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1.10. The impact of migration processes on human capacity  
development in the regions of Ukraine 

 Вплив міграційних процесів на розвиток людського  
потенціалу в регіонах України В умовах розширення світогосподарських зв’язків міжнародна трудова міграція з часом набула глобального характеру. Разом з тим, незважаючи на її ма-сштаби, сучасна наука не має сьогодні єдиної концепції. Це можна було б поясни-ти тим, що міграція одночасно є віддзеркаленням різноманітних аспектів суспіль-ного життя: економіки, демографії, соціології, політики, права. Однак, з іншого боку, і це є характерною особливістю для України, аналіз розмірів і тенденції між-народної міграції робочої сили ускладнений недосконалістю його інформаційного та статистичного забезпечення, відсутністю уніфікованих національних і міжна-родних показників, які здебільшого носять фрагментарний і залежний від кон-тексту публікацій характер. Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції в Україні актуа-лізує її дослідження як явища, що має суттєвий вплив на розвиток регіонів.  Проблемою оцінки розвитку людського потенціалу та впливу на нього мігра-ційних процесів присвячено праці багатьох вітчизняних вчених, таких як О. Амо-ша, С.Бандура, Г. Башнянин, Д. Богиня, В. Брич, С. Гринкевич, О. Грішнова, М. До-лішній, Л.Ємельяненко, С. Злупко, А. Колот, О. Кендюхова, Є. Лібанова, І. Малий, І. Михасюк, В. Мікловда, І. Мойсеєнко, І. Пітюлич, В. Приймак, У. Садова, О. Стефанишин та ін. Аналіз опублікованих праць, матеріалів наукових конферен-цій, присвячених дослідженню цієї багатогранної проблеми, показав, що, незважа-ючи на значні досягнення в теорії і практиці управління процесами розвитку люд-ського потенціалу суспільства, багато питань ще потребують свого вирішення.  Метою дослідження є систематизація факторів впливу міграційних процесів на розвиток людського потенціалу в регіонах України. Явище міжнародної міграції населення досить давнє і залишило помітний слід у розвитку людства. Більша частина населення деяких країн (США, Канада, Австралія) складається з нащадків колишніх емігрантів.  Згідно з законом Б. Оліна міжнародний рух товарів і факторів виробництва можуть заміщати один одного. Країна, яка в надлишку забезпечена працею, може або експортувати працеємні товари, або її громадяни можуть самі виїжджати за кордон і там працювати. Міжнародний рух факторів виробництва підпорядкову-ється тим же законам, що і міжнародна торгівля товарами: фактори виробництва переміщуються до тих країн, де за них більше платять [1, С. 70]. Міграційні процеси відбуваються в усьому світі й мають багатовекторну спрямованість, але на світовому ринку трудових ресурсів склалися чітко визначе-ні центри, куди в основному стікаються трудові ресурси [2, С. 13]. 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 стано-вища. Виграють від міграції підприємці, що наймають мігрантів на роботу, оскіль-ки їхні вимоги щодо заробітної плати нижчі, крім того, відсутній профспілковий захист іммігрантів тощо. 
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IN ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES 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. Регулювання міжнародних міграційних процесів здійснюється на основі на-ціональних міграційних політик. У багатьох розвинених країнах створено чітку систему імміграційного захисту своїх кордонів, яка працює за принципом визна-чення корисності для держави зовнішніх міграційних потоків, і залучення до краї-ни, в разі потреби, іноземних фахівців і робітників певного професійно-кваліфікаційного спрямування. Як частина національної міграційної політики вона покликана надійно захищати внутрішній ринок праці, а також створювати засади соціально-правового захисту трудящих-емігрантів [3, С. 78]. Міграцію населення з України посилює і такий чинник, як економічна неста-більність. Невпевненість у завтрашньому дні підштовхує працездатне населення до пошуку більш стабільних джерел доходу за кордоном, що дозволяє будувати плани стосовно свого майбутнього та майбутнього своїх дітей. Окрім економічних, соціальних та культурних факторів, на міграційні наміри населення впливають політичні й екологічні чинники. До перших, зокрема, можна віднести ступінь розвитку демократії у країні, стабільність політичної системи, поширеність корупції тощо; до других – екологічну ситуацію, наявність доступу до чистої питної води та високоякісної їжі. Політична нестабільність в Україні ві-діграє особливу роль у складі політичних чинників, оскільки вона не лише викли-кає зневіру людей до політичної системи та керівників держави, а й породжує економічну нестабільність. Разом із деформованою системою демократії політич-на нестабільність знижує впевненість людей у майбутньому, активізуючи їх міг-раційні настрої. Фактори впливу на міграційні процеси населення наведені в таблиці 1. Варто також відмітити високий рівень корумпованості українського суспіль-ства. За підрахунками Heritage Foundation [4, С. 25], рівень корумпованості еконо-міки України на сьогоднішній день становить 72%. Загалом, за індексом економі-чної свободи, який окрім свободи від корупції включає в себе ще цілу низку інших свобод (свободу ведення бізнесу, свободу торгівлі, фіскальну, монетарну, інвести-ційну, фінансову свободу тощо), Україна посідає 133 місце із 157 країн світу, що також слугує вагомим чинником «виштовхування» українських громадян за кор-дон. Підсумовуючи викладене вище можна дійти висновку, що в Україні на сього-днішній день у більшій мірі проявляється дія факторів виштовхування, ніж при-тягання, що призводить до великомасштабної міграції.  Додатковим демографічним чинником, що обмежує розвиток трудових ресу-рсів, є міграція населення. Лише за період 2010–2015 рр. за даними Держкомстату України з нашої держави виїхало 6,5 млн осіб. Не слід при цьому забувати, що тру-дові мігранти, що залишають терени нашої держави, дуже часто вибувають на заробітки «неофіційно», не реєструючись в відповідних державних органах – за оцінками фахівців лише 5% майбутніх трудових мігрантів реєструються у відпо-відних установах.  На користь цієї інформації свідчить зростання з року в рік потоку міграційно-го капіталу, що надходить в Україну від нелегальних трудових мігрантів – за да-ними багатьох джерел ця цифра коливається в діапазоні від 20 млрд дол. до  
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35,3 млрд дол. за рік. Отже з цього витікає, що кількість неофіційних мігрантів реально може досягти досить значних обсягів – від 4,5 до 7 млн осіб [5]. Особливе занепокоєння викликає той факт, що серед мігрантів майже 30% складають висококваліфіковані фахівці, які користуються найбільшим попитом в розвинених країнах. Як правило, таких спеціалістів запрошують на роботу на дов-гостроковий період, або ж пропонують постійне проживання. Тобто, спеціалісти високого рівня кваліфікації залишають Батьківщину з великою ймовірністю не повернутися. Причому професійний досвід, знання, які були надбані в нашій  Таблиця 1 
Фактори впливу на міграцію Фактори «виштовхування» Фактори «притягання» Економічні   Низька заробітна плата Висока заробітна плата Низька якість життя Висока якість життя Високий рівень безробіття Наявність вільних робочих місць Економічна нестабільність Стабільний розвиток економіки Обтяжлива система оподаткування Ліберальна система оподаткування Соціальні   Низька якість освіти Висока якість освіти Погані умови праці Гарні умови праці Недоступна система охорони здоров'я Доступна та високоякісна система  охорони здоров'я Відсутність можливостей для професійної самореалізації Наявність можливостей для професійної самореалізації Культурні  Релігійні переслідування Свобода віросповідання Етнічна дискримінація Відсутність етнічної дискримінації Расова дискримінація Відсутність расової дискримінації Політичні  Відсутність демократії Розвинена демократія Політична нестабільність Стабільність політичної системи Корумпованість владних структур Відсутність корупції 

Забруднене навколишнє середовище Краща екологічна ситуація Низька якість питної води та їжі Чиста питна вода та екологічно безпечна їжа 
Екологічні  



63 

P a r t  1  
ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS AND MANAGING CHANGES  
IN ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES державі та за її рахунок починають примножувати суспільний інтелект держав, що запрошують до себе необхідних спеціалістів. Це негативно позначається не тільки на кількісному, але й на якісному потенціалі трудових ресурсів країни.  Переважно нелегальний характер трудової міграції з України, крім погіршен-ня трудового потенціалу нашої держави, призводить до додаткового навантажен-ня на систему соціального забезпечення населення оскільки мігранти не сплачу-ючи пенсійні внески, не поповнюють пенсійний фонд та не забезпечують власної гідної пенсії в Україні [6]. Поступова вікова деформація населення у бік старших вікових груп, підви-щення рівня смертності та занадто повільне зростання народжуваності, негативні міграційні процеси обумовлюють скорочення обсягів пропозиції робочої сили та посилення конкуренції на ринку праці (з боку роботодавців) за найм працівників економічно активного віку. Економічна криза і війна викликали нову хвилю міграції з України: до тради-ційних заробітчанам приєдналися біженці і середній клас. Виїхати тепер готовий кожен третій українець. Фактично Україна стикається з новою хвилею міграції з країни, кажуть експерти. «І події на сході, і погіршення економічної ситуації, безумо-вно, мають вплив на рішення людей шукати кращого життя в іншому місці, в тому числі за кордоном. Все це призвело до різкого збільшення міграції. Сьогодні кожен третій українець хотів би виїхати за кордон. А буде і більше: число людей, що нама-гаються в'їхати на територію Євросоюзу, за останній час зросла приблизно на  20–25%. Через економічну кризу останніх двох років рівень трудової міграції виріс. Наприклад, в 2014-му в Польщі кількість дозволів на працевлаштування для україн-ців збільшилася на 15%, в Німеччині – на 24%, в Словаччині – на 17%. Такі цифри наводить Ірина Сушко, голова громадської організації Європа без бар'єрів [7].  За даними опитування, яке проводилося Міжнародною організацією з мігра-ції (МОМ) та соціологічною компанією GfK Ukraine у 2015 році, близько 3 млн українців планують знайти роботу за кордоном вже найближчим часом, а ще 34% жителів України не проти працевлаштування за кордоном, але предметно про це поки не думали. Різко зросла частка тих, хто працює за кордоном неофіційно - з 28% від загального числа гастарбайтерів в 2011 році до 41% в 2015-му. І ситуація буде тільки погіршуватися, прогнозують експерти.  21% потенційних трудових мігрантів зізналися, що готові прийняти сумнівні пропозиції щодо працевлаштування, наприклад працювати нелегально. Для порі-вняння: у 2011 році кількість таких людей становила всього 14%. Важкі життєві умови багатьох українців роблять їх більш схильними приймати ризиковані про-позиції з працевлаштування, погоджуватися на умови, на які раніше вони ніколи б не пішли».  У 2014 році тільки офіційні приватні грошові перекази в країну склали  6,5 млрд дол.. США, це 4,9% ВВП країни. Головні країни-донори – Росія, США, Ні-меччина, Великобританія, Греція, Кіпр та Італія. Правда, РФ в порівнянні з 2013-м серйозно втратила позиції: переклади звідти впали в три рази. Частково тому, що багато хто відмовився від роботи в країні, яка розв'язала війну в Україні.  Крім того, Москва посилила трудове законодавство для громадян України, поз-бавивши їх усіх преференцій. У 2014 році до традиційних економічних причин втечі за кордон додалися ще й політичні. Війна в Донбасі і анексія Криму спровокували 
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стрімке зростання потоку біженців з країни. Якщо в 2011–2013 роках Україна не входила навіть до першої тридцятки прохачів притулку в країнах ЄС, то вже в  2014-му опинилася в лідерах, зайнявши 13-е місце за кількістю прохачів, а в дру-гому кварталі 2015-го і зовсім перебралася на 9-е. Найчастіше українці просять притулку в Німеччині, Польщі, Італії, Франції та Швеції. Згідно зі статистикою управління у справах іноземців Польщі, число одних лише офіційних прохачів ста-тусу біженця з України з докризових часів зросла в десятки разів. Якщо за весь 2013-й таких було всього 46 чоловік, то за 2015 – вже 1941. Причому мова йде не тільки про біженців зі сходу. Наприклад, 9% з них ви-знають, що ховаються від мобілізації. Крім того, значна частина прохачів насправ-ді зовсім не вигнані війною біженці, а трудові мігранти, які намагаються викорис-товувати війну в корисливих цілях. «Вони не тікають від війни, а просто хочуть легалізуватися і отримати право на роботу в багатих країнах Європи. В ЄС це доб-ре знають, тому не поспішають давати притулок українцям.  За підсумками 2014 року статус біженців в ЄС отримали лише 4% прохачів з України. Для порівняння: сирійці отримували притулок в 90% випадків. Україна не відповідає ключовому вимогу – наші громадяни, в тому числі переселенці з Донбасу, при бажанні могли б залишитися в Україні без ризику для життя. Адже територія, де ведуться бойові дії, займає невелику частину країни.  Поряд зі збільшенням кількості внутрішніх переселенців в Україні, існує і потік біженців із зони АТО в Росію. Відповідні статистичні дані вказані в доповіді Управління верховного комісара ООН у справах біженців. В ООН повідомляють, що 245,5 тисяч зареєстрованих біженців перебувають на території РФ. За інформаці-єю міграційної слуби Росії в РФ тимчасовий притулок отримали близько 330 ти-сяч українців. Найімовірніше, цифра вище, через те, що частина тих, хто виїхав в Росію з Донбасу не реєструються як біженці, але навіть якщо визнати цифру вдві-чі більшою, це не відповідає попереднім запевненням Росії про мільйонні потоки біженців з України. РФ оцінює кількість прибулих з України в 2014–15 роках в 400 тисяч чоловік, не всі українці, які отримали статус тимчасового притулку, можуть залишитися в Росії. Однак, біженцям з Донбасу забороняється переїжджати на проживання в Москву, Петербург і інші найбільші міста Росії. Вітаються регіони Сибіру і Далеко-го Сходу і провінція. Крім того за даними ФМС, в даний час в Росії перебуває понад 2,4 млн громадян України. Ця цифра складена не за кількістю біженців, а за раху-нок тих, які традиційно роками працювали в Росії – вахтовим методом, як гастар-байтери чи молодь, яка виїхала в пошуках кар'єри і заробітку.  Найбільшу проблему для країни створює не стільки втеча потенційних гаста-рбайтерів, скільки відтік середнього класу – освічених, творчих представників малого та середнього бізнесу, IT-сектора та інших спеціальностей, для яких кор-дон не перешкода для успішної роботи. Саме втрата таких людей, на думку екс-пертів, вдарить по економіці країни і її інвестиційної привабливості найбільше. З України їх жене економічна криза, девальвація, непередбачувана бізнес-середовище і спроби влади зірвати побільше з решти підприємців замість того, щоб всіляко стимулювати їх ділову активність. Дослідження міграції виявило, що близько половини (48,4%) від загальної кількості заробітчан перебували у Російській Федерації, та майже стільки ж –  
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IN ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES у країнах Європейського Союзу, переважно в Італії (13,4 %), Чехії (12,8%), Польщі (7,4%), Іспанії (3,9%) та Португалії (3 %) [34, С. 6]. Чинні системи збору даних не забезпечують одержання вірогідної статисти-ки про міграційні потоки. Відсутність реальної та досконалої інформації в цій сфе-рі унеможливлює ефективне управління процесами трудової міграції. Позиція потенційних мігрантів при виборі місця працевлаштування за кордоном форму-ється в залежності від наступних чинників: 

− рівня можливої заробітної плати в країні-реципієнті; 
− стану ринку праці (рівня зайнятості, масштабів безробіття); 
− життєвого рівня місцевого населення; 
− мовно-культурного чинника; 
− етнічної толерантності населення країни-реципієнта. З урахуванням цих чинників в Україні сформувалося два основних вектори трудової міграції – західний та східний.  За сукупністю більшості чинників найбільш прийнятним для висококваліфі-кованих працівників переважно молодого віку є західний вектор трудової мігра-ції – в Західну Європу, США, Канаду та інші розвинуті країни світу. Така міграція має метою не тільки покращення власного матеріального стану, але й в значній мірі натуралізацію в країні перебування. У цьому контексті витік кваліфікованих трудових ресурсів до західних країн у більшості випадків можна вважати безпово-ротними втратами людського капіталу України. Водночас, жорсткий міграційний контроль, суворий професійний відбір та конкуренція з мігрантами з інших країн є факторами, які значною мірою обмежу-ють міграційні процеси з України до розвинених країн світу. Внаслідок впливу цих чинників, а також активної роботи з договірно-правового забезпечення про-цесів трудової міграції з західноєвропейськими країнами, західний вектор мігра-ції можна вважати відносно контрольованим.  Східний вектор міграції – до країн СНД – був і є привабливим для тих трудових мігрантів, які через недостатню кваліфікацію, низький рівень володіння іноземними мовами чи нездатність до адаптації в незвичному економічному та культурному се-редовищі неспроможні адаптуватися у країнах Західної Європи та Америки.  У кількісному вимірі оціночні показники трудової міграції у східному та захі-дному напрямах наведені в таблиці 2 [8]. Низка дослідників вважають наведені вище експертні дані щодо кількості громадян України, які працюють в Російській Федерації суттєво заниженими. Реа-льна ж кількість мігрантів, ні їхню думку, може складати від 3 до 4,5 млн осіб [8]. Українські трудові мігранти-чоловіки зайняті переважно будівельними робо-тами. Для вітчизняної робочої сили чоловічої статі будівництво є основною сфе-рою діяльності у всіх країнах, на які припадає хоча б 1,5% загального обсягу кон-тингенту (Росія, Польща, Чехія, Білорусь, Угорщина, Португалія). В трьох основ-них країнах-реципієнтах у будівництві зайнята найбільша частка чоловіків. З тих, які працюють у Чехії – 88,2%, у Росії цей показник становить 72,8%, у Польщі – 64,6% (з урахуванням осіб, що назвали будівельну діяльність у якості другої чи третьої за важливістю – 80,9%). Серед чоловіків, які працювали в Росії, зафіксова-на підвищена частка зайнятих на транспорті і в зв'язку – 11,1%. У Польщі 26,1% чоловіків, що прибули з прикордонних регіонів України, працювали в сільському 
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господарстві, при цьому половина означеного контингенту поєднували сільсько-господарську працю з будівництвом [8]. Галузева структура зайнятості жінок-мігрантів у різних країнах різна залеж-но від потреб національних економік. Серед жінок, що працюють у Росії, третина зайнята в торгівлі (за наймом) і чверть – у будівництві; серед працюючих у Чехії 45,9% – у громадському харчуванні і 31,5% – у промисловості (переважно легкій та харчовій). У сільському господарстві зайнято дві третини українських жінок, що працюють у Польщі, ще майже 20% виконують роботу домашньої прислуги. Остання сфера діяльності переважає серед українських емігранток, що знаходять-ся в Італії, причому в якості домашньої прислуги працюють за кордоном переваж-но жінки середнього і старшого працездатного віку [9]. Рівень участі населення різних регіонів у трудовій міграції та географічна спрямованість також є різними. Найвищою інтенсивність міграції є у західних об-ластях, найнижчою у центральних.  На сході рівень участі визначається як низький. Такий розподіл пов’язаний із близькістю регіону до державних кордонів чи столиці (як альтернативи міграції) України, історичні зв’язки. Лідером за кількістю трудових мігрантів є Закарпатсь-ка область. Найбільша країна-реципієнт закарпатців – Чеська Республіка. Жителі Чернівецької області працюють переважно в країнах Євросоюзу; Івано-Фран-ківської, Львівської і Тернопільської обирають Польщу, Росію та Італію; Рівненсь-кої та Волинської – сусідню Білорусію та Польщу. Російська Федерація є основною 

Країна Офіційна  кількість,  тис. осіб Експертні  дані, тис. осіб Тип міграції 
Росія 169 понад 2000 Сезонна, переважно чоловіча, нелегаль-на міграція Італія 195,4 500 Досі зростаюча жіноча міграція Польща 20 понад 450 Стабільна, переважно нелегальна та транзитна, човникова Іспанія 52,8 250 Родинна міграція, зберігається тенден-ція до зростання Португалія 44,6 75 Відтік мігрантів до інших країн ЄС, зок-рема Іспанії, й часткове повернення в Україну Чехія 51 150 Зростаюча, частково транзитна міграція до інших країн ЄС Греція 20 75 Переважно жіноча міграція, відтік мігра-нтів до інших країн ЄС і часткове повер-нення в Україну Нідерланди – 40 Жіноча міграція, сфера обслуговування Великобританіяяія 10 близько 70 Зростаюча трудова міграція США н/д близько 500 Стабільна трудова міграція, переважно легальна 

Таблиця 2 
Кількісні показники трудової еміграції з України по країнах світу 
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IN ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES країною призначення для вихідців східних, центральних, північних, і південних областей.  Якщо виходити навіть з мінімальних оцінок та не враховувати міграцію до інших країн СНД, можна зробити висновок, що значна кількість трудових мігран-тів з України (більше 45% від загальної кількості) обирають східний напрям міг-рації. Для порівняння, в Італії, яка вважається однією з найбільш привабливих для мігрантів з України країн, працюють близько 11% громадян нашої держави.  Зазначені вище причини актуалізують необхідність дослідження мотивів, в першу чергу економічних, які призводять до трудової міграції в країни СНД, та підготовку рекомендацій щодо пріоритетних напрямків соціально-економічних перетворень, що сприятимуть поверненню трудових мігрантів з країн СНД та пок-ращанню трудоресурсної ситуації в Україні.  Визначимо основні фактори впливу на міграційні процеси в Україні та світі. В першу чергу, обсяг трудової міграції залежить від демографічної ситуації в країні, а саме від забезпеченості ринку праці населенням працездатного віку. Незважаючи на те, що з 2001 року коефіцієнт народжуваності в Україні поступово зростає, він не забезпечує простого відтворення населення, що підкріплюється і високим рів-нем смертності українців. Більше половини зайнятого населення – це особи у віці старше 40 років, що свідчить про старіння робочої сили. Несприятлива демографіч-на ситуація в Україні не сприятиме зменшенню еміграції, а навпаки збільшенню імміграції. Ситуація в світі, зокрема в промислово розвинених країнах є наступною: в результаті скорочення народжуваності та старіння населення утворюються дис-пропорції на ринках праці і вони відчувають потребу в залучені іноземної робочої сили. Це сприяє збільшенню кількості трудових мігрантів з України.  Другим фактором є ситуація на ринку праці, зокрема рівень безробіття та кількість наявних робочих місць. Відповідно, явне і приховане безробіття – це без-перечно фактори, що сприяють збільшенню трудової міграції українців за кордон.  Одним із найбільш важливих факторів є розмір заробітної плати. Заробітки мігрантів, які є як мінімум в три рази вищими, ніж в Україні, мають і позитивні наслідки. По-перше, заробітчани отримують роботу, по-друге, зменшується на-пруга на вітчизняному ринку праці, і по-третє, вони здійснюють перекази зароб-лених коштів своїм родичам у економіку України. Розподіл грошових переказів за країнами характеризується високим ступенем концентрації: понад 70% переказів здійснювалося із семи країн. Лідером залишилася Росія – до 2,3 млрд дол. Загалом на країни СНД у 2015 році припадало 40,1% обсягу грошових переказів із-за кор-дону. З інших країн світу найбільше переказів надходило з США та Німеччини (відповідно 9,3 та 6,2% від загального обсягу грошових переказів в Україну). Зага-лом з країн ЄС надійшло 2,3 млрд дол. [10, С. 22].  Таким чином, рівень заробітної плати – це чи не найважливіший фактор, який сприятиме еміграції українців. Оскільки оплата праці навіть не висококвалі-фікованих робіт у країнах Європейського Cоюзу є в рази вищою в порівнянні не тільки з Україною, а й з країнами СНД, можна припустити, що після спрощення візового режиму, кількість емігрантів збільшиться.  Як складеться політична ситуація в Україні прогнозувати навіть на найближ-чу перспективу важко. Можна стверджувати лише про наявність політичної не-стабільності. В разі нестабілізації ситуації можна очікувати збільшення виїздів за 
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кордон національних меншин з України. Навіть у випадку стабілізації ситуації, враховуючи політичні події, які відбулися в Україні з початку 2014 року, можна прогнозувати зменшення кількості мігруючих до Росії, особливо це стосується мігрантів із західних областей. Як альтернативу мігранти можуть обрати країни Європейського Союзу, крім того цьому сприятиме і спрощення візового режиму. Проаналізувавши все вище зазначене, можна виділити наступні наслідки мігра-ційних процесів (таблиця 3). Досвід європейський країн показує, що до зворотної міграції трудових мігра-нтів у країну-походження призводить покращення її економічного стану, забезпе-чення прав людини. На сьогоднішній день цей фактор є особливо актуальним для України.  В умовах посилення конкуренції за людські ресурси одним із напрямів мігра-ційної політики багатьох країн стає заохочення повернення на батьківщину спів-вітчизників. На жаль, в Україні, на відміну від багатьох країн, ресурс репатріації співвітчизників задіяний недостатньо. Хоча сприяння їй неодноразово декларува-лося як один із пріоритетів міграційної політики, не було закону, який визначав би статус репатріантів, державна допомога при здійсненні репатріації та облаштуванні на батьківщині не надавалася. Таким чином міграційна політика України має бути направленою на залучення іммігрантів (в першу чергу вихідців з України) через співпрацю з діаспорою, здійснення спеціальних заходів, створення спеціального ор-гану виконавчої влади, а також на запобігання еміграційному відпливові [11].  Таким чином, доведено, що основними факторами впливу на рівень трудової міграції українців за кордон в умовах європейської інтеграції в сучасній політико-економічній ситуації є демографічна ситуація, рівень безробіття, розмір заробітної плати, міграційна політика, а також політична ситуація в Україні та світі. Кожен із цих факторів впливає на динаміку кількості трудових мігрантів. Так, зокрема, ско-
Позитивні наслідки Негативні наслідки Надходження коштів в країну Втрата найпродуктивнішої частини власної робочої сили (молоді, науковців, фахівців) Послаблення напруги на ринку праці Втрата кваліфікації більшістю трудових мігрантів, які  працюють не за спеціальністю Зменшення рівня  безробіття Вкладення державою коштів у підготовку фахівців, які  реалізують свої здібності і створюють додаткову вартість за кордоном Покращення добробуту сімей мігрантів Нелегальна трудова міграція не здійснює відрахувань до  пенсійного та соціального фондів Можливість реалізувати свої здібності Отримання мігрантами громадянства країни міграції, що погіршує демографічну ситуацію Повернення трудових мігрантів пенсійного віку Розпад сімей, проблема соціального «сирітства» Ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми (сексуальна експлуатація за кордоном, трудове рабство) 

Таблиця 3 
Позитивні та негативні наслідки міграційних процесів 
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P a r t  1  
ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS AND MANAGING CHANGES  
IN ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES рочення та старіння населення в країнах ЄС, наявність прихованого безробіття в Україні, проблеми працевлаштування молоді після здобуття освіти, перевищення розміру заробітної плати в 3–5 раз в країнах ЄС в порівнянні з Україною, і найви-щими рівнями заробітної плати серед усіх країн-реципієнтів українських мігран-тів, відсутність конкретних заходів в Україні спрямованих на репатріацію україн-ців і натомість наявність таких заходів в іноземних країнах, політична нестабіль-ність в Україні – все це фак-тори, які сприяють збільшенню кількості мігрантів до країн ЄС. Аналіз наведених даних щодо реальних масштабів та напрямів трудової міг-рації з Україні свідчить про сталу тенденцію до досить швидкого зростання мігра-ційних процесів, у тому числі й до країн СНД. Незважаючи на збільшення «міграційних» грошових надходжень в Україну, зростання трудової міграції може загрожувати національним інтересам нашої держави у контексті безповоротної втрати трудових ресурсів, витоку найбільш професійних та активних кадрів. Міграційні процеси, які поступово можуть перетворитися на реальну загрозу національній безпеці, повинні перебувати під постійним контролем держави з метою:  

− відстеження напрямів міжнародної трудової міграції та спрямування зу-силь держави на захист трудових мігрантів в основних країнах–реципієнтах, наприклад шляхом пріоритетного розвитку консульської присутності України в таких країнах, підготовки відповідної двосторон-ньої договірно–правової бази щодо легалізації трудових мігрантів, на-дання їм соціальних гарантій, пенсійного забезпечення тощо; 
− розуміння причин та наслідків трудової міграції, визначення та корегу-вання економічних показників, які впливають на інтенсивність мі-г-раційних процесів; 
− визначення критичного рівня трудової міграції, перевищення якого при-зведе до незворотних процесів в економіці; 
− прогнозування потреб у трудових ресурсах з метою компенсації їх втрат внаслідок міграції; 
− оптимізації напрямів професійної підготовки кадрів, яка має спрямову-ватися передусім на забезпечення внутрішнього ринку праці; 
− прогнозування навантаження на систему пенсійного забезпечення Укра-їни за рахунок призначення пенсій громадянам, які працювали за кордо-ном та не сплачували внески до Пенсійного фонду із заробітної плати, опрацювання відповідних компенсаційних механізмів. З метою зменшення еміграції робочої сили необхідне провадження системи заходів, які повинні мати чітке внутрішнє і зовнішнє спрямування. До числа пер-ших належать заходи макроекономічної стабілізації та оздоровлення економіки – створення робочих місць, розширення іноземного інвестування тощо. Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість їх вільного повернення з-за кордону, ввезення валюти, а також гаран-тії нашим співвітчизникам захисту їхніх трудових прав за кордоном. 
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1.11. Economic transformations of the global space  

and their impact on Ukraine 
 Економічні трансформації глобального простору  

та їх вплив на Україну Повсякчас мова йде про економічну потужність та розвиненість країн сві-ту, що дає можливість умовного поділу їх на «центри прийняття рішень» та «периферії». Проте сьогодення встановлює нові вимоги перед учасниками світо-господарських процесів, які визначають прийнятність умов та виправданість ре-зультатів. Вирішальним чином результуючою таких вимог є глобалізація, як фе-номен 21 сторіччя. Вона визначає плацдарм «єдиних правил гри» для всіх без ви-ключення держав, адже глобалізація визначається як узагальнення економічної, соціальної, політичної та екологічної складових в єдине ціле – земну кулю. Тож уникнути об’єктивних чинників впливу глобалізації на функціонування того чи іншого державного інституту не можливо, але можливим є застосування важелів структурного протекціонізму, який визначається політикою дій.  Глобалізація як процес чинить вплив на всі без виключення держави світу і більш актуальним є питання якості даного впливу: конструктивного або ж де-структивного. Вимоги перед усіма соціально-економічними системами є однако-вими, як необхідність кисню для всього живого, а от похідне питання вартості та якості цього кисню є досить цікавим. Протягом багатьох років, а саме починаючи з 1970-х років, спостерігається ера формування національних держав, яка усталює кордони та місце країни в рейтингу за рядом показників, визначаючи її позиції та 


