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Актуальність теми дослідження. Останні глобалізаційні тенденції характеризуються все більшою ін-

теграцією глобальних ринків товарів, послуг та капіталу в той час як її вплив на міжнародний рух робочої 
сили залишається досить обмеженим, який регулюється імміграційним законодавством та імміграційною 
політикою. Та все ж глобалізація має важливі наслідки для міжнародної трудової міграції, виступаючи в 
ролі фактору «притягнення та відштовхування». Міжнародна трудова міграція впливає Питання впливу 
міжнародної трудової міграції на економіки приймаючих та експортуючи робочу силу країн досліджується 
вже тривалий час як вітчизняними, так і зарубіжними авторами. Так провідними зарубіжними дослідниками 
міжнародної трудової міграції є Дж. Борхаса, Р. Барро, Й. Доладо, О.Старк, вітчизняними - В. Будкін, Е. Лі-
банова, Ю. Макогон, О. Малиновська, С. Пирожков, А. Поручник, І.Прибиткова, А. Румянцев, А. Філіпен-
ко, О. Хомра, О.Шиманська окремі праці яких були використані при написанні даної статті. 

Постановка задачі. Завданням даної статті було, провівши узагальнення та проаналізувавши дослі-
дження науковців у сфері трудової міграції та її впливу на макроекономічний розвиток, запропонувати ав-
торську модель впливу міжнародної трудової міграції на економіку країни-експортера робочої сили. 

Результати дослідження автора. Глобалізація і економічний розвиток загалом сприяють додатковій 
еміграції, оскільки  люди стають більш мобільними. Потоки трудової міграції можуть, зрештою, знизитись 
при зростанні доходів на батьківщині мігрантів внаслідок зростання економіки в країні-експортері робочої 
сили. Однак суттєвим фактором який може вплинути на такий сценарій розвитку є значна нестабільність 
світового економічного середовища. Значні потоки спекулятивного капіталу впливають на можливість 
стійкого економічного розвитку. Відтік інвестицій супроводжуватиметься і збільшенням еміграції. 
Збільшується не лише пропозиція, а й попит на трудову іноземну робочу силу. В результаті багато прий-
маючих країн запроваджують обмежувальну імміграційну політику, спричинюючи явище нелегальної 
міграції. 

Трудова міграція потенційно може послужити двигуном зростання й розвитку для усіх сторін залуче-
них в цьому процесі  - приймаючих країн та країн походження мігрантів, а також для самих робітників. В 
приймаючих країнах це зменшує середній вік робочої сили, сприяє розвитку підприємництва, підтриманню 
програми пенсійного забезпечення, і постачає кадри для виникаючих високотехнологічних галузей. В 
регіонах, що розвиваються, з яких головним чином і походить робоча сила, позитивний ефект міграції 
відображається у потоці грошових переказів, поступленні інвестицій,  технологій та дефіцитних вмінь, які 
повертаються на батьківщину при поверненні мігрантів. 

Грошові поступлення від трудових мігрантів можуть мати позитивний ефект на макроекономічне зро-
стання. Міждержавні регресії показують, що грошові перекази можуть мати позитивний, хоча і порівняно 
обмежений, ефект на довгострокову динаміку економічного зростання. Крім того, грошові поступлення 
сприяють скороченню бідності серед найменш забезпечених домашніх господарств.  

Більшість дослідників схиляються до думки, що еміграція з одних країн в інші відбувається із-за ниж-
чого рівня економічного розвитку країн-походження мігрантів. Люди залишають свої країни тому що їхні 
держави є бідними, з нерозвиненими економіками, в яких вони не мають можливості максимально ефек-
тивно реалізувати свій економічний потенціал. Мігруючи в багатші, розвинені країни, вони отримують 
більш високу заробітну плату і  більші можливості для самореалізації.  Виходячи з даного твердження мож-
на було б припустити, що випереджаючий економічний розвиток в менш розвинених країнах має призвести 
до вирівнювання можливостей між країнами, таким чином усуваючи стимули для трудової міграції. Але 
якщо в довгостроковому сценарії такий варіант розвитку і  є можливим, то  в короткостроковій перспективі 
сучасний процес економічної глобалізації може мати негативні наслідки для окремих суб’єктів міжна-
родних економічних відносин.   

Необхідно зазначити, що фундаментальною причиною міжнародного руху робочої сили з точки зору 
пропозиції робочої сили є циклічна природа економічного зростання. Немає значення наскільки швидко і 
динамічно відбуваються трансформації в соціальній та економічній сферах країни, економічний розвиток 
ніколи не відбувається монотонно. Жодна країна не розвивається в постійному висхідному напрямі, на-
томість в економіці будь-якої спостерігаються короткотермінові етапи спаду та підйому, які лише в довго-
терміновій проміжку часу утворюють висхідну лінію економічного розвитку. 

 Циклічність економічного розвитку разом зі схильністю до зовнішньої міграції населення бувших 
сільськогосподарських та індустріальних галузей економік, які стали на шлях модернізації та структурної 
перебудови економік створюють потенціал зовнішньої трудової міграції, який структурно вбудований в 
економічне зростання. За умов відсутності ефективних політико-адміністративних бар’єрів для міжнародної 
міграції, єдине що необхідно для реалізації даного потенціалу – попит на робітників-іммігрантів в іноземній 
країні,а також різниця в заробітній платі яка перевищуватиме сумарні витрати необхідні для переміщення 
на нове місце роботи за межами батьківщини.  

Оцінюючи витрати, які несе робітник при міграції закордон, необхідно зазначити, що окрім прямих 
витрат при переїзді (транспортні витрати, харчування,  витрати на проживання), мігранти несуть також не-
прямі інформаційні і пошукові витрати (витрати часу, грошей, зусиль прикладених для пошуку оптималь-
ного виду роботи, а також отримання її), а також неотриманий дохід під час переїзду та пошуку роботи. 
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Більшість витрат пов’язаних  
Відносне значення даних ефектів може бути змінене тим, що понижуючий тренд заробітної плати об-

межений законодавством про мінімальний рівень заробітної плати в країні-імпортері робочої сили. Зни-
ження загробної плати збільшує попит на робочу силу і, відповідно, призводить до збільшення рівня зайня-
тості, доходів домогосподарств, споживання і підвищення рівня прибутковості капіталу. В короткостро-
ковій перспективі приплив іммігрантів призведе до зниження продуктивності праці, оскільки зайнятість 
зростатиме швидше аніж рівень капіталу в розрахунку на одного працюючого, що призводить до тимчасо-
вого зниження співвідношення капіталу до робочої сили.  

Однак в довготерміновій перспективі відбувається зростання рівня капіталу, а, відповідно, і віднов-
лення попереднього рівня продуктивності праці. Таким чином, довгострокова рівновага може мати своє 
відображення у відновленні продуктивності праці та рівні заробітної плати, що, однак залежатиме від роз-
витку технічного прогресу, кваліфікації робітників еластичності взаємозамінюваності робочої сили та 
капіталу. У випадку якщо мігранти, зрештою, відповідають структурі зайнятості місцевих робітників, а 
рівень забезпеченості капіталом зростатиме відповідно до зростання рівня зайнятості, то це призведе до 
зростання ВВП приймаючої країни пропорційно до рівня зростання робочої сили на ринку.  Отже, загальне 
економічне зростання досягатиметься за рахунок «ефекту масштабу» від зростання обсягів факторів вироб-
ництва, залучених у створення національного ВВП.  

Тісні економічні зв’язки між країнами експортерами та імпортерами робочої сили спричинюють знач-
ний розвиток комунікаційного і транспортного зв’язку між країнами. Зростаюча економічна інтеграція при-
зводить до акумулювання міжнародної інфраструктури, яка регулює рух робочої сили, капіталу, товарів, 
послуг та інформації. Наявність такої інфраструктури значно зменшує витрати на перемішання трудових 
мігрантів та на пошук інформації, щодо можливого працевлаштування в приймаючій країні.  

Економічна інтеграція спричинює активне залучення робітників з менш розвинених країн до більш роз-
винених країн, що інтегруються. Дане припущення підтверджується прикладом інтеграції країн Централь-
ної Європи до ЄС, і збільшенням інтенсивності міграційних потоків з цих країн до більш розвинених країн 
Західної Європи. 

Теоретичний і емпіричний досвід економічного впливу грошових переказів є далеко не до кінця зро-
зумілим.  З одного боку, грошові перекази є важливим джерелом поступлення в країну іноземної валюти, 
збільшуючи національний дохід, фінансуючи імпорт та покращуючи стан платіжного балансу. Іноземні 
грошові поступлення від іммігрантів мають мультиплікаційний ефект, величина якого залежить від на-
прямку спрямування коштів. З іншого боку, грошові перекази можуть спричинити більшу залежність еко-
номіки від еміграції, зменшуючи імовірні урядові  інвестиції або ж іноземні інвестиції, в тому числі із-за 
браку робочої сили на національному ринку країни-експортера робочої сили.   

Величина мультиплікатора міграційних коштів не є сталою величиною. У випадку, якщо кошти спря-
мовані на споживання, то велике значення тут має співвідношення витрат та заощаджень, які традиційно 
вважаються майбутніми джерелами інвестицій, місця проживання споживачів (місто чи село). Так у 
дослідженні Тейлора [13], який досліджував мультиплікатор грошових переказів мексиканців зі США на 
батьківщину, стверджувалось, що мультиплікатор в даному випадку буде дорівнювати 2. Що означає, що 
кожен долар отриманий в Мексиці від робітників в США збільшить національний дохідна 2 долари. Завдя-
ки ефекту мультиплікації позитивний вплив міграції поширюватиметься не лише на сім’ї мігрантів, але й 
всі інші жителі країни та економіка в цілому.  

Мультиплікатор грошових переказів є прикладом ефекту загальної рівноваги в країнах-експортерах ро-
бочої сили. З іншого боку, попит, який стимулюється міграційним капіталом, може стимулювати зростання 
цін на товари та послуги, чия пропозиція на національному ринку є фіксованою, або обмеженою (наприк-
лад, ціни на землю, нерухомість), або ж які не можуть бути закуплені закордоном із-за високої вартості 
транспортних послуг. Заробітна плата і ціни на землю зазвичай є вищими в районах зі значною кількістю 
робітників, працюючих закордоном.  

Якщо окремі аспекти економічного впливу міграції можуть бути проаналізована шляхом прямого порі-
вняння відповідних економічних показників, які змінились внаслідок міграції, такі як заробітна плата і за-
йнятість серед мігрантів і місцевого населення., то більш загальний непрямий економічний вплив імміграції 
на ринок приймаючої країни, який проявляється в ринковій поведінці окремих його суб’єктів, які змінюють 
своє поведінку внаслідок появи на ринку додаткової робочої сили з-за кордону, є більш складним об’єктом 
для дослідження.  

Міграція реагує на дисбаланс попиту і пропозиції окремих кваліфікацій на місцевому ринку праці. У 
випадку з припливом висококваліфікованих робітників, вони часто є доповнюючим фактором виробництва 
для некваліфікованих місцевих робітників, підвищуючи загальний професійний рівень місцевого ринку, та 
покращуючи його перспективи розвитку.  

Статичні моделі не враховують деякі динамічні аспекти прийняття рішення стосовно необхідності 
міграції у висококваліфікованої робочої сили. Деякі динамічні моделі міжнародної міграції, зокрема, робо-
ти Байне [7] та Старка [8] наголошують на тому, що можливість емігрувати в майбутньому стимулює 
робітників з країн-експортерів робочої сили інвестувати ресурси в освіту на батьківщині. Таким чином, по-
зитивний зовнішній вплив отримуватиме і економіка країни-експортера, оскільки такі інвестиції позитивно 
впливатимуть на внутрішній ринок праці країни походження мігрантів і нестиме вигоду не лише емі-
грантам, а й місцевим жителям. 

Агрегований вплив такого інвестування може створити такий надлишок кваліфікованих робітників, що 
загальний ефект від міграції кваліфікованих кадрів перевищить втрати від неї. Позитивний ефект від інте-
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грації міжнародних ринків висококваліфікованої робочої сили полягає в тому, що не всі потенційні 
мігранти, здобувши додаткову освіту, дійсно емігрують з країни. Залишаючись в країні, вони створюють 
додаткову додану вартість, яка є більшою за ту, яку б вони виробили, не маючи додаткової кваліфікації.  

Не можна також однозначно стверджувати про безповоротну втрату певних кваліфікацій для країни-
експортера висококваліфікованох робочої сили. Так у своєму дослідженні Сталкер[10] приходить до вис-
новку, що «відтік інтелекту» хоча і призводить до втрати частини кваліфікованих робітників, однак це 
відбувається лише у тому випадку, якщо їх пропозиція на національному ринку була обмеженою. У випад-
ку ж значної пропозиції високоосвічених робітників, скорочення пропозиції буде компенсовано новими по-
коліннями кваліфікованих спеціалістів, які будуть підготовлені національною системою освіти, в тому 
числі за рахунок грошових переказів від емігрантів.   

Іншим важливим наслідком «відтоку інтелекту» є явище зворотної міграції. Повертаючись на бать-
ківщину, мігранти приносять з собою і частину нематеріальних активів зарубіжних підприємств, які вони  
могли отримати лише закордоном. В першу чергу це стосується нових технологій, ноу-хау, сучасних форм 
організації підприємницької діяльності. Такі мігранти, як було досліджено Дустманом [9], часто мають 
намір починати свій власний бізнес, використовуючи знання та фінансові ресурси зароблені закордоном. 
Даний процес є характерний в першу чергу для ринків, що виникають, з великим потенціалом розвитку 
внутрішнього ринку та можливостями венчурного інвестування.  

Водночас, емпіричні дослідження, зокрема дослідження Смарта [11] та Асіса [12], не завжди підтверд-
жують тезу про те, що, повертаючись на батьківщину, емігранти набувають нових вмінь, або ж, що, все ж 
таки набувши їх, вони не могли отримати їх на батьківщині. Аналізуючи вищезазначені дослідження можна 
дійти висновку, що набуття нових знань є можливим, однак не таким, що неодмінно відбувається, лише для 
категорії висококваліфікованих робітників, які працюють закордоном за спеціальністю. Некваліфіковані 
робітники, а також кваліфіковані робітники, які працюють не за спеціальністю не отримають додаткових 
знань та вмінь, які дозволять їм використати їх ефективно у себе на батьківщині після повернення.  

Врахувавши усі вищенаведені теорії, можна запропонувати наступну формулу впливу еміграції на 
країни походження: 

ΔВВПе = R*m+T-L, де 
ΔВВПе – величина зростання ВВП у країні-експортері  робочої сили в наслідок еміграції (у % від ВВП), 
R – обсяг грошових переказів мігрантів на батьківщину, 
m – величина мультиплікатору грошових переказів, 
T – зменшення соціальних витрат держави на робочу силу, яка емігрувала закордон, 
L – частка робочої сили, що емігрувала  
ВВПе - ВВП країни-експортера робочої сили.  
Необхідним теоретичним припущенням даної формули є існування повної зайнятості робочої сили яка 

емігрує. У випадку, якщо частина робочої сили є незайнятою у виробництві ВВП країни, величина L має 
бути скоригована на частку безробітних Також дана формула може бути деталізованою через визначення 
різної величини мультиплікаторів в залежності від напрямку спрямування грошових переказів, а також че-
рез визначення структури еміграції робітників. Доцільним є виділення еміграції мало та високок-
валіфікованих робітників з урахуванням їх відносної частки у виробництві ВВП країни. Таким чином, роз-
ширена формула виглядатиме наступним чином: 

ΔВВПе = R*(i1m1+ i2m2 +…+inmn)+T-ВВПе(l1d1+ l2d2 +...+ljdj) (1-U), де 
i - частка робочої сили даної кваліфікаційної групи, що емігрувала, 
d – частка ВВП країни-експортера робочої сили вироблена робітниками певного рівня кваліфікації, 
n – кількість секторів економіки, 
j – кількість кваліфікаційних груп робітників, 
U – рівень безробіття в країні-експортері. 
Враховуючи, що навести емпіричні докази сформульованих вище тверджень досить складно із-за того, 

що процес отримання знань та міграція відбуваються на фоні інших видів ділової активності як в окремо 
взятій країні-експортері, так і в усьому міжнародному ринку праці. Це створює єдиний синергійний ефект 
від міграційно-освітнього процесу, як для країни експортера, так і для ікрини імпортера робочої сили, з яко-
го важко синтезувати окремі покомпонентні ефекти міжнародної міграції загалом, та міграції високок-
валіфікованих спеціалістів зокрема. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна прийти до наступних висновків.  
1. Міжнародна трудова міграція є вигідною для світового виробництва при перерозподілі частини ро-

бочої сили від країни, де її гранична продуктивність низька до країни, де її гранична продуктивність висока. 
Чим більша різниця між національною заробітною платою між країною-експортером та країною-
імпортером робочої сили, тим більшим є очікуваний прибуток, в розумінні зростання загальносвітової 
ефективності і світового виробництва. 

2. Імміграція загалом збільшує загальний рівень доходів приймаючої країни, сприяючи більш ефектив-
но використовувати капітальні та людські ресурси в країні. Однак,  ці ефекти не розподіляються рівномірно 
між економічними суб’єктами в приймаючій країні.  

3. Увипадку, якщо мігранти приносять з собою ту ж саму кількість капіталу на одиницю праці, що ма-
ють місцеві  жителі приймаючої країни виграє загалом економіка приймаючої країни, однак не спо-
стерігається позитивного ефекту для місцевих жителів. Найбільш же вигідним для приймаючої країни у ви-
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падку значної відмінності у капіталозабезпечнності іммігрантів та місцевих жителів. 
4. Незважаючи на значні негативні наслідки для країн-експортерів від трудової міграції, зокрема, втра-

ти частини робочої сили та людського капіталу, можна стверджувати, що позитивні ефекти від цього про-
цесу можуть збалансувати ці втрати. В першу чергу це стосується грошових переказів та муль-
типлікаційного ефекту, який вони приносять, впливу міграції і грошових переказів на інвестування, що 
призводить до зростання продуктивності на національних ринках країн-походження мігрантів, зменшення 
рівня бідності, а також стимулів для отримання освіти та необхідних навичок, які стимулюються мож-
ливістю застосувати їх закордоном, а також завдяки прямому інвестуванню мігрантами системи освіти 
країн-походження.  

5. Доходи країни-експортера робочої сили зростають не лише за рахунок грошових переказів емігрантів 
з-за кордону. У числі інших доходів, які збільшують сукупний ВНП і сприятливо позначаються на 
платіжному балансі - податки, що стягуються з фірм, які здійснюють діяльність у галузі працевлаштуванню 
громадян за кордоном, прямі й портфельні інвестиції емігрантів в економіку рідної країни, скорочення вит-
рат на навчання, охорону здоров'я й інших витрат соціального характеру, які покриваються для емігрантів 
іншими країнами.  

6. У випадку, якщо міжнародні мігранти походять з праценадлишкових країн, тоді їх втрата не позна-
читься на виробництві в країні походження. За таких умов можна стверджувати про загальний позитивний 
вплив еміграції на ринок праці країни-експортера робочої сили.  
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Стаття присвячена аналізу екологічної складової в енергетичній політиці України. У статті розкрита 

сутність антропогенних змін атмосфери; проаналізовані причини  та складні умови, при яких, згідно взятих 
на себе зобов’язань, Україна має досягти екологізації виробництва; виявлені можливості та перспективи 
екологізації виробництва в Україні. 

Стійка тенденція до загального збільшення антропогенного навантаження на довкілля, у тому числі в 
Україні, обумовлює необхідність урахування в енергетичній політиці екологічної складової. Вона є надзви-
чайно важливою не лише з причин своєї соціальної значущості, але й тому, що наразі такий пріоритет дер-
жавної політики, як національна конкурентоспроможність, розглядається виключно через призму екологіч-
ної гармонізації виробництва. Міжнародні інституції вже кілька років поспіль наголошують на необхідності 


