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МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ 

 
Міграційні процеси відбувалися протягом всього періоду існування людства, проте 

переміщення людей ніколи раніше не мало такого впливу на економічний розвиток, політичне та 

соціальне життя, культурну сферу країн призначення та походження міграції. Сьогодні у світі 

значно більше міжнародних мігрантів, ніж будь-коли.  
Це обумовлено тим, що демографічна та соціальна структура в промислово розвинутих 

країнах створила потребу в робітниках та фахівцях з інших країн. Тому в останні роки 
спостерігається збільшення кількості країн походження та призначення трудової міграції. Трьома 
основними факторами,що продовжують сприяти трудовій міграції, є демографічні зміни та 
потреби ринку праці у багатьох промислово розвинених країнах, безробіття і наслідки кризи у 
менш розвинених країнах та встановлені міждержавні сімейні, культурні та історичні зв’язки. 
Для багатьох людей трудова міграція може бути єдиними шляхом для вирішення проблем 
безробіття. 

 Міграційні процеси є неминучими і потенційно вони можуть бути вигідними для будь-якої 
країни. Але, на жаль, дуже складно оцінити реальні масштаби міграційних процесів,а тому 
складно сформувати адекватну сучасним вимогам міграційну політику держави [1]. 

Однак у міжнародну трудову міграцію втягуються не лише безробітні, а й частина 
працюючого населення. В цьому випадку рушійним мотивом міграції виступає пошук 
вигідніших умов праці. Робоча сила переміщується з країн з низьким рівнем життя і заробітної 
плати в країни з вищим рівнем. Національні відмінності в заробітній платі є об’єктивною 
основою міграції праці. 

Розглянуті вище причини можуть пояснити головним чином міграцію робочої сили з країн, 
що розвиваються, та країн з перехідною економікою або міграції з менш економічно розвинутих 
європейських країн до більш розвинутих. Але для пояснення міграції між США і Канадою, 
Англією і США, всередині ЄС цього недостатньо. В міграції між цими країнами велику роль 
відіграють чинники гуманітарного, соціально-культурного, екологічного; психологічного, 
правового, сімейного порядків. 

Можливість трудової міграції розширюється в міру формування єдиного світового 
економічного простору, в тому числі інформаційного та транспортного [2]. 

Міжнародна трудова міграція має як позитивні, так і негативні соціально-економічні 
наслідки. Насамперед, виграють здебільшого самі мігранти, оскільки вони, як правило, 
направляються в інші країни з метою поліпшення свого становища. Виграють від міграції 
підприємці, що наймають мігрантів на роботу, оскільки їхні вимоги щодо заробітної плати 
нижчі, крім того, відсутній профспілковий захист іммігрантів тощо. 

Міжнародна трудова міграція дає змогу країні-імпортеру трудових ресурсів економити кошти 
на підготовці спеціалістів, знижувати витрати на виробництво за рахунок використання дешевої 
робочої сили, як правило молодої. Країна-експортер трудових ресурсів виграє від трудової 
міграції, оскільки: 

– експорт трудових ресурсів, як і всякий інший експорт, приносить країні певний зиск (у 
цьому разі це валютні перекази емігрантів своїм сім’ям). Переказані грошові суми, як правило, в 
банках країни-експортера обмінюються на національну валюту, отже, іноземна валюта 
залишається в цих банках. Деякі країни від експорту трудових ресурсів отримують майже такі 
самі за величиною доходи, як і доходи від інших видів експорту, а іноді й більші. До таких країн 
належать: Йорданія, Пакистан, Єгипет, Індія, Португалія, Туреччина; 

– ослаблюється проблема безробіття; 
– ротація, тобто повернення на батьківщину одних і еміграція інших громадян, сприяє (з 

часом) зростанню кваліфікації й досвіду місцевих спеціалістів. 
Виграє від міжнародної трудової міграції все світове господарство, оскільки переливання 

трудових ресурсів поліпшує їхнє використання, що, в свою чергу, сприяє зростанню світового 
сукупного продукту. 



До негативних наслідків міжнародної трудової міграції для країн-імпортерів трудових 
ресурсів відносять: 

– виникнення додаткових проблем, пов’язаних із соціальним захистом іммігрантів; 
– поглиблення проблеми пошуку місця роботи для місцевого населення країни-імпортера 

трудових ресурсів; 
– відплив національної валюти за кордон у вигляді переказів; 
– втрата висококваліфікованих спеціалістів при репатріації мігрантів, тобто після повернення 

мігрантів на батьківщину. 
Негативні наслідки міжнародної трудової міграції для країн-експортерів трудових ресурсів: 
– втрата класних спеціалістів (проблема «відпливу умів»); 
– додаткові витрати з бюджету на підготовку нових спеціалістів; 
– необхідність пошуку шляхів захисту своїх громадян-мігрантів від дискримінації, особливо 

щодо нелегальних емігрантів, а також від фізичної та іншої небезпеки, що загрожує їм; 

– певний програш підприємців країни-експортера, які втрачають до певної міри можливість 

мати широкий вибір робочої сили, особливо спеціалістів [3]. 

Рух українців через кордон набирає обертів з 2009 року. Після 2013 потік українців через 

польський кордон збільшився вдвічі (якщо порівнювати 2010–2012 та 2014–2016 роки). 

Незважаючи на те, що українці активно приймають участь у трудовій міграції, достовірних 

даних про їх кількість Україна не має. Загальну оцінку кількості мігрантів можна отримати, якщо 

врахувати дані країн ЄС, дані Державної прикордонної служби України, яка фіксує фактичні 

перетини кордону, та опитування, проведені в Україні. 

Загальна чисельність українського населення, яке брало участь у трудовій міграції у період з 

2015 по 1 половину 2017 року, становить приблизно 4 млн. осіб (тобто близько 16 % 

працездатного населення) [4]. 

Отже, як бачимо, міжнародна трудова міграція має для країн та людей як позитивні, так й 

негативні наслідки. Саме тому важливо виробити таку державну міграційну політику, яка могла 

б подолати недоліки і раціонально використовувати позитивні наслідки для економічного 

розвитку країни. 
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