населення, недоліком фахівців у сфері високих 

технологій, освіти і охорони здоров'я, а також у швидкорослій галузі 

інформаційних технологій, розвинені країни стали більше мотивованими на 

боротьбу за людський капітал, або кваліфікованих кадрів зі всього світу. 

Одним з основних трендів  у визначених процесах є зростаючий попит на 

висококваліфікованих іноземних трудових мігрантів. Наприклад, загальна 

чисельність лікарів і медсестер мігрантів, працюючих в країнах ОЕСР виросла на 

60% за останні 10 років [101,123] 



 

 

 

Статистичні дані за чисельністю кваліфікованих трудових мігрантів були 

зібрані у рамках дослідження Світового Банку Ф.Докером (Би .Docqшer) і А. 

Марфуком (А. Marfouk)[50] і представлені у вигляді відношення накопиченої 

чисельності емігрантів з освітою вище за середній в країнах ОЕСР до загальної 

чисельності високоосвіченого населення у віці 25 років і старше за 1990 і 2018 

років. За даними було виявлено, що доля освічених осіб серед емігрантів вища, 

ніж доля утворених в країні походження для більшості досліджуваних країн, яка 

свідчить про позитивний відбір емігрантів за рівнем освіти. 

Згідно з дослідженнями, проведеними за даними США, міжнародні мігранти 

зробили великий вклад в кваліфіковану робочу силу у багатьох професіях. Серед 

найнятих індивідів у віці від 25 до 65 років за даними опитування 2018 року, 47% 

найнятих фахівців з докторським ступенем у сфері програмного забезпечення і 

інформаційних технологій є вихідцями з країн, які розвиваються, а також 36% 

серед інженерних спеціальностей і учених-медиків [14]. 

Регіональний аналіз міграції висококваліфікованих кадрів виявив, що 

найбільший відсоток від'їзду з країни походження по відношенню до усього 

освіченого населення спостерігається в країнах Африки на південь від Сахари і 

Латинської Америки –  кожна 11 -та людина з освітою вище за середню в цих 

регіонах емігрувала.  

Більше 68% високоосвічених мігрантів приїжджають в країну прибуття у 

віці 22 років і старше, 10% - у віці від 18 до 21 років і 9% - від 12 до 17 років, що 

підтверджує гіпотезу про те, що значна частина емігрантів не отримала б вищої 

освіти без самого факту переїзду в іншу країну [104]. Не менше 20% усіх мігрантів 

з освітою вище за середнюздійснюють швидку «циркуляцію умів», чим 

збілльшують собою процес «витоку умів» [119]. Проте аналіз мобільності 

міжнародних студентів в США показав, що 20% усіх міжнародних студентів 

залишаються в США, а в роботі Д. Боргаса  вказується, що близько половини 

міжнародних студентів, одержуючих докторський ступінь, залишається в США 

[95]. 



 

 

 

Досліджувані країни розділені на 5 груп за рівнем еміграції осіб з освітою 

вище за середню на основі даних у 214 країнам на 2017 році. Найбільш численна 

група має незначний рівень кваліфікованої еміграції (до 15%), до неї увійшли 

більшість розвинених країн, окрім Нової Зеландії, Потругалії, Ісландії і Ірландії, 

досліджуваний показник в яких перевищує 16%, а в Ірландії досяг 34% 

(см.Таблицю ). Україна має один з найнижчих показників кваліфікованої еміграції 

- 1,4%, що може бути пояснено відносно нерозвиненою мобільністю 

високоосвіченого населення в порівнянні з розвиненими країнами і високою 

питомою вагою осіб, які отримали вищу освіту серед працездатного населення.
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Джерело: складено автором по: офіційні дані Світового Банку [Електронний ресурс] ЦКК 

http://data.worldbank.org/indicator/SM.EMI.TERT.ZS/countries?page=2&displav=default  

Таблиця. Класифікація країн за рівнем еміграції осіб з освітою вище за середній 
 

Незначний 

рівень 

кваліфікованій еміграції 
(до 5%) 

Відносно низький рівень 

кваліфікованій еміграції (від 
6% до 15%) 

Значний 

рівень 

кваліфікованій еміграції 
(від 16% до 30%) 

Високий уровнь 
кваліфікованої міграції (від 
31% до 50%) 

Найвищий рівень 
втрати 
кваліфікований го 
населення 

Країни 

Оман, Туркменістан, США, 
Бутан, Таджикистан, ОАЭ, 
Киргизія, Саудівська Аравія, 
Казахстан, Мальдіви, Японія, 
Україна, Азербайджан, Бразилія, 
Катар, Таїланд, Австралія, 
Грузія, Аргентина, Білорусь, 
Франція, Ангола, Венесуела, 
Китай, Молдавія, Іспанія, Лівія, 
Індія, Ураина, Швейцарія, 
Швеція, Бельгія, Туреччина та 
ін. 

Великобританія, Панама, Замбия, 
Камерун, Мексика, Сан-Маріно, 
Малі, Габон, Словаччина, Іран, 
Польща, Філіппіни, Австрія, 
Угорщина, Пакистан, Туніс, 
Андорра, Греція, Танзанія, 
Румунія, Словенія, Ірак, Естонія, 
Колумбія, Алжір, Чад, Ізраїль, 
Фінляндія, Кувейт, Південна 
Корея, Кувейт, Норвегія та ін. 

Куба, Гонг Конга, Конго, Шрі-
ланка-ланка, Папуа Нова 
Гвінея, В'єтнам, Гондурас, 
Хорватія, Гватемала, 
Мозамбік, Афганістан, Нова 
Зеландія, Камбоджа, Ісландія, 
Боснія і Герцеговина, 
Португалія, Марокко, 
Ліхтенштейн, Монако та ін. 

Гана, Кенія, Багамські острови, 
Уганда, Мікронезія, Сомалі, 
Кіпр, Ірландія, Руанда, 
Нікарагуа, Сальвадор  
ін.

 

Гайана, Ямайка, Гренада, 
Гаїті, Капе-Верде, Палау, 

Тринідад і Тобаго, Тонга, 
Самоа, Мальта, Фіджі і ін. 

Всього 52 70 27 17 24 
 

http://data.worldbank.org/indicator/SM.EMI.TERT.ZS/countries?page=2&display=default
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Особливу увагу варто приділити міграції кваліфікованої робочої сили з 

розвинених країн в ті, які розвиваються, прилив яких забезпечується за 

допомогою філій і дочірніх компаній іноземних фірм, а також запрошення 

іноземних фахівців для роботи в національних компаніях. Азія виступає 

основним регіоном в цьому напрямі для корпорацій (Індія, Китай, Тайвань, 

Філіппіни, у меншій мірі - державі Східної Європи, Україна, Білорусь, 

Північна Африка)[81]. В цілому зростає активність розвинених країн по 

залученню висококваліфікованих кадрів з менш розвинених країн і регіонів. 

Особливої уваги вимагає розгляд міграції кваліфікованих фахівців 

таких країн, як Ірландія, Ісландія і Нова Зеландія. Допускаючи, що основні 

напрями еміграції і імміграції в Ірландії, Ісландії і Новій Зеландії залишилися 

незмінними, можна говорити про значну роль Великобританії як приймаючої 

країни для Ірландії і Нової Зеландії (більше 70% усіх лікарів в якості країни 

прибуття обрали Великобританію), а у разі Ісландії - Швецію (58%). 

Поповнення ринку праці країною прийому міжнародних мігрантів 

може відбуватися не лише за допомогою прямого рекрута з-за кордону, але і 

за допомогою залучення студентів після закінчення навчання. Таким чином, 

міграція студентів виступає потужним інструментом поповнення трудових 

ресурсів країни прийому. 

Більшість існуючих емпіричних досліджень вивчають поведінку 

висококваліфікованих трудових мігрантів певної професії. Проте 

професійно-орієнтований підхід наштовхує на 3 нетривіальних проблеми: 

перша полягає в тому, що первинне рішення людини стати, наприклад, 

ученим, лікарем, економістом може бути тісно пов'язано з бажанням 

мігрувати - таким чином, індивіди (особливо, в країнах, які розвиваються), 

бажаючі поїхати з країни, вибирають навчання тією професією, яка робить 

міграцію можливою у зв'язку з її затребуваністю в інших країнах. 

Другий момент пов'язаний тим, що країна походження може не 

надавати освітніх можливостей по отриманню окремих видів професій. З 

цього виходить, що особливо для громадян маленьких країн міграція є 
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єдиним способом здобуття вищої освіти і придбання навичок і умінь 

відповідної спеціальності. 

Нарешті, важливо враховувати те, що ті професіонали, які не 

відбувають з країни, можуть змінити рід своєї діяльності і піти на роботу, яка 

не відповідає їх спеціальності і рівню кваліфікації з метою отримання 

більшого доходу, а емігранти можуть мати проблеми з сертифікацією і 

визнанням рівня свого професіоналізму за кордоном, таким чином, також 

змінивши рід своєї діяльності в іншій країні. 

Навчання за межами країни походження дає можливість здобуття 

якіснішої освіти, розширення зв'язків із зовнішнім світом і набуття 

унікального досвіду взаємодії з індивідами різних культур і національностей, 

які забезпечують в майбутньому підвищення загального рівня вченості і 

зростання національного продукту у разі повернення на батьківщину, але 

також містить небезпеку втрати для країни походження в майбутньому 

цінного висококваліфікованого працівника. 

З 2000 року чисельність студентів, які вчаться за межами країн 

громадянства, виросла удвічі, досягнувши в 2018 р. 4.5 млн. чоловік [70]. 

Уряди більшості країн, які зіткнулися з проблемою "витоку умів", 

розробляють низку заходів з регулювання міжнародної міграції 

кваліфікованих робочих кадрів. На особливу увагу заслуговують "освітні" 

ініціативи, націлені на залучення школярів, студентів   закладів вищої освіти 

і інших міжнародних освітніх мігрантів, а також на створення умов для 

закріплення випускників освітніх установ в країні прийому. Процес 

глобалізації щорічно зміцнює міжнародний ринок праці, яка формується, а 

міжнародна трудова міграція виступає найважливішим механізмом його 

розвитку. В зв'язку з цим аналіз освітньої міграції і, зокрема, міграції 

студентів для здобуття вищої освіти, представляється важливим для 

розуміння основних трендів в динаміці міграції кваліфікованих кадрів. 

Міграція студентів з метою здобуття освіти характеризується значною 

позитивною динамікою чисельності іноземних студентів, які проходили 
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навчання у   закладах вищої освіти. При цьому Європа є одним з самих 

затребуваних напрямів. На її частку доводиться 48% усіх іноземних 

студентів, які вчаться за межами країни проживання, тоді як в Північній 

Америці цей показник складає 21% [9]. Проте найбільші темпи зростання 

показника відмічені в Латинській Америці, Океанії і Азіатському регіоні. 

Наприклад, з 2018 року чисельність іноземних студентів Океанії виросла в 3 

рази по відношенню до показника_2012 року (але доки питома вага цього 

регіону в загальній чисельності іноземних студентів не перевищує 10%), 

який говорить про високий потенціал залучення кваліфікованої робочої сили 

в майбутньому (див. Мал. 6). 

 

млн. чоловік 

5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

Рис. 6. Динаміка чисельності за межами країни 

 

■Всього в світі ■ ОЕСР ■ Европі ■ Північній Америці■ Океанії 

Джерело: [61]. 

 

 

У країнах ОЕСР чисельність іноземних студентів за останні 10 років 

виросла удвічі (у 2018 р. чисельність іноземних студентів перевищила 3 млн. 

чоловік). При цьому країни ОЕСР приймають майже в 3 рази більше 

міжнародних студентів, чим направляють за межу для здобуття вищої освіти, 

і таким чином залишаються найбільш популярним напрямом для іноземних 



49 

 

 

студентів. Кожен третій з чотирьох студентів ЄС є вихідцем з іншої 

європейської країни, яка свідчить про високу внутрішньорегіональну 

мобільність студентів. 

Доля азіатських студентів складає 53% в загальній кількості 

міжнародних студентів по всьому світу. Найбільша чисельність іноземних 

студентів забезпечується Китаєм (21%), Індією (6.5%) і Південною Кореєю 

(4.4%), що дозволяє говорити про зростаючу роль Азії в процесі академічної 

мобільності і навчання студентів за кордоном (см Таблиця. 8 ). В цілому, 

США є лідером з залучення іноземних студентів (включаючи усі рівні освіти 

: на їх частку доводиться 16% усього міжнародного освітнього ринку, 2-е 

місце за цим показником займає Великобританія (13%), потім Г ермания 

(6.3%), Франція (6.2%) і Австралія (6.1%)[92, р. 345]. 

Необхідно відмітити, що статистика, ОЕСР, що надається, вказує на 

відносно невисоке положення Китаю в рейтингу країн за чисельністю 

іноземних студентів. Так, на 2017 р. цей показник не перевищив 88 979 

чоловік. Проте дані, що надаються Інститутом міжнародної освіти (IIE), 

істотно відрізняються. У звіті за 2018 р. Report on International Educational 

Exchange вказується, що КНР є третьою країною після США (16%) і 

Великобританії (6.3%) за чисельністю міжнародних студентів. Тут вчаться 

більше 292 600 студентів з інших країн (в основному, з Південної Кореї, 

США і Японії)[44]. 
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Таким чином, можна зробити наступні основні висновки: 

• У світі спостерігається постійне зростання міжнародних студентів : 

до 2018 року їх чисельність перевищила 4,5 мільйони чоловік; 

• США є найбільшою країною, яка приймає міжнародних студентів, - 

США доводиться 16,5% усього міжнародного освітнього ринку; 

• Кожен п'ятий міжнародний студент вчиться в США; 

• Кожен другий міжнародний студент - уродженець з Азії; 

• Найбільший потік міжнародних студентів забезпечується Китаєм 

Індією і Південною Кореєю; 

• Зростає роль Азіатського регіону в процесах академічної 

мобільності; 

• Особливе значення в останнє десятиліття почали придбавати 

нетрадиційні країни прийому міжнародних студентів; 

• Європейського регіону доводиться 48% усіх іноземних студентів; 

Таблиця 8 
Топ-8 країн, які приймають міжнародних студентів на отримання 

освіта, вище за середній 

Топ-8 країн, які 
приймають 

міжнародних студентів 

Загальна чисельність 
міжнародних студентів в 
2017/2018 академічному 

році 

Топ-3 країни 
походження 

міжнародних студентів 

США 764 495 Китай, Індія, Південна 
Корея 

Великобританія 480 755 Китай, Індія, США 

Китай 292 611 
Південна Корея, США, 

Японія 
Франція 288 544 Марокко, Китай, Алжір 

Німеччина 252 032 Туреччина, Китай, Росія 

Австралія 242 351 Китай, Малайзія, Індія 
Канада 193 647 Китаю, Південна Корея, 

Індія 

Японія 138 075 

Китай, Південна Корея, 
Тайвань 

Джерело: []. 
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У Європі розвинена внутрішньорегіональна освітня мобільність: 

більшість міжнародних студентів Європи є уродженцями іншої європейської 

країни. 

Якщо проаналізувати соціально-економічні детермінанти міжнародної 

освітній міграції, то можна визначити, що при виборі країни навчання істотне 

значення для потенційного студента-мігранта мають наступні чинники: 

• Географічна близькість. Яскравим прикладом, який ілюструє 

важливість географічної близькості при виборі країни навчання, служать 

держави Європейського союзу : більше 70% іноземних студентів в країнах 

ЄС є громадянами іншої країни Євросоюзу. В цілому, варто відмітити 

асиметрію освітньої міграції у бік регіональних центрів. 

• Мовна близькість. Згідно з дослідженнями ОЕСР, 

найпривабливішими являються країни з освітніми програмами англійською 

мовою. В зв'язку з цим значна частина не англомовних країн почала надавати 

курси англійською мовою, для усунення мовного чинника при ухваленні 

рішення про навчання за межами країни громадянства. В середньому серед 

країн ОЕСР в 2017 р. кожен четвертий іноземний студент був вихідцем з 

країни з тією ж офіційною державною мовою або поширеною у вживанні 

мовою, що і в країні-реципієнтові []. 

• Культурна і соціально-економічна близькість. Значна частина 

іноземних студентів з Африки, які вчаться у Великобританії, Франції і 

Бельгії, - вихідці з їх колишніх колоній. Також більше половини іноземних 

студентів (56%) в Росії - це громадяни Білорусі, Казахстану, України, 

Азербайджану і Узбекистану. 

• Плата за навчання також виступає одним з чинників привабливості 

того або іншого напряму навчання. Державні і приватні установи за 

поданням освітніх послуг розглядають іноземних студентів як додаткове 

джерело доходу. У більшості країн ОЕСР плата за навчання, яке стягується 

державними ЗВО, для іноземних студентів вище, ніж для своїх громадян. 
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У таких країнах як США і Великобританія, непривабливість високої 

плати за навчання нівелюється за рахунок стипендіальних програм, кредитів і 

перспектив отримання високооплачуваної роботи після завершення 

навчання. З іншого боку, незважаючи на надання програм англійською 

мовою і низької плати за навчання (чи її відсутності) для іноземних 

студентів, в скандинавських країнах спостерігається нижча доля іноземних 

студентів. 

• Репутація країни у сфері надання вищої освіти впливає на рішення 

при виборі країни навчання. У таблиці  розглянуті топ-10 країн за 

чисельністю іноземних студентів і представлене їх місце в рейтингу 

університетів світу Quacquarelli Symonds (QS). Відмітимо, що за останніми 

даними QS -рейтинга за 2018 р. США булі лідером по визначенні ЗВО як в 

загальносвітовому рейтингу, так і в регіональному [50]. При цьому 

популярність тієї або іншої країни для іноземних студентів відповідає її 

місцю в рейтингу QS. Виняток становлять Нідерланди (8-і місце в загальному 

рейтингу) і Швейцарія (10-і місце) в Європейському регіоні, що не увійшли в 

10 найпривабливіших для іноземних студентів напрямів за наявності 

великого числа престижних університетів, а також ЮАР і Росія, що 

опинилися у світовому рейтингу лише на 27-у і 35-у місцях відповідно. Таку 

невідповідність можна пояснити регіональним лідерством цих країн у сфері 

надання освітніх послуг [16]. 

• Підтримка зарубіжного навчання. Створення національних освітніх 

програм з підтримки навчання в інших країнах і залученню міжнародних 

студентів, а також розробка спільних міжуніверситетських програм 

набувають все більшого поширення. Такі країни, як Бразилія, Чилі, Колумбія 

і Аргентина в Латинській Америці, Саудівська Аравія, Лівія, Кувейт, Ірак і 

Оман на Близькому Сході і в Північній Африці, Китай, Японія, Малайзія, 

Індонезія і Сінгапур у Східної Азії і Германія, Франція в Європі вже 

впровадили міжнародні освітні ініціативи []. Підтримка освітньої міграції не 

лише сприяє зміцненню соціальних і культурних зв'язків, але також може 
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служити ефективним інструментом залучення фінансових коштів в країну 

шляхом стягування плати за навчання і потенціалу отримання 

висококваліфікованого працівника. У свою чергу країни, з яких поїхали 

студенти, можуть при правильній політиці залучення колишніх студентів 

назад на батьківщину розраховувати на можливість перейняти досвід і 

зміцнити зв'язки в освітній і науковій сфері. 

 

2.2 Дослідження проблем публічного регулювання 

міжнародної міграції висококваліфікованих  кадрів . 

  

 

Вивченню мотивації висококваліфікованих працівників до міграції 

присвячена безліч робіт в сучасній економічній літературі. Більшість з них 

фокусується на країнах, що розвиваються, зазнають найбільшого тиску з 

боку проблеми від'їзду освіченого населення. Нижче представлені деякі з 

робіт найбільш активних сучасних дослідників. 

Велика кількість емпіричних досліджень присвячена взаємозв'язку 

міжнародної міграції і доходів. У великому дослідженні Х. Кларка, Т. 

Хаттона і Д. Уилльямсона [X Clark, T.J. Hatton and J.G. Williamson] на 

емпіричних даних по 81 країні-донорові робочої сили в США в період з 1971 

по 1998 рік виведена перевернута U -образная залежність між середнім 

рівнем доходів і еміграцією. Також в їх регресійній моделі виявлена 

позитивна кореляція між міграційними потоками і такими чинниками як 

знання англійської мови, георгафическая близькість і наявність мереж 

мігрантів в країні перебування. 

Двосторонній потік освічених мігрантів росте зі збільшенням розриву в 

доходах між найбільш оплачуваними і найменш оплачуваними працівниками 

в країні-реципієнтові робочої сили [57]. Дійсно, США є лідером по об'ємах 
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міжнародних висококваліфікованих мігрантів, що притягаються, при цьому 

серед країн ОЭСР в США спостерігається найбільша різниця в доходах між 

високо- і низкоквалифицированными працівниками. 

Деякі дослідження свідчать, що у випадку з міграцією 

висококваліфікованих кадрів вплив географічних чинників, таких як 

відстань, зростає з рівнем релігійної фракціонализації в країні походження і 

знижується у зв'язку з рівнем розвитку в країні походження. Також має 

значення розмір країни : маленькі країни відкритіші до міграції, чим більші 

країни. Порівнюючи країни, що розвиваються і розвинені, мігранти з країн з 

високим доходом менш чутливі до географічних характеристик при виборі 

напряму еміграції. 

Одним з виводів теорії «тяжіння-виштовхування» є виявлення 

більшого впливу притягуючих чинників на висококваліфікованих індивідів. 

Навпаки, на низкоквалифицированных осіб більший вплив роблять 

виштовхуючі чинники [65]. 

М. Бейн, Ф.Докер і С. Озден (M. Berne, F. Docquier & COzden) змістили 

свою увагу із специфічних для країни змінних на вивчення ролі мереж і 

діаспор в двосторонніх потоках міграції. Головні висновки їх роботи 

полягали в знаходженні позитивної залежності між розміром діаспори і 

міграційними потоками з одного боку і зниженням середнього рівня освіти 

новоприбулих мігрантів з іншою. 

Активність випускників-мігрантів у сфері розвитку транснаціональних 

зв'язків на Батьківщині представлена украй слабо. Переважна більшість 

респондентів вказали на те, що ніколи не здійснюють інвестицій в цінні 

папери українських компаній, торгових операцій з українськими компаніями 

і підприємницьку діяльність в Україні. Що стосується грошових переказів, 

тільки 6% опитаних випускників щомісячно направляють грошові перекази 

близьким в Україну, тоді як більше 57% ніколи цього не робили . Найбільш 

значимим внеском у розвиток транснаціональних зв'язків стали передача 
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професійних і побутових знань : 14,3% респондентів вказали, що здійснюють 

їх щомісячно. 

Мігруючим випускникам було також поставлено відкрите питання про 

те, за яких умов можливий розвиток транснаціональних зв'язків України і 

який із заходів представляється ним ефективною. Серед варіантів відповіді 

значилися наступні: 

Зростання об'ємів грошових переказів в Україні. Більшість 

респондентів не розглядають зростання об'ємів грошових переказів як 

ефективну міру - її відмітили лише 32% опитаних. 

З аналізу світових тенденцій МТМ, у тому числі висококваліфікованої 

робочої сили виявлена позитивна динаміка чисельності міжнародних 

трудових мігрантів за останні 20 років. Спостерігається їх концентрація в 

основних центрах тяжіння робочої сили - в Європі (31,2%), Азії (30,8%) і 

Північній Америці (22,4%), при цьому майже 60% усіх міжнародних 

мігрантів знаходяться в розвинених країнах, а кожен п'ятий - в США. Україна 

входить в першу п'ятірку країн як за чисельністю іммігрантів, так і 

емігрантів, що обумовлено, в першу чергу, економічною міграцією населення 

колишніх радянських республік і вкладом міграції унаслідок возз'єднання 

сімей. 

За підсумками вивчення регіональної структури і динаміки МТМ 

висококваліфікованої робочої сили сформульовані наступні висновки: 

-найбільше зниження рівня людського капіталу спостерігається в 

країнах, що розвиваються;  

-в Африці на південь від Сахари та Латинській Америці міграція осіб з 

освітою вище за середній перевищує 10%, а в 41 країні, що розвивається, 

рівень кваліфікованої еміграції перевищує 20%; 

- спостерігається позитивна кореляція міжнародної трудової міграції 

професіоналів і низькокваліфікованих робітників зі збереженням динаміки в 

основних центрах тяжіння іноземної робочої сили; 



56 

 

 

- доцільне виділення 5 груп країн з мінімальною і максимальною 

втратою висококваліфікованого освіченого населення. Домінує група з 

незначним рівнем еміграції професіоналів (до 15%), в яку входять більшість 

розвинених країн (окрім, Португалії, Ісландії, Ірландії і Новій Зеландії). У 

групу з найбільшими втратами від еміграції висококваліфікованих фахівців 

(до від 30 до 50%) увійшли Гана, Кенія, Уганда, Сомалі, Кіпр, Ірландія, 

Руанда, Сальвадор, а також в Ямайка, Гренада, Гаїті, Тринідаді і Тобаго, 

Тонго, Самоа, Мальте, в яких доля високоосвічених громадян, що 

емігрували, більше 50%; 

- роль Азіатського регіону як потенційного реципієнта іноземної 

висококваліфікованої робочої сили посилюється; 

- більшість мігруючих фахівців працюють у сфері інформаційних 

технологій, бухобліку і аудиту, управління, освіти і науки; 

- освітня міграція - один з основних каналів трудової міграції 

професіоналів: спостерігається постійне зростання міжнародних студентів з 

центрами їх тяжіння в країнах, що активно приймають міжнародних 

трудових мігрантів. США - лідер по прийому студентів з інших країн - кожен 

5 випускник школи вибирає американські навчальні заклади для здобуття 

вищої освіти. У регіональному розрізі Європа залишається найбільш 

затребуваним напрямом - на цей регіон доводиться 48% усіх іноземних 

студентів. Зростає роль Азіатського регіону в процесах академічної 

мобільності - найбільший потік міжнародних студентів з Китаю, Індії і 

Південної Кореї, а кожен другий міжнародний студент - уродженець Азії. 

Обгрунтована необхідність проведення аналізу причин міграції 

професіоналів і вибору країни переїзду в контексті українських реалій.  

 З аналізу емпіричних робіт і кейсів з окремих країн  побудовані 

гіпотези про характер впливу соціально-економічних, політичних і інших 

чинників з боку приймаючої країни і країни походження на ухвалення 

рішення про міграцію. За результатами проведеного опитування отримані 

наступні висновки: 
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- найбільш значимий вплив на рішення про трудову еміграцію з 

економічних чинників мають незадоволення рівнем життя і можливості 

самореалізації. Серед неекономічних чинників найбільш значимі - причини 

статусного характеру, а також бажання знаходитися в політично стабільній 

ситуації; 

- підтверджена важливість освітньої міграції в якості одного з 

основних каналів трудової міграції професіоналів у майбутньому. Більше 

50% респондентів, що поїхали з України, головною причиною від'їзду з 

країни назвали бажання продовжити навчання в іноземному ЗВО, також 

35,7% випускників- емігрантів вказали, що брали участь в програмах 

короткострокових стажувань за кордоном і це вплинуло на рішення 

емігрувати, ще 4,76% респондентів відмітили, що проходили стажування, 

оскільки планували поїхати у майбутньому; 

- зафіксована низька активність випускників-мігрантів в розвитку 

транснаціональних зв'язків із співвітчизниками. Переважна більшість 

респондентів ніколи не здійснювали інвестицій в цінні папери українських 

компаній, торгових операцій з українськими компаніями і підприємницьку 

діяльність в Україні. Тільки 6% опитаних щомісячно направляють грошові 

перекази близьким в Україну, тоді як більше 57% ніколи цього не робили; 

- в якості основних умов повернення в Україну респонденти назвали: 

можливість самореалізації у вибраній професійній області в Українії, 

стабільність економіки, зміну політичного курсу, пільгові умови по ведення 

бізнесу, підвищення оплати праці в науковій сфері і зниження відсотка по 

іпотеці; 

- більше того, серед випускників, що повернулися в Україну, 19% 

упевнені у бажанні мігрувати знову і 47% швидше схильні до здійснення 

переїзду у майбутньому. 
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2.3. . Особливості публічного регулювання міжнародної трудової 

міграції професіоналів 

 

 

Трудові ресурси стають більше географічно мобільними, у зв'язку з 

чим виникає необхідність переглянути існуючі уявлення про стандарти в 

області трудових стосунків, як для жителів даних регіонів, так і для трудових 

міжнародних мігрантів. Глобалізація кидає виклики державам у питаннях 

проведення національної міграційної політики. 

  При цьому політика в області міграції - ширше поняття, що має на 

увазі створення комплексних принципів і підходів до державного 

регулювання міграційних процесів, що припускає діалог і облік взаємних 

вигод і витрат від пересування людських ресурсів між приймаючими 

країнами і країнами-донорами, усунення диспропорцій на ринку праці і 

пов'язаних з міграцією негативних ефектів, а також облік інтересів інших 

суб'єктів, таких як працедавців, членів сімейств мігрантів, самих трудових 

мігрантів і інших в процесі територіального пересування людини. Глущенко 

Г. І. і Пономарьов В. А. ілюструють різні напрями політики в області міграції 

у виді конуса, де в основі лежить система заходів з державного регулювання  

переміщення мігрантів і протидії нелегальної міграції, в серцевині - міри з 

забезпечення поворотної міграції, репатріації, грошових переказів, а також 

адаптації трудових мігрантів, а на вершині розташовані заходи, що мають 

тісніший зв'язок з цілями розвитку регіону або країни [55]. 

У більшості розвинених країн спостерігається стійка позитивна 

динаміка припливу міжнародних мігрантів, значну долю яких складають 

трудові мігранти. Спостерігається ускладнення підходів до міграційної 

політики у формі нових національних міграційних стратегій. Більше того, 

трендом останнього десятиліття в розвинених країнах стало проведення 

селективної міграційної політики з метою залучення найбільш 

кваліфікованих трудових мігрантів з інших країн. Основою такої виборчої 
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міграційної політики послужила необхідність в наймі тих мігрантів, які 

могли б надати найбільшу віддачу і користь економіці приймаючих країн. 

Останніми роками з'явилися роботи, в яких зроблені спроби 

розглянути міграційну політику країн з точки зору враження, що 

справляється, на економічний розвиток країн-донорів робочої сили. Умовно 

можна розділити проведення міграційної політики країн походження 

трудових мігрантів на три складових: політику передміграційної стадії, 

політику в умовах міграції, і політику зі сприяння повернення мігрантів на 

Батьківщину [7]. 

Передміграційна політика включає заходи, пов'язані із спрощенням 

процедури виїзду в іншу країну, стимулюванням міграції, а також 

проведенням всіляких тренінгів і семінарів для забезпечення мігрантів 

інформацією про умови життя в країні міграції і навчання навичкам, 

необхідним для трудової міграції. Частенько передміграційна політика в 

області МТМ в країнах, що розвиваються, виражена неявно. Рішення поїхати 

або залишитися в країні приймається потенційним мігрантом в умовах 

неповноти інформації про можливі вигоди від міграції. За оцінками 

дослідників, людей охочих поїхати в іншу країну більше, ніж тих, хто 

реально мігрує [ 51, 87]. 

Ці заходи можуть бути вжиті як в односторонньому порядку, так і в 

двосторонньому, включаючи кооперацію держав або компаній з підписанням 

угод про чисельність і тип трудових мігрантів. Абсолютним лідером по числу 

двосторонніх угод з іншими країнами являються Філіппіни (49 угод з 25 

країнами прийому)[127 ]. 

Односторонні заходи для спрощення трудової міграції в основному 

спрямовані на інформування майбутніх мігрантів про права і умови життя в 

міграції, можливостях пошуку роботи в інших країнах, а також про рівень 

заробітних плат, необхідні навички і кваліфікацію на потенційних робітниках 

місцях. Ці заходи вводяться з метою адаптації мігранта до життя далеко від 

країни походження, забезпечення його продуктивності, а також запобігання 
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ситуаціям, пов'язаним з торгівлею або жорстоким поводженням відносно 

трудових мігрантів. Проведення тренінгів з фінансової грамотності 

майбутніх мігрантів може виступати як один з можливих інструментів 

стимулювання зростання об'ємів грошових переказів в країну походження у 

майбутньому. 

Проте односторонні заходи на передміграційному етапі частенько 

спрямовані не на спрощення і стимулювання міграції, а навпаки, введення 

обмежень на виїзд з країни. Яскравим прикладом введення подібних заходів 

є обмеження на міграцію певних груп громадян (заборона на міграцію жінок 

діє в Лівії і Саудівській Аравії), введення зборів з оформлення і видачі 

паспортів, бюрократизація процедур оформлення для виїзду з країни і інше. 

[32]. 

Другий блок заходів державного регулювання проблеми спрямований 

на адаптацію і допомогу трудовим мігрантам і їх сім'ям у час міграції і 

включає правову обізнаність мігрантів, навчання фінансової грамотності, 

спрощення і здешевлення процедур грошових переказів, створення умов для 

цільових грошових переказів (наприклад, спрямованих на освіту дітей або 

медичні послуги), а також так званих «Громадських грошових переказів» 

(communal remitting) для забезпечення економічного розвитку країни-донора 

мігрантів. У випадках, що передбачають міграцію тільки до одного або 

декількох з членів сім’ї, вводяться заходи з забезпечення доступу до 

фінансових послуг в контексті транснаціональних господарств (включаючи 

доступ до надійних операторів грошових переказів). 

 Державне регулювання транснаціонального пересування трудових 

ресурсів на глобальному рівні нині представлене в недостатньому ступені. 

Різні міжнародні організації торкаються проблем трудової міграції 

фрагментованого, фокусуючись на окремих завданнях і проблемах : так, 

Міжнародна організація праці займається питаннями регулювання трудових 

стосунків, зокрема захисту прав і свобод мігрантів, Управління Верховного 

комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців займається 
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наданням допомоги біженцям, а СОТ тільки відносно нещодавно виявила 

цікавість до лібералізації тимчасового обміну працівниками, як фізичними 

особами, що надають індивідуальні послуги, у рамках роботи Генеральної 

угоди з торгівлі послугами (ГАТС). Поширення ТНК актуалізує розвиток 

міжнародних угод, що регулюють пересування кваліфікованої робочої сили. 

Як відмічає Глущенко Г. І. і Пономарьов В. А., саме ТНК виступають 

основними лобістами обговорення «горизонтальних» груп працівників (таких 

як, менеджери, фахівці і професіонали) у рамках роботи ГАТС з метою 

забезпечення більшої мобільності тимчасових іноземних працівників по 

каналу внутрішньокорпоративних перекладів [128]. МТМ розглядається з 

позицій торгівлі послугами. Згідно з 4-м способом їх надання можуть бути 

створені сприятливіші умови для тимчасового пересування фізичних осіб, що 

входять до числа працівників вищезгаданих категорій. Проте окрім 

внутрішньокорпоративних менеджерів і професіоналів в Доповненні до 4-го 

способу вказані наступні категорії працівників, що також мають полегшені 

умови пересування : фахівці у сфері юриспруденції, фахівці у сфері 

бухобліку і аудиту, лікарі, стоматологи, моделі і фахівці в області моди, 

фахівці у сфері градоустрою і планування, фахівці в області ГГ, програмісти, 

аналітики і інші. 

У 1951 році була заснована Міжнародна організація з Міграції в якості 

провідної міжурядової організації з питань міграції. За станом на 2018 рік в 

МОМ налічувалося 166 країн-членів. Основна діяльність МОМ спрямована 

на захист і забезпечення прав мігрантів, просування міжнародної кооперації, 

надання гуманітарної допомоги мігрантам, в що ній мають потребу, 

включаючи біженців. Ця організація також надає консультаційні послуги 

державам-членам. Чотири основні напрями роботи МОМ - управління 

міграцією і розвитком, спрощення міграційних процесів, регулювання 

міграції, надання допомоги при вимушеній міграції. 
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Слід зазначити, що наднаціональне регулювання нині обмежується 

рекомендаціями, покликаними упорядкувати управління міграцією на 

світовому рівні в деяких випадках у виді торгових угод. 

Упродовж останніх років отримало масштабний розвиток 

законодавство в області регулювання прав мігрантів трудящих на 

наднаціональному регіональному рівні, що проводиться міжнародними 

організаціями в різних субрегіонах Європи, Америки, Африки і Азії [86]. 

Наднаціональна координація міграційної політики розглядається як одна з 

можливих відповідей викликам глобалізації. Основними формами 

державного регулювання міграційних процесів на регіональному рівні є: 

укладення угод про вільне пересування, уніфікація стандартів якості освіти, 

взаємне визнання дипломів і сертифікатів про кваліфікації, створення 

короткострокових навчальних і трудових програм мобільності. 

Європа 

Система вільного пересування людей і забезпечення трудової міграції 

усередині Європейського Союзу на сьогодні є найбільш розробленою у 

рамках регіональних інтеграційних процесів у світі. Основний документ, 

Римський договір (Treaty of Rome), що заклав основи вільному пересуванню 

трудящих, був підписаний в 1957 році ФРН, Італією, Францією, 

Нідерландами, Бельгією і Люксембургом. Сьогодні права трудових мігрантів 

зафіксовані в статті 45 TFEU (Договорі про функціонування Європейського 

Союзу), з питань вільного переміщення, і в Директиві 2004/38/EC, з прав 

проживання. Згідно з цими документами кожен громадянин країни-члена 

Європейського Союзу має право працювати в іншій країні-членові ЄС без 

необхідності отримання дозволу на роботу (work permit), а також шукати 

роботу, знаходитися на території країни в цілях трудової зайнятості і 

проживання в країні у разі отримання роботи. Більше того, в документах 

фіксується принцип відсутності дискримінації на основі національності, 

виходячи з якого трудові мігранти мають ті ж права, умови праці, і ті ж 

соціальні привілеї, що і національні робітники. Члени сімейств також мають 
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право незалежно від національності переїхати в країну прибуття трудового 

мігранта і отримати дозвіл на проживання (a residence permit) на той же 

період часу, що і член трудящого сім'ї. Крім того, країни ЄС розробили 

скоординированную систему соціальної безпеки і критерії розпізнавання 

трудових мігрантів за рівнем кваліфікації. 

У той же час країни-члени ЄС залишають за собою право обмеження 

трудової міграції на користь національних робітників у разі надання 

зайнятості в державному секторі, а також у разі забезпечення державної 

безпеки, здорового суспільства і інш. В контексті включення Східно-

європейських країн до складу Європейського Союзу деякі країни члени ЄС-

15 встановили обмеження по транзиту і вільному переміщенню робітників з 

нових учасниць Союзу. 

Основним інструментом Ради Європи (Council of Europe (COE)) є 

Європейська Конвенція про легальний статус трудових мігрантів (The 

European Convention on the Legal Status of Migrant Workers), що набула 

чинності в травні 1983 року і регулювала основні питання з найму, 

медичному обстеженню, проживанню і дозволу на роботу, возз'єднанню 

сімей і умовам трансферу заощаджень трудових мігрантів. Разом з 

Європейською Конвенцією захист трудових мігрантів фіксується в 

Європейській соціальній хартії (European Social Charter11) в Європейській 

Конвенції Громадської безпеки (the European Convention on Social Security). 

У рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) сторони, що 

беруть участь, в 1991 році також підписали угоду про кооперацію з метою 

формування і розвитку загального економічного простору, забезпечення 

відкритості меж, свободи пересування для громадян і передачі інформації. 

Крім того, країни СНД в 2008 році підписали Конвенцію про легальний 

статус трудових мігрантів і членів сімей. 

Євразійська економічна спільнота (ЄврАзЕС) була заснована з метою 

створення ефективної економічної взаємодії в довгостроковій перспективі, 

торкаючись, проте, лише окремих питань у сфері трудових стосунків. У 
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рамках цього Співтовариства затверджено забезпечення вільного 

пересування громадян країн-учасниць, а також угоду по забезпеченню рівних 

прав в перетині меж, наданню обопільного безвізового режиму для громадян 

Білорусі, Казахстану, Росії і Таджикистану і спрощення процедури 

отримання громадянства. Також зараз розглядається можливість кооперації в 

області трудової міграції. Одним із завдань ЄврАзЕС є узгодження соціальної 

політики з метою формування спільного ринку праці, єдиного освітнього 

простору і узгодження підходів у вирішенні питань охорони здоров'я і 

трудової міграції. 

У рамках Організації чорноморського економічного співробітництва 

(ОЧЕС) також підписані дві угоди по спрощенню процедури отримання візи 

для спеціальних категорій громадян, таких як представників бізнес-структур і 

професійних водіїв. 

На регіональному рівні Європа найактивніше зміцнює   зв'язки  з 

питань трудової міграції, особливу увагу приділяючи питанням забезпечення 

рівних прав трудящих, соціального захисту і викорінюванню дискримінації. 

У 2012 році ще 10 нових країн ЄС впровадили Директиву «Блакитна 

карта»: Чехія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Італія, Люксембург, 

Нідерланди, Польща, Словаччина і Болгарія, причому введення цієї 

Директиви в деяких випадках замінювало існуючу систему державного 

регулювання потоків міжнародної кваліфікованої робочої сили в країні. 

Таким чином, сьогодні вона введена у усіх країнах, що підписали Директиву. 

Однією з найбільш поширених проблем, з якою стикаються країни ЄС 

у питаннях селективного залучення іноземних професіоналів, є оцінка рівня 

кваліфікації іноземного трудового мігранта. В зв'язку з цим, наприклад, 

Німеччина вводить новий закон по розпізнаванню іноземної системи 

кваліфікації, підтримуваний інтернет-порталом і спеціалізованими центрами. 

У Швеції створено агентство, зайняте питаннями зіставлення іноземних і 

національних систем кваліфікації. Подібні заходи також вжиті в Австрії і 

Ірландії. 
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Іншою важливою тенденцією останніх років є поширення бальної 

системи для забезпечення селективної політики відносно трудової міграції. 

Так, на прикладі таких країн як Австралія, Канада і Нова Зеландія, 

Великобританія, Данія, Нідерланди і Австрія з 2008 року ввели бальну 

систему (point - based systems, PBS). Причому варто відмітити, що багато 

країн «затягують» схеми прийому висококваліфікованих мігрантів на основі 

знання мови і рівня заробітних плат. Так в 2011 році у міграційної служби 

Данії з'явилася можливість оформлення відмови в резиденції тих мігрантів, 

чия заробітна плата диспропорційно висока в порівнянні із зайнятими. Також 

в Україні введено обов'язкове тестування мігрантів на знання української 

мови, що є вихідцями з країн з безвізовим режимом в'їзду до України. 

Великобританія ускладнила процедури прийому трудових мігрантів. 

Незважаючи на засадничий принцип європейської інтеграцій, приписуючий 

вільне пересування робочої сили, уряд країни побоюється масового припливу 

мігрантів з Румунії і Болгарії. Окрім загального скорочення імміграції, в 

країні були введені заходи, що стосуються кваліфікованих кадрів. Так, 

заявник повинен відповідати наступним критеріям: мати певний рівень в 

ієрархії посад на роботі, говорити англійською мовою на рівні не нижче 

«intermediate» і відповідати вимогам у розмірах винагороди. У зв'язку з 

проведенням обмежувальної політики по залученню кваліфікованої іноземної 

робочої сили не ведеться прийом міжнародних трудових мігрантів на позиції 

IT -специалистов і менеджерів по безпеці. 

Проте в Європі діє і протилежна тенденція у бік спрощення процедури 

прийому іноземних професіоналів. Наприклад, в Німеччині були введені 

сприятливіші критерії допуску високо кваліфікованих іноземних працівників 

в 2012 році. Також встановлені нові терміни пошуку роботи до шести місяців 

для іноземних громадян з рівнем освіти вище за середній. Більше того, в 

Німеччині розробляється механізм визначення справжніх і майбутніх потреб 

в робочій силі по галузях, рівні кваліфікації і регіоні   [97]. 
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Основними лідерами серед європейських країн, що приймають 

міжнародних мігрантів з наданням громадянства іноземним громадянам 

являються Великобританія, Франція, Нідерланди і Германія, проте з 2010 

року цей показник істотно виріс в Іспанії, досягнувши 123 тисяч чоловік, що 

наближається до рівня Франції. 

Важливою частиною державної політики європейських країн є 

залучення іноземних громадян для здобуття освіти. Нові моделі вищої освіти 

набувають все більшого поширення: це стосується онлайн-освіти, франшизи і 

створення міжнародних кампусів, які впливають на попит на вищу освіту у 

зарубіжних країнах. 

З іншого боку, великий потік міжнародних студентів може робити 

негативний ефект на майбутню зайнятість національних студентів в країні 

навчання. В зв'язку з цим вводяться обмеження віз і дозволів на проживання. 

Також тиск на робочу силу і зростання безробіття в Європі спричинив 

ревізію залучення мігрантів на ринок праці, які закінчили навчання у ЗВО. 

Таким чином, у сфері освітньої міграції помітна тенденція у бік більше 

селективної політики (ускладнення процедури в'їзду і отримання віз 

студентами зі збереженням вербування студентів і найму іноземних 

громадян). 

Міграція після закінчення ЗВО залишається в пріоритеті. Більшість 

країн заохочують пошук роботи іноземними аспірантами, оскільки останні 

мають високий рівень кваліфікації, мають у більшості своєму 

інтернаціональні погляди і можливість жити і працювати в різних 

соціокультурних умовах. Так, період пошуку роботи для іноземних 

аспірантів в Німеччині виріс до 18 місяців. У Ірландії дозволений доступ до 

ринку праці після закінчення навчання від напівроку до року залежно від 

пройденої програми. Багато країн ОЕСР пропонують різні можливості для 

пошуку роботи. Наприклад, в США, хоча і не передбачений дозвіл на роботу 

для аспірантів, надана можливість проходження річної практики,   або за 

результатами якої іноземні аспіранти можуть бути найняті їх університетами. 
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Причому для зайнятих у сфері науки, нових технологій, інженерії і 

математики, тобто в категорії STEM (science, technology, engineering, math), 

цей період може бути продовжений до 27 місяців. 

Великобританія, на відміну від більшості європейських країн, активно 

утримує міжнародних випускників з країн, що не входять в Європейську 

економічну зону, від виходу на ринок праці після закінчення навчання. Так з 

6 квітня 2012 р. закрита програма отримання візи Post - Study Work Route 

(Tier1) за програмою High Skilled Migrant Programme (HSMP), при цьому була 

підтримана програма зайнятості спонсорованих випускників (Tier 2) і 

студентів на отримання PhD (Tier 4), що входять у бальну систему прийому 

мігрантів. 

Північна і Південна Америка 

Перейдемо далі до наднаціонального державного регулювання 

трудової міграції в Північній і Південній Америці. 

У Північноамериканській Угоді про Вільну Торгівлю (NAFTA) відсутні 

загальні положення про вільне переміщення робочої сили (16 Глава Угоди 

торкається спрощення умов переміщення бізнесменів на тимчасовій основі). 

Тимчасовий в'їзд дозволений 4 категоріям висококваліфікованої робочої 

сили: представникам бізнес структур, трейдерам і інвесторам, а також 

співробітникам компаній, що забезпечують внутрішню мобільність між 

офісами, розташованими в різних країнах. Для представників останньої 

категорії потрібно отримання спеціальної неміграційної візи (non - immigrant 

NAFTA Professional visa або TN visa)[] . 

У рамках NAFTA діє TN - 1 віза, яка надається громадянам Канади і 

Мексики за професіями, обумовленими у рамках угоди [ ]. Для цієї візи 

також встановлений ліміт у розмірі щорічних видач. Для громадян Австралії 

діє система надання E - 3 віз (щорічно 10,5 тисяч чоловік можуть її придбати), 

що набула чинності з 2005 роках []. 

У рамках Співтовариства (the Andean Community (CAN)) Анд з 2003 

року введений Інструмент регулювання трудової міграції «the Andean Labour 
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Migration Instrument» (IAML), який містить положення відносно вільного 

переміщення робітників. Як тільки угоди будуть повністю впроваджені, 

мігранти отримають право на перетин меж і переїзду в інші країни-учасниці, 

а також на рівне звернення, створення профспілок і колективне відстоювання 

позицій у питаннях заробітних плат, а також право на протекцію сімей 

трудових мігрантів. Що стосується міграції кваліфікованих робітників, 

Співтовариство також займається розробкою норм і стандартів з метою 

забезпечення розпізнавання академічних і національних вимог до 

професійних дипломованих фахівців. (ILO, 2008, p. 19). 

У рамках МЕРКОСУР (MERCOSUR) доки не підписана угода про 

загальне вільне переміщення трудових ресурсів, проте діє декілька 

документів про державне регулюванню трудової міграції і розпізнаванню 

навичок і рівня кваліфікації робітників : «Social - Labour Declaration», «the 

Agreement on Residence for State Party Nationals of MERCOSUR», «the 

Agreement on Visa Exemptions», «Agreement on Social Security». Деякі 

громадяни країн-учасниць можуть подорожувати   територіями країн на 

безвізовій основі впродовж 90 днів, не включаючи самозанятых і робочих, 

одержуючих заробітну плату в країні дотримання. Також громадяни країн-

учасниць мають можливість отримання тимчасової або постійної посвідчення 

на проживання з правом роботи в приймаючій країні (включаючи членів 

сімей незалежно від національності). 

З 2005 року набула чинності Багатостороння угода про соціальне 

забезпечення, у рамках якого підписані 3 основні протоколи з питань 

розпізнавання рівня освіти і кваліфікації, а також зіставлення дипломів про 

вищу освіту громадян країн-учасниць. 

Створення єдиного торговельно-економічного союзу країн Південної 

Америки (CARICOM), разом з угодою про вільне переміщення товарів, також 

ознаменувало створення правил з вільному пересуванню капіталу, 

кваліфікованої робочої сили і наданню послуг. Деякі категорії громадян 

Карибського співтовариства мають право на пошук оплачуваної роботи без 
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дозволу на роботу. До таких категорій громадян зараховуються: люди з 

вищою освітою і рівноцінній кваліфікації, художники, музиканти, 

працівники ЗМІ, спортсмени, учителі, медсестри, дипломовані фахівці і люди 

рівної кваліфікації, разом з майстрами ремісничих професій [127] . Після 

заповнення спеціальної форми «Certificate of Recognition of CARICOM Skills 

Qualification» вказаним категоріям дозволений в'їзд в інші країни-члени 

Співтовариства впродовж 6 місяців з правом продовження на невизначений 

термін у разі завірення з країни-реципієнта. 

Аналізуючи державну політику у сфері міжнародної міграції на рівні 

країн, варто відмітити, що Сполучені Штати Америки і Канада проводять 

найбільш активну і успішну політику з залучення кваліфікованих фахівців з 

інших країн. Це обумовлено розглядом міграції фахівців з високим рівнем 

кваліфікації в якості елементу загальної стратегії економічного розвитку 

країни. 

У США отримала поширення програма H - 1B. Ця програма надає 

право утримувачеві на тимчасове перебування в країні, і спрямована на 

працівників окремих професій, в основному сфери інформаційних 

технологій, біотехнології, хімії, архітектури, математики, інженерії, 

природних і соціальних наук, а також медицини і здоров'я, освіти, права, 

теології і різних мистецтв. Причому необхідною умовою виступає наявність 

у заявника ступеня бакалавра або еквіваленту. Тривалість перебування в 

країні не може перевищувати 3 років з можливістю продовження до 6 років. 

По числу виданих віз цього типу встановлений ліміт в 65 тисяч одиниць і 20 

тисяч одиниць (для осіб, що закінчили магістрат), проте, з урахуванням 

різних виняткових випадків, впродовж останніх 3 років спостерігається 

значне перевищення числа утримувачів віз над встановленим лімітом. У 2015 

році чисельність утримувачів візи H1 - B склала 172,748 тисяч чоловік, що на 

50 тисяч більше, ніж було видано в 2010 році [118 ]. Основна доля 

утримувачів віз представлена Азіатськими фахівцями (близько 40%), тоді як 

в Європейському регіоні доля склала 27% в 2005 році [116]. 
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У Канаді в післякризові роки спостерігається динаміка у бік 

проведення селективної політики в області залучення кваліфікованих 

трудових мігрантів. Так, в країні скасований перелік професій, що 

дозволяють пройти за Федеральною Програмою Кваліфікованих Трудових 

Мігрантів без пропозиції роботи. Також була проявлена ініціатива зі 

створення складнішої системи відбору трудових мігрантів. В основному ці 

ініціативи торкалися вимог зі знання мови, більшого пріоритету у бік 

молодих мігрантів і перерахунку бальної системи з урахуванням тих 

чинників, які мають найбільш важливе значення для дотримання балансу 

ринку праці Канади. 

Уряд Мексики в 90-і роки минулого століття узяв державний курс на 

підтримку науки і досліджень і впровадив програму «Program for the Support 

of Science and Research» з метою інтернаціоналізації внутрішнього ринку 

нововведень і репатріації молодих мексиканських учених, які отримали 

післявузівську освіту за кордоном [ ]. В результаті політики, що проводиться, 

в період з 1991 по 2002 рік чисельність учених, що повернулися в Мексику, 

виросло майже в два рази. 

Програми регулювання міграції і залучення кваліфікованих фахівців, 

що найбільш пропрацювали, мають Австралія, Японія Сінгапур і Корея. 

У 2012 році в Японії була введена бальна система для трьох груп 

висококваліфікованих іноземних мігрантів : зайнятих в наукових і 

академічних дослідженнях, в професійній і технічній діяльності і в 

адміністративній менеджерській діяльності. Причому розподіл балів 

залежить від рівня освіти індивіда, успіхів в кар'єрі і річного доходу. Нова 

система проживання на території Японії припускає збільшення періоду 

знаходження в країні від трьох до п'яти років, причому з 2012 року також 

спрощені процедури повторного в'їзду до країни. При усій розвиненості 

міграційної політики, Японія продовжує робити акцент на тимчасове, але не 

постійне перебування фахівців. 
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Корея впровадила бальну систему ще в 2011 році як для 

висококваліфікованих, так і для некваліфікованих іноземних працівників. 

Мігранти-професіонали, що вже знаходяться на території країни мають 

можливість отримання довгострокової візи без обмеження на зайнятість. При 

цьому система балів базується на таких параметрах, як вік, рівень освіти, 

знання корейської мови і рівень доходу. У разі набору достатньої кількості 

балів індивід в праві перевезти в Корею також членів сім'ї з можливістю 

отримання статусу резидентів. 

Нова Консультаційна Рада з питань Кваліфікованої міграції в Австралії 

пропонує уряду країни забезпечити зниження дефіциту професіоналів за 

допомогою нової процедури селективного відбору потенційних іммігрантів. 

Ця процедура полягає в онлайн заповненні анкети, за результатами якої 

заявникові висилається запрошення на заповнення візової заявки [84]. Також 

в Австралії була спрощена типологія спонсорських віз разом зі зниженням 

вимог до працедавців, що виступають в ролі спонсорів для 

висококваліфікованих мігрантів. В цілому, в 2012 році Австралія спростила 

свою візову систему, створивши нову систему «Skilled Migrant Selection 

Register», також відому як «SkillSelect», скоротивши число різних віз з 27 до 

11 типів, а також стандартизувала критерії розгляду заявок за програмами 

для кваліфікованих мігрантів. Система надання віз для тимчасових робіт 

також була спрощена - з 17 до 8 різних віз []. 

Корея в 2011 р. ввела заходи зі стимулювання припливу міжнародних 

студентів на ринок праці після закінчення навчання за допомогою надання 

візи на час пошуку роботи (до шести місяців). Віза може бути продовжена на 

період до одного року для бакалаврів і до двох років для магістрів і докторів. 

У Австралії введена нова робоча віза для випускників   закладів вищої 

освіти. Іноземні студенти, що не досягли необхідного рівня, щоб отримати 

постійну звичайну візу, що видається кваліфікованим мігрантам, мають 

можливість залишатися в Австралії упродовж 18 місяців з метою набуття 

досвіду роботи або навчання англійській мові. 
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На Африканському континенті міжнародна міграція здійснюється між 

країнами з різним рівнем економічного розвитку. Для багатьох держав 

проблеми регулювання міграційних процесів залишаються другорядними 

внаслідок наявності існуючих негативних соціально-економічних проблем. В 

зв'язку з цим основна сфера інтересів сконцентрована на усуненні 

нелегальної міграції і біженців. Проте в останнє десятиліття здійснюються 

активні спроби  державного регулювання трудової міграції як на 

регіональному, міжнародному, так і національному рівнях. 

Особливістю державного регулювання міграційних процесів на першій 

стадії є проведення заходів, пов'язаних із спрощенням процедур виїзду і 

адаптації мігрантів в іншій країні, навчання мові, фінансовій грамотності і 

навичкам, необхідним для трудової міграції. Ці заходи можуть вживатися як 

в односторонньому порядку, так і в двосторонньому, включаючи кооперацію 

держав або компаній з підписанням угод про чисельність і тип трудових 

мігрантів. 

На стадії знаходження трудового мігранта в іншій країні виявлені 

заходи, спрямовані на забезпечення правової обізнаності мігрантів, навчання 

процедурам грошових переказів, інформування про можливості передачі 

фінансових коштів на батьківщину, створення умов для цільових грошових 

переказів, наприклад, на освіту або медичні послуги. 

Третя стадія припускає здійснення заходів з забезпечення зворотності 

трудової міграції, таких як: зниження бюрократичних і інформаційних 

бар'єрів, що перешкоджають поворотній трудовій міграції, спрощення 

процедур репатріації і підвищення привабливості поворотної міграції за 

допомогою отримання подвійного громадянства і спрощення оформлення 

ПМЖ для членів сім'ї мігрантів, що не є громадянами країни-донора, 

забезпечення пенсією і соціальним захистом, тимчасових програм залучення 

висококваліфікованих фахівців з метою передачі знань місцевому населенню. 

Виявлений низький рівень наднаціонального регулювання руху 

трудових ресурсів, і у відношенні висококваліфікованих трудових мігрантів, 
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зокрема. Міжнародні організації лише частково покривають різні аспекти 

міграційних процесів, фокусуючись на окремих темах – питаннях 

державного  регулювання трудових стосунків, захисту прав і свобод 

мігрантів, наданні допомоги біженцям та ін. У рамках ГАТС розглядається 

можливість тимчасового обміну працівниками, як фізичними особами, що 

надають індивідуальні послуги. Проте застосування такого підходу відносно 

трудових мігрантів все ще знаходиться на стадії переговорів і носить 

рекомендаційний характер. Усе вищесказане обгрунтовує необхідність 

створення проектів наднаціонального регулювання міграційних процесів, що 

забезпечують міжнародний режим трудової мобільності, що враховує 

інтереси приймаючих країн і країн-донорів робочої сили. 

Виявлена асиметрія розвиненості регіональної координації у бік 

Європейського регіону і Північної Америки. Основна тенденція - обмеження 

припливу мігрантів у більшості розвинених країн і проведення селективної 

політики в області МТМ з пріоритетом у бік трудових мігрантів вищого рівня 

кваліфікації. 

Виявлена проблема переоцінки і зіставлення рівня кваліфікації 

мігрантів різних країн, яка вимагає   взаємодії між країнами. Крім того, 

більшість розвинених країн проводять широкомасштабні проекти в області 

освітньої міграції, зокрема: створення нових форм освітніх програм, 

сприяння іноземним стажуванням у час навчання, використання 

можливостей дистанційного навчання, надання кредиту на освіту за 

кордоном з подальшим працевлаштуванням в країні походження. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

 

3.1.Формування системи публічного регулювання міжнародної 
трудової міграції 

 

 

Найважливішу роль у виборі країни міграції або причин від'їзду з 

країни походження грає політика держав в області державного  регулювання 

міграційних процесів. Так, країни, прагнучі обмежити в'їзд або виїзд 

мігрантів, можуть використати інструменти квотування окремих груп 

мігрантів, вводити вимоги по знанню мови, стану здоров'я, професійній 

кваліфікації і інші. 

Приклади успішних практик залучення висококваліфікованої робочої 

сили за кордоном актуалізує інструменти державного регулювання МТМ в 

контексті українського регулювання трудової міграції професіоналів. 

Успішна політика регулювання трудової міграції повинна включати 

комплекс заходів з забезпечення ефективного проведення політики залучення 

професіоналів з-за кордону, стримуванню виїзду кваліфікованих кадрів з 

країни, репатріації мігрантів, створенню системи підтримки і зміцнення 

зв'язків з українськомовним співтовариством в інших країнах, а також 

мотивуванню обміну знаннями і навичками висококваліфікованих кадрів. 

Останніми роками зростає інтерес до створення стратегії повернення 

репатріантів у зв'язку з позитивною динамікою чисельності мігрантів, що 

повернулися, і бажанням розвинених країн, що розвиваються, отримати 

максимум вигод від поворотної міграції. 

Зокрема, в Ізраїлі довгий час існувала сегментація мігрантів, що 

повертаються, за рівнем кваліфікації, причому основні зусилля і засоби були 

спрямовані на повернення висококваліфікованої робочої сили. У гонитві за 
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талантами держави стають усе більш уважними до залучення 

висококваліфікованих фахівців. Проте разом з програмами надання робочих 

віз, впровадженням бальної системи оцінки мігрантів і програм залучення 

інвесторів в країну, існує також практика проведення державної політики в 

області повернення додому висококваліфікованих експатріантів. Яскравим 

прикладом створення державної стратегії повернення висококваліфікованих 

мігрантів може служити досвід Ізраїлю. 

До недавнього часу більшість країн Південно-азіатського регіону 

розглядали трудову еміграцію в негативному аспекті, і у кращому разі як 

короткострокову необхідність. Навіть на Філіппінах міжнародна трудова 

міграція швидше вважалася «Національною ганьбою». 

У останні десятиліття процес міграції професіоналів більше не 

сприймається як остаточна втрата людського капіталу для країни 

походження, але спонукає країни до інвестування значних зусиль в зміцнення 

зв'язків з етнічними групами за кордоном. До таких екстратериторіальних 

груп в першу чергу відносяться діаспори, членам яких нерідко надається 

цілий ряд політичних, соціо-культурних і економічних можливостей, від 

можливості отримання подвійного громадянства і права голосувати на 

виборах до проведення інвестиційних ініціатив діаспор. Надання 

вищезгаданих прав часто розглядається в якості механізму символічної і 

матеріальної реінкорпорації діаспори, що є ключовим моментом в проведенні 

«Стратегії діаспори» («diaspora strategies»)[48, p.2]. 

З іншого боку, останніми роками усе зростає інтерес до створення 

стратегії повернення репатріантів у зв'язку з позитивною динамікою 

чисельності мігрантів, що повернулися, і бажанням розвинених країн, 

отримати максимум вигод від поворотної міграції. Зокрема, в Ізраїлі довгий 

час існувала сегментація мігрантів, що повертаються, за  рівнем кваліфікації, 

причому більшість зусиль і засобів віддавалися росту повернення 

висококваліфікованої робочої сили. 
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Останніми роками в таких країнах як Китай, Тайвань і Мексика, 

розробляються програми повернення мігрантів з метою «Реверсування 

витоку умів». У такі програми можуть входити системи нових контрактів, 

стипендій, запрошень студентів, стимулювання освітньої еміграції з метою 

здобуття вищої освіти і сприяння поверненню на Батьківщину, а також 

взаємодію з діаспорами з метою стимулювання грошових переказів, 

підготовки грунту для іноземних інвестицій і торгівлі і спрощення передачі 

навичок і знань. 

Наприклад, в Китаї значні зусилля були докладені у питаннях міграції 

«талантів» в розвинені країни і подальшого сприяння поверненню 

кваліфікованих емігрантів, яке стало можливим завдяки вільному режиму 

в'їзду і виїзду з країни, політичної стабільності, наданню пільг після 

прибуття, високого соціального статусу і кращих можливостей в побудові 

кар'єри в Китаї, разом з вихованням патріотизму. 

Більше того, значні державні вкладення в дослідження і розробки, 

конкуренції між університетами, дослідницькими лабораторіями і 

підприємствами надала дієвий стимул до повернення кваліфікованих 

трудових мігрантів, що працювали в розвинених країнах. 

Політика в області державного  регулювання МТМ в умовах 

глобалізації повинна базуватися на принципах взаємовигідної взаємодії 

країн-донорів і країн-реципієнтів робочої сили з урахуванням 

довгострокових програм економічного і соціально-політичного розвитку 

країн. При цьому необхідно проводити цільові міграційні програми, 

орієнтовані на потреби реального ринку праці і що враховує соціально-

культурні аспекти [59].  

Українська економіка має вражаючий запас людського капіталу, маючи 

одні з найвищих показників охоплення населення вищою освітою. На 

сьогодні Україна входить до групи світових лідерів по охопленню вищою 

освітою населення. [49]. Доля осіб, що мають вищу освіту  у віці від 25 до 64 

років   станом на 2018 рік склала 54%, що ставить Україну на друге місце 
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після Канади серед інших країн.  До порівняння, в США відсоток осіб, що 

мають вищу освіту склав 33,5%, в Німеччині - 26,4% [25]. 

Внаслідок розпаду Радянського Союзу і економічної і політичної 

кризи, що послідувала, почалася масова еміграція висококваліфікованих 

фахівців за кордон. Більше того, за оцінками, близько 2,2 млн чоловік, що 

мають вчені ступені, стали займатися малим бізнесом, завершивши заняття 

науковою діяльністю [48]. При багатообіцяючих показниках охоплення 

вищою освітою населення почало відбуватися різке знецінення людського 

капіталу, багато професій виявилися незатребуваними в ринкових умовах 

пореформеної України. При цьому в період економічного зростання в 

України з кінця 1990-х років попит на висококваліфіковану робочу силу 

виріс більш ніж на 30%, тоді як кумулятивний приріст пропозиції не досяг 

15% [34]. Освітня активність на робочих місцях також залишалася украй 

низькою, і до цього дня лише великі підприємства можуть дозволити собі 

інвестиції освіта своїх співробітників. 

Високий освітній потенціал України може свідчити про створення 

сприятливого середовища для розвитку наукомістких галузей економіки. 

Проте якщо за кількісними характеристиками Україна входить в топ-10 країн 

ОЕСР, то говорячи про якість освіти, можна констатувати її поступове 

зниження. Зниження академічних стандартів в пореформений час, 

збільшення чисельності студентів, зниження витрат на освіту з боку держави 

з урахуванням широкого охоплення вищою освітою, а, отже, низьким 

показником витрат на освіту на одного учня (у 2015 році державні витрати на 

освіту в Україні складали 3,9% ВВП, в 2017 році - 4,3%, при цьому витрати 

на вищу і післідипломну освіту за останні 5 років не перевищували 0,8% 

ВВП, для порівняння, в Норвегії цей показник коливається близько 1,6%, у 

Великобританії - 1,2%, США - 1,4%, Туреччині - 1,2%)[41, 53], а також 

зниження оплати праці в освітній і науковій сферах привели до знецінення і 

зниження якості освіти в Україні. Треба проте відмітити, що динаміка оплати 

праці зайнятих у сфері освіти упродовж 2000-х років росла. Так, якщо в 2000 



78 

 

 

році середньомісячна нарахована заробітна плата складала 55,8% від 

заробітної плати в економіці в цілому, то вже до 2017 року цей показник 

досяг 79,6%., а серед осіб, зайнятих у сфері вищої освіти за останні 5 років 

варіював на рівні 100%)[41, 53]. У більшості країн співвідношення між 

середніми показниками в освіті і в інших галузях економіки коливається між 

95 і 115% [62]. 

Професійна структура зайнятості України істотно відрізняється від 

структури більшості розвинених країн з переважанням фахівців вищого рівня 

кваліфікації. При цьому відносна доля самих низькокваліфікованих 

робітників також є однією з найбільш високих серед більшості розвинених і 

перехідних економік. Україна відчуває нестачу в працівниках середньої 

кваліфікації. За оцінками, більше за третину усіх індивідів, що мають вищу 

освіту, зайняті на робочих місцях, що не вимагають такої високої 

кваліфікації. [108]. Проте рівень зайнятості серед осіб з вищою освітою 

залишається високим, так на 2018 рік, рівень зайнятості склав 82,2%, а рівень 

безробіття - 3% [93]. 

Державна політика в області трудової міграції в широкому сенсі в 

Україні упродовж 2000-х років характеризувалася відносною 

непослідовністю. Так, сталося спрощення процедури отримання дозволу на 

роботу в Україні для трудових мігрантів з країн СНД, що змінилося 

введенням патентної системи в 2015 році, а потім посиленням правил з 

отримання дозволу на працевлаштування в 2018 році за рахунок введення 

щомісячного податкового авансового платежу, ускладнення процедури 

отримання патенту, введення тесту на знання  мови. Подібне ускладнення 

процедур для в'їзду мігрантів може мати ряд негативних наслідків : 

• Зниження загальної чисельності трудових мігрантів в Україні за 

рахунок включення додаткових бар'єрів на ринок праці України, ускладнення 

адаптації для мігранта, зниження його очікуваних доходів; 

• Збільшення нелегальної міграції, що призводить до відсутності 

контролю трудових стосунків між мігрантами і працедавцями з боку 
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держави; 

• Незадоволення потреб української економіки в залученні 

трудових мігрантів різних професійних груп. 

Зростаючий розрив між розвиненими країнами, та такими що 

розвиваються, в демографічному і соціально-економічному аспектах дає 

можливість говорити про позитивний прогноз з боку пропозиції іноземної 

робочої сили. При цьому попит на кваліфіковану працю в умовах 

нестабільності економік і швидкого розвитку нових технологій буде 

зростати. В умовах гострої конкуренції за людський капітал країнам 

необхідно розробити комплексний підхід до державного регулювання 

трудової міграції професіоналів, який враховував би інтереси як країн-

імпортерів, так і країн-донорів кваліфікованої робочої сили. Більше того, 

зростання етносоціальних конфліктів, соціальна напруженість і поширення 

національної нетерпимості привела до розуміння необхідності розробки 

інтеграційних програм з підвищення соціально ефективної міграції. Ці 

програми отримали поширення у ведучих західноєвропейських країнах, 

таких як Франція, Великобританія, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Німеччина і 

інш. Національна політика в області державного регулювання міграції 

робочої сили повинна поєднуватися і доповнюватися наднаціональними 

програмами, що дозволяють враховувати інтереси усіх учасників 

міграційного процесу в умовах розвитку світового і національного 

господарства. 

За станом на грудень 2015 року Україною було укладено 81 

міжнародний договір в області міграції [46]. Залучення висококваліфікованих 

трудових мігрантів дозволяє вирішити проблеми нестачі фахівців певних 

професій і забезпечити конкурентоспроможність економіки. Представлений 

аналіз державної політики в області трудової міграції показує, що більшість 

розвинених країн, які є основними реципієнтами висококваліфікованої 

робочої сили, прагнуть проводити селективну політику з метою залучення 

найбільш цінних кадрів. Міграційні закони, прийняті у кінці 1990-х - початку 
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2000-х гг, діючі в цих країнах, вже пережили декілька хвиль поправок, тоді 

як в Україні норми, що регулюють залучення і умови праці 

висококваліфікованих фахівців, з'явилися лише в 2010 році.  

Висококваліфіковані іноземні фахівці мають ряд преференцій, зокрема: 

квоти на видачу дозволів на роботу не поширюються на іноземних громадян 

цієї категорії; дозвіл на роботу видається виходячи їх трудового договору, не 

перевищуючи 3 років з можливістю його неодноразового продовження; 

члени сім'ї висококваліфікованого фахівця мають право здійснювати трудову 

діяльність також поза квотами на видачу дозволів на роботу; 

висококваліфікований фахівець може отримати посвідку на проживання на 

термін дії трудового договору, а також для них передбачена пільгова 

податкова ставка 13% прибуткового податку. 

Приклади успішних практик залучення висококваліфікованої робочої 

сили за кордоном актуалізують застосування інструментів державного 

регулювання МТМ в контексті українського регулювання трудової міграції 

професіоналів. Державне регулювання руху висококваліфікованої робочої 

сили в Україні до останнього часу було представлене слабо, тому у 

найближчі роки перед країною стоятиме актуальна проблема створення 

ефективної багатосторонньої програми з залучення висококваліфікованих 

фахівців з інших країн, сприянню репатріації українських громадян і 

проведенню інших заходів, спрямованих на забезпечення 

конкурентоспроможності економіки України у майбутньому. У зв'язку з цим 

розглянемо далі основні практичні рекомендації державного регулювання 

МТМ професіоналів на основі успішного досвіду різних країн з урахуванням 

основних результатів соціологічного дослідження. 

Залучення висококваліфікованих фахівців з інших країн стало 

актуальним завданням для України у зв'язку з необхідністю створення умов 

для розвитку інноваційної активності, підвищення інвестиційної 

привабливості України. По зауваженню І. Ивахнюк, «Приплив інвестицій 

частенько припускає міграцію висококваліфікованих кадрів», зайнятих на 
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робочих місцях в ТНК. Більше того, одним з можливих позитивних ефектів 

від залучення іноземних професіоналів може стати зниження рівня «Витоку 

умів» з України, за рахунок створення міжнародних наукових і бізнес 

колективів [6]. Спільне фінансування підготовки 

висококваліфікованих працівників в країнах походження може стати 

ефективним інструментом залучення іноземних професіоналів на 

український ринок праці. Підготовка висококваліфікованого фахівця в 

розвинених країнах обходиться майже в 10 разів більше в порівнянні з 

підготовкою фахівця тієї ж кваліфікації в країнах, що розвиваються [84]. У 

зв'язку з цим навчання працівників в основних країнах-донорах робочої сили 

може істотно понизити витрати на підготовку і надбання необхідного рівня 

кваліфікації, в першу чергу, у сфері охорони здоров'я, освіти, інформаційних 

технологій. 

Приклади успішних практик залучення іноземних студентів з їх 

подальшим працевлаштуванням в країні прийому актуалізує інструменти 

залучення міжнародних мігрантів в контексті державного регулювання 

освітньої міграції. Україна може перейняти позитивний досвід країн 

Азіатського регіону, де активно заохочується тимчасова освітня і трудова 

міграція в розвинені країни із створенням стимулів до повернення в країну 

походження. На прикладі Європейських країн, Канади і США повинна 

розвиватися активна взаємодія між країнами в області надання нових форм 

освіти (таких як дистанційне навчання, програми подвійних дипломів і так 

далі), а також проведення студентських обмінів, міжнародних практик і 

тренінгів. Розробка системи освітніх віз різного виду і збільшення 

дозволеного періоду пошуку роботи після закінчення навчання на прикладі 

Канади, Кореї, Німеччини, Австралії, Японії і інших країн може служити 

міцним стимулом до залучення молодих фахівців з інших країн в Україні. На 

думку І. Ивахнюк, «тимчасова робота, навчання і стажування за кордоном - 

за умови повернення таких мігрантів в Україні - є «природними» для людей 

інтелектуальної праці і закономірним в епоху глобалізації процесом 
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нарощування знань» [34]. В зв'язку з цим досвід зарубіжних країн в 

налагодженні процесу «Циркуляції умів» представляється актуальним для 

поліпшення стану економіки в цілому. 

Варто відмітити, що українські освітні установи стикаються з 

актуальною проблемою викликів   іноземної  мови, що обмежує 

привабливість української вищої освіти для іноземних студентів. На сьогодні 

курси, що наприклад, читаються на англійському, у більшості ЗВО або 

представлені в недостатній кількості, або по факту відсутні, що істотно 

звужує потенційну чисельність іноземних студентів лише до тих, хто володіє  

мовою. В зв'язку з цим абсолютно необхідним для залучення іноземних 

студентів в українські заклади вищої освіти являється введення курсів і цілих 

програм на іноземній мові, підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу, приведення навчальних дисциплін у відповідність з 

міжнародними стандартами. 

Зміцнення ділових мереж діаспор може стати ефективним 

інструментом розвитку міжнародних зв'язків, створення ділових організацій, 

збільшення об'ємів торгівлі і обміну професійним досвідом. В якості 

прикладів успішної роботи ділових мереж діаспор можна назвати Індійську 

професійну асоціацію Кремнієвої долини (SIPA) : створена ще в 1987 році як 

некомерційна організація, сьогодні вона об'єднує більше 5000 підприємців, 

венчурні інвестори, бізнес і IT -профессионалов Силіконової долини, а також 

зв'язує більше 30000 професіоналів побічно за допомогою стратегічних 

альянсів з іншими організаціями. У рамках SIPA щорічно проводиться 

форум, на якому виступають представники найбільших компаній 

високотехнологічних галузей. Також асоціація організовує регулярні зустрічі 

і заходи для зміцнення зв'язків її членів і створення необхідних умов для 

зростання економічної активності. 

Актуальним інструментом державного регулювання для України також 

є програми з залучення і повернення колишніх емігрантів і полегшення їх 

реінтеграції. Грунтуючись на успішному ізраїльському досвіді роботи з 
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діаспорою і вербуванням міжнародних мігрантів, потрібне створення і 

просування існуючих українських культурних центрів в основних країнах 

еміграції колишніх співвітчизників. Ця міра дозволить зміцнити культурний і 

психологічний зв'язок колишніх співвітчизників з Україною, інформувати їх 

відносно можливостей побудови кар'єри, ведення бізнесу і життя на 

батьківщині. 

Нині представники країн-членів Євросоюзу вирішили підвищити 

привабливість європейського ринку праці для висококваліфікованих фахівців 

з третіх країн. Вони готові запропонувати трудовим мігрантам зарплату, в 1,5 

разу середньостатистичну національну ставку оплати праці.  Але подібна 

міра мало вплине на рішення населення країн, що не входять в ЄС, покинути 

батьківщину. Це пояснюється традиційними складнощами переїзду в іншу 

країну. І український ринок праці, на думку експертів, не скоротиться із-за 

таких привабливих заходів ЄС. 

У Європі ще у кінці 2007 року країни стурбувалися заходами 

підвищення долі економічно активного населення. Тоді Єврокомісія 

прийняла рішення про введення так званої «блакитної карти» для 

забезпечення припливу висококваліфікованих фахівців з третіх країн. Тепер 

досягнуте компромісне рішення за поданням зарплати трудовим мігрантам 

буде схвалено міністрами юстиції і внутрішніх справ держав ЄС на черговій 

зустрічі у Брюсселі. 

Подібні заходи є превентивно вимушеними, тому що, за оцінками 

європейських демографів, до 2050 року доля населення держав ЄС по 

відношенню до загальної чисельності жителів планети скоротиться з 8 до 

4%, а третина усіх європейців складатимуть люди старше 65 років. Вже зараз 

природний приріст населення спостерігається тільки в двох країнах ЄС з 26 – 

Франції і Нідерландах. 

В результаті тільки іммігранти можуть врятувати ситуацію. Так, за 

даними Евростата, в 2018 році 80% приросту населення країн ЄС було 

забезпечено за рахунок іммігрантів з третіх країн. Загальна чисельність 
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іммігрантів збільшилася цього року в середньому по ЄС на 16,4% в 

порівнянні з позаминулим роком. Європейські країни,  які «відчувають 

особливий дефіцит трудових ресурсів будуть зацікавлені в залученні 

мігрантів з країн, що входили колись в СРСР, що обумовлено близькістю 

культур, на відміну від азіатських країн», — сказав РБК daily керівник 

Центру вивчення проблем народонаселення. 

Охочих покинути батьківщину немало в країнах пострадянського 

простору, наприклад, з соцопитувань в Молдавії, 80% громадян цієї країни 

готові покинути батьківщину. При цьому якби не існувало бар'єрів для виїзду 

в інші країни, більшість Молдавії поїхали б «хоч завтра». Головними 

причинами відтоку населення є бідність і відсутність високооплачуваних 

робочих місць, нетерпима соціально політична атмосфера і низький рівень 

виховання і культури в країні. 

До найбільш затребуваних професій на цих ринках відносяться: 

науковці, працівники сфери освіти, експерти в області інформаційних 

технологій, медичні працівники. 

Щорічно десятки тисяч висококваліфікованих фахівців і учених 

покидають країни світу, що розвивається, у пошуках, як вони вважають, 

кращому життю, можливості кар'єрного росту і так далі в країнах Заходу. 

Диплом про закінчення університету, також вважається надійним 

документом для виїзду зі своєї країни. Більше 80 % випускників ЗВО Гаїті, 

Ямайки і Гайани проживають за кордоном. З кожних 100 фахівців Африки, 

що поїхали на навчання за кордон, 35 на батьківщину не повернулися. 

В зв'язку з цим, представляється актуальним розглянути досвід країн, 

що розвиваються, в сфері міграційної політики, спрямованої на державне 

регулювання інтелектуальної міграції. У їх практиці вже є вдалі приклади в 

цій сфері. 

До теперішнього часу країни - експортери кваліфікованої праці 

починають грати усе більш активну роль на міжнародному ринку 

кваліфікованої праці. Державами цих країн розробляються стратегії виходу 
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на цей ринок і можливості отримання на ньому максимальних переваг в цілях 

національного розвитку. Наприклад, Китай з 2000 р. проводить 

зовнішньоекономічну стратегію, що виражається девізом «йти зовні». У 

країні на державному рівні пришли до рішення про те, що стратегія «йти 

зовні» повинна забезпечити значне розширення позицій Китаю на світовому 

ринку праці, мотивуючи тим, що на країни припадає  одна третина 

працюючого населення планети, але тільки 2-3% світового ринку праці 

(МРТ). У зв'язку з цим в Пекіні поставлено завдання завоювання приблизно 

10% МРТ.  

Навчання міграція має величезне значення для Китаю. За останні 25 

років, що пройшли з моменту відкриття китайських кордонів, число 

китайців, що поїхали вчитися за кордон, склало більше 580 тис. чоловік. Це 

близько 0,3% загальної чисельності студентів в Китаї. Україна в цьому 

рейтингу займає шосте місце', поступаючись США, Японії, Великобританії, 

Австралії і Німеччині. 

Близько 1/4 студентів приїхали після навчання в Китай, 

перетворившись на менеджерів міжнародних корпорацій, мешканців 

китайської «Силіконової долини» Чжонгуаньцунь під Пекіном і власників 

власного бізнесу. 

Продуктивність 5 тис. заснованих ними підприємств - більше 10 млрд. 

юанів (1,21 млрд дол.) в рік. 

Для того, щоб заохочувати і стимулювати студентів  за кордоном, 

особливо кращих з них, повернутися працювати на батьківщину або служити 

їй в інших формах, китайський уряд робить політичні кроки, а також 

розробило нормативи, у тому числі з надання їм матеріальною - підтримка. 

Поступово складається система надання послуг кваліфікованим мігрантам, 

що повертаються на батьківщину. Вона включає сприяння в їх 

працевлаштуванні, організацію їх відправки до місця роботи, облаштування, 

організацію їх відпустки на батьківщині; допомога в створенні власних 

підприємств і надання інформації про можливості вкладення капіталів; 
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нострифікацію отриманих за кордоном дипломів і вчених ступенів і 

створення сайту «Китайські студенти за кордоном»; подання апеляцій на 

отримання стартового капіталу для проведення наукових досліджень. 

У Китаї розраховують на те, що китайські учені, що живуть в інших 

країнах, візьмуть активну участь в реалізації національного проекту : 

підвищити рівень викладання і підготовки студентів в 100 університетах до 

світового рівня. Незважаючи на бурхливий розвиток вищої школи в КНР, в 

найближчі два десятиліття в країні не буде задоволений попит на здобуття 

високоякісної освіти, тому приплив китайської молоді в іноземні ЗВО як і 

раніше буде значним, а конкуренція між ними за залучення китайських 

студентів загострюватиметься. 

 

 

3.2. Стратегічні підходи до удосконалення публічного регулювання 
міжнародної інтелектуальної міграції 

 

 

Нові індустріальні країни виступають вже не лише донорами, але і 

реципієнтами іноземних кваліфікованих кадрів, стаючи активними 

учасниками міжнародного ринку інтелектуальної праці, беручи участь в ролі 

конкурентів у боротьбі за трудові ресурси. Останніми роками відзначається 

відтік кваліфікованих працівників з країн Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) в азіатські  нові індустріальні країни 

(НІК). Цей феномен відбиває інтенсивний розвиток торгових зв'язків з 

азіатськими економіками, а також характеризує собою процес поворотної 

міграції, що набирає силу. Близько 34 тис. осіб, що проживали в Канаді в 

1996г., до 2001 р. повернулися в Гонконг. Що повернулися - зазвичай молоді, 

найбільш освічені фахівці. Наприклад, 50% з них мали "7 (л освіта вище за 

середній, в порівнянні з 26% що залишилися в країні; 



87 

 

 

Досвід в цій сфері Тайваню і Індії дозволяють з різних ракурсів 

розглянути проблему міграції кваліфікованих кадрів. 

Тайвань впродовж двох десятиліть, приблизно з I960 р., перетворився з 

країни з дешевою робочою силою в країну з промислово розвиненою 

економікою, орієнтованою на високотехнологічне виробництво. За ці роки 

країна випробувала великий «витік умів», що перевищує 80% студентів і 

дипломованих фахівців, отримавших освіту за кордоном. Велика частина з 

них залишалися в Сполучених Штатах, отримавши роботу в американських 

університетах і коледжах, в різних дослідницьких організаціях, а також в 

промисловості. С-Чанг стверджував, що «витік умів» з країни в США - це 

передусім випадок «освіти і міграції». «Це відтік випускників коледжу, а не 

масової «втечі» учених і інженерів. Тому втрата трудових ресурсів в 

короткостроковій перспективі не така серйозна, як була б в разі, якби країну 

залишали зрілі і досвідчені учені. 

У поверненні свого інтелектуального капіталу головну роль зіграло 

державне регулювання вироблення соціальної політики Тайваню. В даному 

випадку чиновники вищого ешелону влади проявили ініціативу в створенні 

моста між фахівцями, що знаходяться в країні і за кордоном. Державні 

політики, багато хто з яких був інженерами, що мали ступень PhD, що самі, 

що отримали освіту в США, встановили зв'язки зі своїми співвітчизниками, 

що працювали в Bell Labs на Східному узбережжі, і що ще важливіше, з 

тими, хто працював у великих компаніях Силіконової долини на Західному 

узбережжі. Тайваньські представники влади покладалися на ради 

співвітчизників, переорієнтовуючи виробництво з «азіатської моделі» 

розвитку  на «американську модель», орієнтовану на ринок. Держава також 

стимулювала промислове зростання, заохочуючи розвиток промисловості 

ризикового капіталу. У 1985 р., раніше чим в інших регіонах Азії, в країні був 

заснований Науковий індустріальний парк - Hsinchu. Засновниками більш 

ніж половини компаній в найбільшому Науковому індустріальному парку 
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Hsinchu стали мігранти, що повернулися з Силіконової долини. Це нове 

явище «циркуляції умів» сприяло високому технологічному успіху країни. 

У міру розвитку економіки і її зростання, багато кваліфікованих 

мігрантів добровільно поверталися. Повернення також здійснювалося за 

допомогою стратегії активного вербування, здійснюваного різними 

агентствами для залучення талановитих співвітчизників. Це знайшло 

вираження в повній зміні напряму потоків, в 80-90-х роках XX століття. До 

цього часу, розвиток: Тайваню досягло такого рівня, коли значне число 

студентів  поверталося менше: кількість вважала за краще залишитися в 

країні, маючи можливість отримати, якісну освіту у себе на батьківщині. Вже 

в 2017 р. 6570 студентів повернулося в країну в порівнянні з 3200 в 2010 і з 

937 студентами в 2005 р. 

Хрестоматійним прикладом є  роль індійських інженерів в створенні; 

галузі ІКТ у Бангалорі. 

Будучи одним з: найбільших експортерів:трудових ресурсів; країна 

проводить активну політику в області міграції, встроєну в, національну  

стратегію розвитку; Приблизно 38% робочою: сили Силіконової долини є 

індусами. Країна отримує за офіційними каналами: левову  долю перекладів 

(більше: 10 млрд. дол.);. посиланих з Південно-азіатського регіону, притягає 

за спеціально-розробленими депозитними: і облігаційними програмами до 30 

млрд. долл. Сприятливі прогнози подальшого- розвитку зв'язуються з 

інвестиціями венчурного капіталу. 

Слід зазначити, що спочатку «індійська модель» складалася  стихійно. 

Від'їзд кваліфікованих   фахівців відбувався за власною ініціативою, тому що  

заробітна плата індійських комп'ютерних програмістів  і системних 

аналітиків  була в 11-12 разів нижче, ніж; у США, Японії, Німеччини, 

Франції, Великобританії. Певну роль зіграли і індійські компанії типу «Tata», 

що бажали налагодити контакти  із зарубіжними фірмами. Спочатку міграція  

кваліфікованих кадрів розцінювалася як «витік умів», відношення до неї було 

різко негативним. Розроблялися схеми відрахувань або до бюджетів країн, 
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що розвиваються, або до фонду розвитку ООН. Недивно, що розробниками 

виступали індійські учені. (Тема ця придбала нове звучання останнім часом.) 

Модель перетворення «витоку умів» в «циркуляцію умів» і-
 отримання 

комплексної вигоди від останньої виробилася з часом. Згодом активну роль в 

цьому процесі вже стало грати індійський уряд. 

Так що ж треба, щоб талановиті студенти, дослідники і викладачі не 

від'їжджали? Більшість написаних на цю тему статей вказують на 

необхідність зміни можливостей для наукової роботи і кар'єри. А це не 

просте завдання для системи вищої освіти, що не має достатніх ресурсів. 

Проте найбільш заповзятливі університети намагаються придумати, як 

обернути у свою користь схеми фінансування, що міняються, і своє соціальне 

призначення. Одне з таких рішень - направляти наукові дослідження в 

області, що забезпечують найвищу вірогідність наукового 

самоудосконалення для співробітників, а також надавати оплачувану роботу 

випускникам. 

Наприклад, в Університеті Макерере (Уганда) сільськогосподарський 

факультет адаптував свої курси до місцевих умов праці. У свою чергу, 

зусилля, що робляться університетом по пропаганді сільськогосподарських 

знань, стимулюють внутрішні інвестиції в інфраструктуру і НДР 

університету. 

Одним з успішних прикладів програми, що використовує позитивні 

сторони «руху умів», являється проект «Передача знань через 

співвітчизників, що живуть за кордоном,», здійснюваний в Університеті 

Мали, - спільна ініціатива уряду країни, ЮНЕСКО і Програми розвитку ООН 

(ПРООН). 

Реалізація проекту почалася в 1996 р. з метою зацікавлення  викладачів 

Малі, експертів;, професорів і дослідників до викладацької роботи в Малі на 

основі короткострокових контрактів. 

Аналогічним чином в; рамках ініціативи ЮНЕСКО «Учені без меж» 

планується; координувати процес надання короткострокових волонтерських 
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послуг викладачами, що пішли на пенсію, і професорами, бажаючими надати 

допомогу, викладачам в обраних університетах у себе на батьківщині. 

Економічна комісія ООН для Африки і Міжнародна організація з 

питань міграції попереджають, що в майбутньому завдання, утримання 

кваліфікованих фахівців  в  країнах, що розвиваються, може стати ще важче. І 

в нашому світі, який випробовує процес глобалізації сприяє свободному  

руху капіталу, буде нелегко обмежити вільне' пересування: кваліфікованою 

робочою сили. В зв'язку з цим, передусім, державі необхідно приділяти увагу 

формуванню міграційної політики як найважливішій складовій економічної 

політики в цілому. 

Розпад СРСР і збереження досить прозорих меж на території; СНД, з 

одного боку полегшили режим в'їзду і виїзду, з іншою; привели  до того, що; 

за короткий проміжок часу Україна випробувала на собі явище міжнародної 

міграції населення в  усім  його  різноманітті. Відсутність досвіду 

державного регулювання міжнародної міграції зіграло не саму кращу роль. 

Загальновідомо, що міграційна, політика в СРСР впродовж довгого часу була 

зведена до управління міграційними потоками усередині країни, а в області 

міжнародної міграції носила більшою мірою адміністративний характер 

заборон і обмежень. 

Глибока соціально-економічна криза, фактична відсутність стратегії 

економічного розвитку країни, нестача кваліфікованих фахівців в області 

міграції зробили неможливими спроби сформулювати хоч би орієнтири 

відносно міжнародної міграції. 

В той же час темпи міграції збільшувалися і вимагали дій з боку 

держави. Створена міграційна служба, наслідуючи ту, що склалася тоді 

міграційній ситуації, направила свою діяльність майже виключно на біженців 

і вимушених переселенців, її підхід був дещо однобоким: не зачепленими 

залишилися інші, зокрема, економічні форми міграції, які, на той час 

розвивалися і набували транскордонного характеру. 
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В принципі, робота, спрямована на систематизацію трудової міграції 

почалася в середині 1990-х рр.:   тисячи українських громадян працювали за 

кордоном як на законних, так і на незаконних підставах. 

У той час були зроблені перші кроки до державного регулювання 

експорту української робочої сили за кордон. Було вирішено організувати в 

країні, з урахуванням міжнародного досвіду, що мається, систему 

державного сприяння і допомоги громадянам України у здійсненні наданого 

їм державою права на пошук роботи за кордоном. З вересня 1993 р. було 

розпочато ліцензування діяльності, пов'язаної з працевлаштуванням за 

кордоном. 

Тому прийняття в 2006 р. нових законів, контролюючих міграцію в 

Україні громадян країн СНД, виявилося революційним, по суті. Воно 

позначило повну зміну пріоритетів української міграційної політики - на 

перший план вийшли селективність і легалізація. 

Процедура реєстрації була замінена на постановку на міграційний 

облік і поміняла свій характер з дозвільного на повідомний. Був істотно 

спрощений порядок отримання дозволів на тимчасове перебування і дозволів 

на роботу в Росії для громадян країн СНД, з якими Росія має режим 

безвізового в'їзду. 

Одночасно були посилені санкції проти працедавців, що порушують 

правила найму іноземних працівників. 

Таким чином, можна говорити про те, що запропонована така модель 

державного регулювання трудової міграції, яка несе в собі потенціал 

розширення каналів легального працевлаштування іноземних працівників як 

альтернативи незаконної міграції.  

Важливо, щоб вдосконалення міграційного законодавства було 

спрямоване не просто шляхом поліпшення форм контролю над іноземними 

громадянами, але відрізнялося внутрішньою логікою і відповідало інтересам 

демографічного і економічного розвитку країни, а також несло в собі той 
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акцент на правовий захист мігрантів, який повинен відрізняти будь-яку 

державу, що претендує називатися правовою. 

Таким чином, концептуальні підходи до діяльності держави в 

міграційній сфері повинні, як представляється, виходити з міграційної 

ситуації, що реально складається, в контексті існуючих тенденцій і 

перспектив соціально-економічного і демографічного розвитку і спиратися 

на пріоритети, визначувані загальною стратегією розвитку країни. 

Розроблений на такій основі комплекс механізмів державного регулювання 

(включаючи правові, адміністративні, економічні, інформаційні і так далі) 

може стати ефективним соціально-економічним інтересам держави. 

В умовах, коли не склалося обгрунтованого, такого, що виходить з 

інтересів державної доцільності і безпеки, уявлення про те, яка буде потреба 

нашої країни в мігрантах, на яких умовах відбуватиметься їх прийом для 

тимчасового або постійного перебування, яким чином держава повинна 

брати участь в процесах трудового відтоку, що стали реальністю, за кордон, - 

без розуміння цих питань не можна забезпечити ефективної роботи служб, 

покликаних регулювати міграційні потоки. 

Ефективність міграційної політики як і всякої спеціалізованої політики 

залежить від того, чи включена вона в контекст основних стратегічних 

напрямів розвитку суспільства і держави. Проте фактично в Україні немає 

довгострокової стратегії розвитку. 

Міграційну політику повинен відрізняти комплексний підхід. У 

контексті України це означає, що повинно зважати на специфіку країни, яка 

одночасно виступає такою, що приймає, віддає, і являється транзитною. 

Усередині кожної з цих «міграційних якостей» існує різноманіття потоків, 

яке також вимагає диверсифікованого державного підходу. 

Необхідно виходити з розуміння того, що міжнародний трудовий обмін 

- це об'єктивний процес світового розвитку, і від позиції держави багато в 

чому залежить те, наскільки Україна зможе виграти від потенційних переваг, 

які він несе в собі. 
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У зв'язку з цим, державне регулювання міграційними процесами - як 

внутрішніми, так і міжнародними - повинно носити системний характер, 

тобто бути «вписано» в загальну систему управління державою і знаходитися 

в тісному взаємозв'язку з політикою в області професійної підготовки і 

зайнятості населення, регіонального соціально-економічного розвитку, 

національних стосунків, а також з демографічною політикою. 

Останнє має особливий сенс: саме демографічний контекст розвитку 

країни має бути тією основою, на якій може бути побудоване відношення 

держави до тих, хто доки ще хоче приїхати, жити і працювати в Україні. 

Прогнози чисельності і структури населення в України відомі. Вони 

примушують з надією дивитися на існуючий в країнах ближнього зарубіжжя 

потенціал україномовного населення. У світлі цього Державна програма зі 

сприяння переселенню співвітчизників є найважливішим інструментом 

поповнення людських і трудових ресурсів України людьми, близькими їй за 

етнічною приналежністю,   культурі,   мові,  релігії. 

За останні 20 років наша країна стала помітним учасником світового 

ринку праці. І ця тенденція важлива для України, оскільки при збереженні 

нинішніх несприятливих демографічних тенденцій вже в самі найближчі 

роки скорочення населення працездатного віку може стати перешкодою для 

поступального економічного розвитку. 

Україна також виступає на міжнародному ринку праці як постачальник 

інтелектуальної праці, а це тенденція також потенційно уповільнює її 

економічне зростання, тому проблеми витоку умів повинні залишатися 

об'єктом пильної уваги держави. В той же час організований експорт робочої 

сили з України може принести користь українській економіці. 

В Україні існував і існує певна верства населення, яка бажає виїхати за 

кордон для працевлаштування. На наш погляд, використання державою 

міжнародного досвіду у цій сфері можливо, зокрема, шляхом укладення 

двосторонніх угод з країнами - реципієнтами, що гарантують соціальні і 

юридичні права українським  трудовим  мігрантам; вдосконалення 
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українського міграційного законодавства, що регулює питання зовнішньої 

трудової міграції; проведення інформаційних кампаній для мігрантів; 

стимулювання грошових переказів мігрантів на батьківщину; створення 

механізму дії на агентства з працевлаштування за кордоном і залучення їх до 

реалізації двосторонніх угод; створення умов для забезпечення поворотного 

характеру трудової міграції і так далі 

Такий підхід потрібний, передусім, для розширення каналів легального 

працевлаштування українських громадян. Яке матиме своїм результатом як 

соціальні, так і економічні вигоди (грошові перекази трудових мігрантів на 

батьківщину, придбання нових знань, виробничого досвіду і так далі). 

Виступаючи гарантом працевлаштування тимчасового трудового 

мігранта з повернення на батьківщину, держава зможе перешкоджати 

перетворенню тимчасової міграції на безповоротну. Інакше відтік 

кваліфікованих фахівців з країни тільки загострюватиме ситуацію на ринку 

праці і змушуватиме українців шукати альтернативні, далеко не завжди 

безпечні шляхи виїзду на роботу в інші країни. 

 

 

3.3. Стратегічні напрями публічного  регулювання міжнародної 
інтелектуальної міграції   

 

 

Відсутність істотної державної підтримки українців, що виїжджають на 

роботу за кордон, має одним з наслідків той факт, що спочатку тимчасова 

трудова міграція часто перетворюється на безповоротну. Особливо це 

відноситься до висококваліфікованих фахівців, які, залишаючись за 

кордоном на багато років або назавжди, тим самим поповнюють «витік   

умів». 

Тимчасова трудова діяльність українських громадян за кордоном, і в 

першу чергу в індустріально розвинених країнах, теж з часом сприятиме 
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розвитку національного ринку праці (в результаті підвищення професійної 

кваліфікації працівників, зростанню їх добробуту, розширення «ринкового 

кругозору», виховання навичок культурного підприємництва, повага до 

законів і так далі). 

Слід зазначити, що в державному регулюванні міграцією, як і в 

інтеграційній політиці, немає однієї простої схеми. Різноманітність 

міграційних потоків диктує необхідність множинних варіантів державного 

регулювання і інтеграції. Розробка множинних моделей інтеграції мігрантів є 

новою і одним з найбільш актуальних напрямів міграційної політики 

України. Воно безпосередньо пов'язане з розробкою стратегічної концепції в 

області міграції. 

 На нашу думку, нині посилюється вплив і зростає значення процесів 

міжнародної трудової міграції як чинника та чинить вплив на соціально-

економічний розвиток України, тому від зваженої і стратегічно вивіреної 

міграційної політики багато в чому залежить досягнення стійкого 

економічного і демографічного розвитку. 

Розробка стратегії держави відносно використання міграційного 

ресурсу, закріплена в державній Концепції міграційної політики, і вбудована 

в загальну стратегію розвитку держави є неодмінною умовою стабільності і 

росту соціально-економічного розвитку нашої держави. 

Концепція повинна намітити орієнтири і напрями міграційної політики 

на перспективу, визначити роль основних міграційних потоків, зокрема 

економічній імміграції і еміграції, як тимчасової, так і постійної. Інтеграція 

мігрантів повинна стати важливим елементом міграційної і національної 

політики. 

Тільки у тому випадку, якщо ученими і тими, від кого залежить 

розробка і здійснення міграційної політики, міграція сприйматиметься не як 

«проблема, яку треба вирішувати», а як «ресурс, який треба використати», 

можна розраховувати на те, що позитивний потенціал міграції працюватиме 

на країну, на суспільство і на самих мігрантів. 
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Міграція завжди повинна розглядатися в контексті інтересів 

національної безпеки, особливо якщо вона приймає масовий характер. Саме 

поняття національної безпеки стало ширшим. У нього включаються і 

демографічна безпека, і економічна безпека, що дозволяє, принаймні, відійти 

від суто обмежувальної міграційної політики, пов'язаної із завданням 

захистити країну від «нашестя» небажаних людей. 

Нині склалася інституціональна структура міжнародного ринку праці, 

де разом з державою, суб'єктами міграційної політики виступають: експертне 

співтовариство, бізнес (приватні посередницькі структури, асоціації 

працедавців, що використовують іноземну робочу силу, і так далі), неурядові 

організації (профспілки, правозахисні організації, інформаційно- 

консультаційні служби, об'єднання мігрантів і так далі), діаспори, частково - 

міжнародні організації, що пропонують свій досвід, міжнародні міграційні 

мережі. 

Одну з найголовніших ролей в уповільненні відтоку фахівців, 

залученні висококваліфікованих кадрів із за кордону грають не лише 

політика і заходи держави, але і умови і середовище, в якому працюють 

висококваліфіковані кадри. 

В умовах глобалізації світової економіки, мобільності міжнародних 

потоків інтелектуальної міграції і зростаючої конкуренції на світовому ринку 

трудових ресурсів за її залучення, держава повинна вживати адекватні 

заходи, які забезпечили б ефективне державне регулювання еміграційних і 

імміграційних потоків цього сегменту українського ринку праці, і сприяли б 

подальшому зростанню економіки країни. 

Державне регулювання міграційними процесами - як внутрішніми, так і 

міжнародними - повинно носити системний характер, тобто бути 

«вбудовано» в загальну систему управління державою і знаходитися в 

тісному взаємозв'язку з політикою в області соціально-економічного 

розвитку, професійної підготовки і зайнятості населення, національних 
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стосунків, а також з демографічною політикою і політикою національної 

безпеки. 

Невід'ємною умовою успішної реалізації інноваційної стратегії в 

розвитку економіки України є наявність якісного людського капіталу. З 

іншого боку, зупинити його відтік можливо тільки на основі конкретної 

державної економічної політики, спрямованої на стимулювання новітніх 

галузей, створення нових технологічних центрів і відповідно залучення 

вітчизняних учених і фахівців до участі в проектах розвитку. 

У міграційній політиці України, що стосується залучення трудових 

ресурсів із за кордону, пріоритетом користуються наші колишні 

співвітчизники. В той же час кожен компонент цього напряму повинен 

реалізуватися на практиці з урахуванням конкретної ситуації. 

Інтеграція мігрантів в українську економіку повинна стати важливим 

елементом міграційної і економічної політики. 

Останніми роками Україна виразно позначила селективність своєї 

міграційної політики, віддаючи  перевагу над громадянами країн колишнього 

СРСР, з якими Україна має режим безвізового в'їзду. Але питання інтеграції - 

це глибше питання. Інтеграція має на увазі прийняття норм життя і цінностей 

країни перебування, активну участь в громадському житті, щире прагнення 

сприяти благополуччю свого нового «дому». 

У цьому плані зв'язок нових суверенних держав з Україною повіками 

спільного існування у рамках єдиної країни, полегшує адаптацію мігрантів з 

країн Центральної Азії і Закавказзя в українських реаліях. Знання  мови, 

уніфікована система професійної підготовки, єдині раніше уявлення про 

кваліфікаційні вимоги - усе це, поза сумнівом, полегшує процес міграції в 

Україну, більше того, має визначальне значення для вибору саме України в 

якості країни призначення. 

Це грає істотну роль і для демографічної політики України. Оскільки, 

нині демографічний аспект в міграційній політиці держави повинен стати 

найважливішою її складовою частиною. Державі треба чітко вибудовувати 
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основні шляхи повернення тих, хто доки ще хоче приїхати, жити і працювати 

в Україні. У світлі цього Державна програма по сприянню переселенню 

співвітчизників є найважливішим інструментом поповнення людських і 

трудових ресурсів, близькими їй по етнічній приналежності, культурі, мові, 

релігії. 

Наукова міграція безпосередньо порушує питання забезпечення 

національної безпеки у рамках її нової складової — інтелектуальної. У цих 

умовах потрібні цілеспрямовані і чіткі заходи в цій проблемній сфері. Від неї 

безпосередньо залежатимуть позиції нашої держави у світі в найближчому 

майбутньому. При цьому тільки комплексний підхід до вирішення проблеми 

дозволить добитися позитивного результату. 

Найбільш важливою складовою цього напряму є державне 

регулювання інтелектуальної еміграції. У сучасних умовах закрити для 

висококваліфікованих кадрів можливості виїзду, пояснюючи це необхідністю 

дотримання державних інтересів неможливо. Тому на цьому напрямі держава 

повинна брати участь в цьому процесі зокрема, шляхом укладення 

двосторонніх угод з країнами - реципієнтами робочої сили, що гарантують 

соціальні і юридичні права українських трудових мігрантів; вдосконалення 

міграційного законодавства в тій його частині, яка регулює питання 

зовнішньої трудової міграції; стимулювання грошових переказів мігрантів на 

батьківщину; підвищення відповідальності приватних агентств з 

працевлаштування за кордоном і залучення їх до реалізації двосторонніх 

угод; проведення інформаційних кампаній для мігрантів; створення умов для 

забезпечення поворотного характеру трудової міграції і так далі. 

Виступаючи гарантом працевлаштування тимчасового трудового 

мігранта з повернення на батьківщину, держава зможе перешкоджати 

перетворенню тимчасової міграції на безповоротну. Інакше відтік 

кваліфікованих фахівців з країни тільки загострюватиме ситуацію на ринку 

праці і змушуватиме українців шукати альтернативні, далеко не завжди 
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безпечні шляхи виїзду на роботу в інші країни. Ця проблема тісно пов'язана з 

процесами навчальної міграції. 

Аналізуючи заходи держави, що робляться, в даному напрямі, 

необхідно відмітити, що певні кроки з метою її рішення, безумовно, мають 

місце. Серед яких можна виділити проект створення технопарків, державну 

цільову програму   спрямовану на збереження і відтворення наукового 

потенціалу нашої країни, проведення постійного статистичного обліку. 

Прирівнювання українських дипломів до західних, при тому, що 

підвищить їх конвертовану, може сприяти «витоки мізків» за рубіж. 

Визнання наших дипломів на заході - це зняття ще одного обмежувального 

бар'єру проти від'їзду талановитих учених, передусім молодих, за кордон. 

В принципі навчання студентів за кордоном це хороша тенденція, 

оскільки вони мають можливість не лише придбати нові- знання, підвищити 

кваліфікацію, але і отримати доступ до сучасних наукових шкіл, 

удосконалити іноземну мову, стають більше затребуваними на ринку 

працевлаштування. 

Чинниками, які могли б служити стимулом для повернення студентів 

додому являються : 

- високий рівень заробітної плати; 

- гідна і стабільна зайнятість; 

- наявність високорівневого професійного середовища; 

- умови для професійного зростання і кар'єри; 

- зарубіжні відрядження і міжнародні професійні контакти; 

- доступ до передового устаткування; 

- широкі можливості для дослідницької діяльності. 

На даний момент більшість з цих чинників ще недоступні. Тому 

проблема «витоку умів» являється  дуже актуальною і серйозною на 

сучасному етапі економічного розвитку країни і її благополуччя в цілому. 

Слід згадати і про таку тенденцію для  України, як старіння наукових 

кадрів. Внаслідок від'їзду молодих учених ця проблема може посилюватися 
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тим, що загрожує втратою середнього покоління в науковій сфері в нашій 

країні. 

В зв'язку з цим зростає роль залучення іноземців для навчання в 

Україні і можливість подальшого перебування- тих фахівців, яких потребує 

наша економіка. Проте міграція іноземців з освітніми цілями в Україну 

розвивається повільно і несистемно. Відсутність стимулюючої цей процес 

державної політики і слабка нормативно-правова база ставлять освітні 

центри перед необхідністю здійснювати організацію процесу набору і 

навчання іноземних громадян самостійно, долаючи значні бюрократичні, 

фінансові і організаційні складнощі. Це призводить до перенаправлення 

потоків навчальної міграції в країни Європи, Америки, Канади. В той же час і 

потенціал навчальної міграції не розглядається представниками влади як 

джерело прямих (економічних) і непрямих (демографічних, політичних, 

соціальних) вигод. Немає привертання уваги з боку держави до комплексних 

перспектив, які можливо витягнути з експорту української освіти. Слід 

зазначити, що порівнянною перевагою в секторі виробництва знань Україна   

може робити наукові розробки дешевше, так і до держав, що розвиваються, у 

яких ще немає рівноцінного людського капіталу. Отже, цей сектор має бути 

орієнтований на експорт в обох напрямах. При цьому не варто забувати про 

необхідність підтримувати якість людського капіталу, встановлюючи зв'язки 

з ученими, інженерами, конструкторами за кордоном. 

Таким чином, в умовах глобалізації, коли посилюється важливість 

наукового потенціалу, передових технологій для розвитку країни і 

підвищення її конкурентоспроможності на світовій арені, проблема «витоку 

умів» стає усе більш актуальною. Наукова міграція безпосередньо порушує 

питання забезпечення національної безпеки у рамках її нової складової — 

інтелектуальної. У цих умовах потрібна цілеспрямована і чітка політика 

влади в проблемній сфері. Від неї безпосередньо залежатимуть позиції нашої 

держави у світі в найближчому майбутньому. При цьому тільки комплексний 

підхід до вирішення проблеми дозволить добитися позитивного результату. 
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На масштаби інтелектуальної ' еміграції з держав, що розвиваються, 

впливає активна, тонка, цілеспрямована імміграційна політика тих країн, які 

зацікавлені в припливі умів і знають їх справжню економічну ціну в 

інтересах прискорення господарського розвитку. 

Для того, щоб створити сприятливі умови для приїзду саме 

висококваліфікованих фахівців, а не просто трудових мігрантів, бажаючих 

знайти роботу за кордоном, в приймаючих країнах розробляються і 

застосовуються різноманітні програми з державного регулювання міграції. 

Як правило, для іноземних фахівців, в навичках яких зацікавлено конкретна 

держава, існує можливість спрощеного оформлення документів, необхідних 

для працевлаштування, і по відношенню до них, діють ліберальніші вимоги 

для в'їзду до країни. У багатьох приймаючих країнах існують всілякі 

програми, що проводяться на державному рівні, з залучення іноземних 

студентів після закінченню ними   закладів вищої освіти. Для перевірки 

кваліфікації трудових мігрантів в приймаючих країнах використовуються 

всілякі тести з системами балів, при наборі певного рівня яких, фахівці 

підтверджують свою кваліфікацію, після чого отримують право: 

працевлаштування на території країни. Бувають ситуації, коли, маючи високу 

кваліфікацію в якій-небудь, сфері, фахівець не може отримати дозволи на 

в'їзд і роботу, тому, що в країні, яка приймає імігрантів, фахівці цієї 

кваліфікації не: вимагаються. У великих  транснаціональних компаніях існує 

можливість спрощеного перекладу співробітника усередині компанії між 

підрозділами, що знаходяться в різних країнах. 

Одним з ключових елементів нової імміграційної політики   країн 

Заходу являється розвиток навчальної міграції. І якщо розглядати різні 

форми міграції як частини єдиного міжнародного  ринку праці, то 

висококваліфіковані кадри, особливо студенти і молоді- фахівці, займають 

його найактивніший сегмент.: 

Країни, що розвиваються, залучені в «циркуляцію умів», можуть 

отримати переваги від міжнародних і внутрішньокорпоративних 
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капіталовкладень, залучення; висококваліфікованих фахівців до збільшення 

торгівлі і перетворень в економіці, орієнтовані на послуги. В результаті 

міжнародного обміну кваліфікацією виникають грошові потоки і потоки 

знань. За відповідних умов це може допомогти економічному розвитку в 

посилаючих країнах. 

Таким чином, на сучасному етапі і країни-імпортери, і країни- 

експортери робочої сили, міжнародні організації удосконалюють 

законодавство, механізм державного регулювання цих процесів і потоків. 

Очікується, що в умовах падіння народжуваності і старіння населення 

попит на робочу силу в країнах Заходу буде зростати, тобто буде рости і 

прагнення до компенсації нестачі висококваліфікованого персоналу, а разом 

з цим і конкурентна боротьба за їх залучення. 

Для України головна проблема полягає в необхідності чіткішого 

визначення її в ухвалюваних законах, програмах, указах і постановах, що 

стосуються державного регулювання міграційними процесами, а також в 

правозастосовній практиці. 

Для цього міграційна політика повинна перетворитися з пасивної в 

активну, тобто з політики, що реагує на міграційні процеси, що відбуваються, 

в політику, що формує ці процеси в інтересах соціально економічного і 

демографічного розвитку України. 

Для України не може бути якихось особливих «ліків   від витоку, умів», 

окрім конкретної державної економічної політики, спрямованої на 

стимулювання новітніх галузей, створення нових технологічних центрів і 

відповідно залучення вітчизняних учених і фахівців до участі в проектах 

розвитку. 

Відкривши себе для всього світу, Україна може утримати «уми» тільки 

в жорсткій конкурентній боротьбі з іншими країнами, що притягають 

фахівців високої кваліфікації. 

Таким чином, перед Україною стоїть досить жорстка альтернатива: 

вона або продовжує курс на експлуатацію природних ресурсів в якості 
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стратегічної лінії свого економічного розвитку і інтеграції у світову 

економіку, або, не відмовляючись, зрозуміло, від розвитку ПЕК, робить 

ставку на науку і науково-технічний прогрес, на висококваліфіковані кадри. 

Сучасні конкурентні переваги економіки, можливості її модернізації 

визначаються накопиченим в країні і реалізованим інтелектуальним 

потенціалом, тобто на ресурси, які доки ще продовжують залишатися однією 

з важливих конкурентних переваг нашої країни. 

Саме люди, з їх освітою, професійним досвідом і кваліфікацією, 

визначають можливості і межі необхідних змін в сучасній економіці. 

Таким чином, перед Україною стоїть досить жорстка альтернатива: 

вона або продовжує курс на експлуатацію природних ресурсів в якості 

стратегічної лінії свого економічного розвитку і інтеграції у світову 

економіку, або, не відмовляючись, зрозуміло, від розвитку ПЕК, робити 

ставку на науку і науково-технічний прогрес, на висококваліфіковані кадри. 

Сучасні конкурентні переваги економіки, можливості її модернізації 

визначаються накопиченим в країні і реалізованим інтелектуальним 

потенціалом, тобто ресурсами, які доки ще продовжують залишатися однією 

з важливих конкурентних переваг нашої країни. 

Для України не може бути якихось особливих «ліків від витоку умів», 

окрім конкретної державної економічної політики, спрямованої на 

стимулювання новітніх галузей, створення нових технологічних центрів і 

відповідно залучення вітчизняних учених і фахівців до участі в проектах 

розвитку. 

Відкривши себе для всього світу, Україна може утримати «уми» тільки 

в конкурентній боротьбі з іншими державами, що притягають фахівців 

високої кваліфікації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні запропоновано розв’язання актуального для науки 

державного управління завдання розробки теоретичних засад та 

обґрунтування науково-прикладних рекомендацій з державного регулювання 

міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів. 

 Отримані у процесі дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання 

дослідження дають можливість дійти в роботі таких висновків: 

1. Охарактеризувати понятійний апарат державного регулювання 

міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів шляхом уточнення таких 

дефініції, як: «державне регулювання міжнародної інтелектуальної міграції», 

та «державне регулювання міжнародної міграції висококваліфікованих 

кадрів», що визначається як система політичних, економічних, соціальних, 

наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших 

заходів державних органів влади, органів місцевого самоврядування, а також 

громадян щодо забезпечення розвитку та конкуретноспроможності 

особистості у суспільства та  світовому співтоваристві. 

Доведено, що державне регулювання міжнародної міграції 

висококваліфікованих кадрів повинна розвиватися у відповідь на сучасні 

виклики зовнішнього і внутрішнього середовища, але управління розвитком 

системи повинне являти собою вивірені впливи без ініціації біфуркаційних 

стратегій розвитку, здійснюючи постійний процес структурогенезу. 

2. Окреслено напрями дослідження державного регулювання 

міжнародної міграції кваліфікованої робочої сили. Систематизовані 

теоретичні підходи до вивчення міжнародної трудової міграції. Виділені 

основні концепції, що відбивають хронологічне становлення наукових 

поглядів про трудову міграцію, зокрема, на основі неокласичних теорій, 
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теорії "тяжіння-виштовхування", концепції сегментованого ринку праці, 

структурно-історичного підходу і з позицій нового економічного підходу. 

3. Надано оцінку  розвитку державного регулювання 
міжнародної міграції висококваліфікованих  кадрів, та розроблено 
напрями розвитку державного регулювання міжнародної міграції 
висококваліфікованих  кадрів на основі комплексного дослідження 
закордонного досвіду з формування основних шляхів та заходів щодо 
розвитку  процесів на різних регіональних ринках, з залученням 
інтелектуальної еліти держави. Визначаючи сучасну інтелектуальні 
міграцію, як об’єктивне явище в умовах глобалізації світової економіки 
та прискорення розвитку інноваційної складової   необхідно відмітити, 

що держава або учасники нового ринку праці, які  втрачають 
інтелектуальний капітал, або його імпортують, знаходяться не завжди в 
рівному положенні. Це загострює проблему в розвитку міжнародної 
міграції, особливо для тих країн, які  хочуть забезпечити соціально-

еконічний розвиток в суспільстві . 

4. Досліджено проблему державного регулювання міжнародної 

міграції висококваліфікованих  кадрів, та розроблено  науково-прикладні 

положення особливості державного регулювання міжнародної трудової 

міграції професіоналів в Україні через  конкретизовані задачі в області 

державного регулювання зовнішніх потоків міграції та формування 

пропозицій з регулювання процесів міжнародної інтелектуальної міграції в 

контексті її позитивного впливу на соціально-економічний розвиток держави.  

В роботі  обґрунтовані якісні рівні поєднання чинників, причин і 
умов міжнародної інтелектуальної міграції на сучасному етапі, 
визначенні найбільш вживаних в міжнародній практиці заходів 

державного  регулювання залежно від напряму потоків і якості трудових 
ресурсів і розробці концептуальних основ державної політики України, 

спрямованих на залучення фахівців високої кваліфікації і подолання 
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наслідків «витоку умів». 

5. Визначено особливості державного регулювання міжнародної 

трудової міграції професіоналів, шляхом розробки методологічних підходів 

до формування функціональної структури державного регулювання 

міжнародної міграції висококваліфікованих  кадрів, та виділення трьох 

складових міграційної політики країн походження трудових мігрантів: 

політики передміграційної стадії, політики в умовах еміграції, і політики зі 

сприяння повернення мігрантів на Батьківщину; та через розподіл 

інструментів державного регулювання міжнародної трудової міграції  

професіоналів для стран - донорів і країн-реципієнтів робочої сили на три 

блоки: "заохочувальні", "обмежувальні" і "освітні"; 

6. Окреслено стратегічні підходи до удосконалення державного 

регулювання міжнародної інтелектуальної міграції. Обґрунтовано напрями 

удосконалення державного регулювання міжнародної інтелектуальної 

міграції що, на відміну від існуючих, передбачають залежність цього напряму 

від державної політики України у сфері міграції, в якості об’єкта управління 

містить міжнародну інтелектуальну міграцію та є замкнутою системою, 

зворотні зв’язки якої відображають залежність подальших пропозицій щодо 

вдосконалення державної політики у сфері міжнародної інтелектуальної 

міграції, конкурентоспроможності України, а також загального соціально-

економічного стану країни та її окремих територій. Визначено соціально-

економічні умови для підвищення потреби інтелектуального потенціалу в 

Україні та розроблено пропозиції зі зменшення відтоку високваліфікованих 

трудових ресурсів з України. 
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