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ВСТУП
Міграційні процеси та модернізація суспільства тісно

пов'язані між собою. Модернізаційні процеси, безумовно,
сприяють зміні міграції в часовому та територіальному на&
прямках. Вплив міграції на підтримку або, навпаки, змен&
шення процесів модернізації, необхідно дослідити та об&
грунтувати наслідки таких процесів.

Для України модернізація має стати проміжним етапом
між економікою сучасності, сировинно&орієнтованою, та
економікою майбутнього, тобто економікою знань. Модер&
нізація є процесом вдосконалення, на основі використання
наявного економічного потенціалу створення умов та виз&
начення пріоритетних напрямів розвитку міжнародної спец&
іалізації України. Модернізація стала чинником створення
економічних форм та інститутів, які сприяють розвитку та
домінуванню товарно&грошових відносин у виробництві,
споживанні та примусі до праці, що призвело до розвитку
буржуазного укладу та капіталізму. Це, у свою чергу, спри&
чинило розвиток та поширення ринкових відносин, форму&
вання та розвиток національних і транснаціональних ринків.
Використання досягнень науки у бізнесі сприяло науково&
технічній революції та перетворенню науки на одну з важ&
ливих виробничих сил. Економічна модернізація також пе&
редбачає постійне вдосконалення методів управління еко&
номікою та виробничих технологій, що сприяло появі раці&
ональної бюрократії, менеджменту та економічної науки.
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Вагомий внесок у вивчення процесу інтернаціоналізації

робочої сили, теорії і практики міжнародної трудової
міграції, нормативно&правових аспектів регулювання мігра&
ційних процесів й удосконалення організаційно&економіч&
них механізмів їх регулювання за умов перехідної економі&
ки зробили провідні вітчизняні вчені Е. Лібанова, О. Ма&
линовська, Н. Марченко, А. Мокій, С. Пирожков, О. Позняк,
Л. Семів

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є: розгляд характерних особливос&

тей сучасної міжнародної міграції робочої сили; визначен&
ня основних причин, що зумовлюють її виникнення; а саме
зосередження уваги на можливостях зміни міграційних про&
цесів в умовах модернізаційних тенденцій.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модернізація національної економіки передбачає про&

ведення ряду заходів економічного, соціального характе&
ру, які можуть мати негативне сприйняття в суспільстві, оск&
ільки передбачають непопулярні міри.

Економічна модернізація передбачає інтенсифікацію
процесу економічного відтворення, котра досягається зав&
дяки зростанню спеціалізації та диференціації праці, енер&
гетичного устаткування виробництва, перетворення науки на
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виробничу (економічну) силу та розвиток раціонального
управління виробництвом.

Її складовими є: заміна сили людини або тварини не&
живими джерелами енергії, такими як пар, електрика або
атомна енергія, які використовуються у виробництві, роз&
поділі, транспорті та комунікації; відділення економічної
діяльності від традиціоналістського оточення; прогресую&
ча заміна знарядь праці машинами і складними технологі&
ями; зростання у кількісному і якісному відношенні вторин&
ного (промисловість і торгівля) і третинного (обслуговуван&
ня) секторів економіки при одночасному скороченні пер&
винного (видобуток); зростаюча спеціалізація економічних
ролей і кластерів економічної діяльності — виробництва,
споживання і розподілу; забезпечення самопідтримки у
зростанні економіки — щонайменше, забезпечення зрос&
тання, достатнього для одночасного регулярного розши&
рення виробництва та споживання; зростаюча індустріалі&
зація.

При зростанні модернізаційних тенденцій, відповідно,
зміні їх економічної складової, відбуваються трансфор&
маційні процеси соціальної складової, в першу чергу, це
міграційні тенденції. Такі трансформаційні процеси неодноз&
начно сприймаються всіма групами людей. У більшій мірі
— негативно. Тому час, поки стане зрозуміло, що дані зміни
приносять позивні результати, може розтягтися та спрово&
кувати міграцію населення з економічно&соціальних причин.
З іншого боку, населення, що має позитивний приклад мо&
дернізаційних процесів іншої країни, схвально сприймає
зміни і можливо збільшення міграційних потоків до даної
країни.

Економіка країни зацікавлена в надходженні кваліфі&
кованої робочої сили та збережені наявної. З іншого боку
позитивні тенденції спричиняють приплив некваліфікованої
робочої сили та створює проблему працевлаштування но&
вого населення, що в трансформаційних умовах тягне за
собою фінансове та інституційне навантаження.

Міграційні процеси — це, безумовно, соціальне явище,
яке стає каталізатором зміни внутрішньої складової та взає&
мовідносин між складовими елементами спільноти. Соц&
іальні процеси перебувають у всіх суспільствах і виступають
як упорядкована форма соціальної взаємодії. Найважливі&
шими рисами соціальних процесів є їх загальність і зв'язок
із суб'єктом, який здійснює процес. Ніщо не може відбува&
тись у суспільстві поза соціальним процесом. Функціонуван&
ня і розвиток суспільства відбуваються в різних формах соц&
іальних процесів, які характеризують суб'єктно&об'єктні
зв'язки і відносини у всіх сферах діяльності людей. Соціаль&
ний процес — послідовна зміна станів у соціальних систе&
мах і підсистемах, соціальних інститутах та організаціях,
соціальні зміни в динаміці. У широкому розумінні соціаль&
ний процес є сукупністю односпрямованих соціальних дій,
які можна виокремити з сукупності інших. Соціальний про&
цес являє собою довгу серію взаємодій між людиною і сус&
пільним середовищем. Він передбачає насамперед віднос&
но однорідну серію явищ, що у своєму динамічному взає&
мовпливові дозволяють отримати нове знання. Взаємодія
соціумів — об'єктивна необхідність. Це реальність, що існує
хоча б тому, що людські спільноти живуть на одній, не та&
кий вже великий планеті. Можна стверджувати, що якщо
взаємодія соціумів на рівні духовного взаєморозуміння —
це взаємодія їх ментальностей, то взаємодія ментальностей,
у свою чергу, це взаємодія, взаємопроникнення та взаємоз&
багачення тих цінностей та ідеалів, які складають основу
будь&якої ментальності. Ментальність кожного соціуму має
вплив на зміни міграційних процесів. Національно&етнічні,
релігійні, класові, професійні, вікові та інші відмінності
спільнот, що входять в даний соціум, їх локальні цінності і
пріоритети роблять значний вплив на інтегральні цінності
всього соціуму в цілому.

Разом з тим, міграційні процеси, якщо вони інтенсивні і
потенційно дієздатні, відчутно позначаються на соціальній
інфраструктурі, культурній та національній сфері, у політич&
ному й економічному житті. Процеси, що зумовлюються
нелегальною міграцією, міжнародною злочинністю та нар&
кобізнесом, привносять із собою, як правило, соціальну
напруженість і суспільну дисгармонію. Виходячи з цього,
міжнародне співтовариство дозволяє національним урядам
забороняти надання притулку у своїх державах злочинцям,
підсудним, терористам тощо.

Важливо розглянути особливості соціальної мобіль&
ності, враховуючи, що соціальна структура суспільства пе&
ребуває в постійному розвитку. Його динаміка залежить
насамперед від соціальної мобільності елементів соціаль&
ної структури.

Соціальна мобільність — міжгрупова або просторова
рухливість населення, його здатність (готовність) до соціаль&
них переміщень. Соціальні переміщення є виявом соціаль&
ної мобільності, яка виражається у зміні класової належності
індивідів, у переходах з однієї внутрікласової групи до іншої,
міграції сільських жителів до міста і навпаки. За напрямом
переміщення розрізняють вертикальну соціальну
мобільність — посадове, кваліфікаційне зростання чи дек&
валіфікація, перехід до групи та верстви з вищим чи нижчим
статусом, і горизонтальну соціальну мобільність — рух між
соціально однорідними позиціями й категоріями населен&
ня. Обидва види переміщення переплітаються, взаємодіють.

Факторами впливу на соціальну мобільність є структурні
зрушення в економіці; зміни характеру й змісту суспільного
розподілу праці й відносин власності; послаблення закріп&
леності працівників за соціально та економічно нерівноцін&
ними видами діяльності.

Одними з суттєвих перепон на шляху України до довго&
строкового динамічного соціально&економічного зростан&
ня є перманентне зменшення чисельності населення країни
та значний відплив з країни працездатного населення через
структурні відповідності між структурно&кваліфікаційними
характеристиками пропозиції та попиту на ринку праці. Ви&
переджаюче скорочення трудових ресурсів нації, яке наро&
стає внаслідок цього, веде до зростання потреби в іноземній
робочій силі та обумовило значне збільшення протягом ос&
танніх двох років потоків неконтрольованої тіньової міграції
в Україну.

За даними ООН, за кількістю іммігрантів Україна нині
перебуває на четвертому місці у світі після США, Росії і
Німеччини: їх чисельність становить 6,7 млн, що складає 3,6
% загального потоку мігрантів у світі. В Україні накопичу&
ються іммігранти з країн Південно&Східної Азії, Ближнього
й Середнього Сходу, Африки, а також громадяни країн СНД,
які використовують територію країни для транзиту в країни
ЄС — їхнє загальне число становить від 100 до 150 тисяч [1]
. Разом з тим, в останні два роки серед нелегалів різко зрос&
ла частка уродженців країн СНД — найбільше Молдови й
Грузії, а також російських громадян із Чечні. У 2006 році
серед нелегалів налічувалось 9745 громадян Молдови (2005
р. — 3427), 2604 — Узбекистану (1958), 2346 — Вірменії
(2179), 2130 — Азербайджану (2057), 1255 — Таджикиста&
ну (608), 1235 — Грузії (1123), 1118 — Росії (1452), 475 —
Киргизстану (284), 365 — Казахстану (273). Чимало серед
нелегалів громадян південно&східних азійських країн: 741
громадянин Індії (685), 726 — Китаю (1191), 712 — Туреч&
чини (552), 522 — Пакистану (399), 262 — Бангладеш (225),
195 — В'єтнаму (448), 186 — Палестини (118). Останнім ча&
сом з'являються нелегальні мігранти навіть із регіону Ка&
рибського басейну.

Проблема надмірного припливу трудових мігрантів
може стати загрозою національній безпеці. На жаль,
суттєвість цієї проблеми поки що не усвідомлено в Україні
повною мірою. Так, імміграція тягне за собою низку нега&



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

25

тивних наслідків, які містять пряму загрозу національній
безпеці, зокрема: зниження життєвих стандартів та якості
життя приймаючої країни; зростання безробіття серед на&
селення приймаючої країни; відплив грошових коштів в краї&
ни походження мігрантів; посилення залежності національ&
ної економіки від трудових ресурсів інших держав, розми&
вання національного трудового потенціалу; посилення тис&
ку на державну сферу соціальних послуг та комунальний
сектор; зменшення питомої ваги власних громадян в струк&
турі економічно й суспільно&політично активного населен&
ня, формування автономних співтовариств зі своїми субкуль&
турою й звичаями; посилення зовнішнього соціокультурно&
го впливу на українське суспільство, що підвищує ризик його
фактичної деукраїнізації; насичення нелегальними іммігран&
тами тіньового сектора економіки (за даними МОМ, частка
іммігрантів в чисельності зайнятих в тіньовій економіці Ук&
раїни складає 75%); поширення, насамперед — в середо&
вищі нелегальних мігрантів, кримінальних відносин, що, у
свою чергу, може живити ксенофобські настрої серед час&
тини представників титульної нації.

При цьому вплив імміграції на ринок праці має дифе&
ренційований прояв за регіонами, серед соціопрофесійних
груп місцевого населення, а також залежить від структур&
них параметрів самої міграції.

Тенденція зростання залежності вітчизняного ринку
праці від праці зовнішніх мігрантів сформована специфікою
нинішнього становища цього ринку в Україні. Кон'юнктура
українського ринку праці структурно неврівноважена й по&
єднує у собі протилежні тенденції: дефіциту і надлишку
праці. Дефіцит трудових ресурсів є важливим чинником, що
блокує формування конкурентоспроможних територіально&
виробничих структур інноваційного типу.

Українські аналітики виділяють наступні ключові про&
блеми, пов'язані з регулюванням імміграційних процесів в
Україні.

— Відсутня концепція міграційної політики, в якій мали
б бути сформульовані основні цілі цієї політики, стратегічні
орієнтири включення трудових мігрантів до процесу соціаль&
но&економічного розвитку, співвідношення імміграційної та
еміграційної політик, узгоджені міграційні орієнтири та про&
гнози з прогнозами динаміки ринку праці, демографічної
ситуації в Україні.

— Відсутній єдиний централізований орган виконавчої
влади в сфері міграційної політики.

— Недосконала нормативно&правова база регулюван&
ня трудової міграції.

— Відсутня достовірна статистика щодо чисельності та
структури трудових мігрантів в Україні.

ВИСНОВКИ
Згідно з демографічними прогнозами, в найближчі двад&

цять років, старіння населення та його депопуляція
збільшаться. У таких умовах мігранти для постійного місця
проживання в Україні стануть важливим джерелом компен&
сації втрат чисельності населення країни.

Негативні процеси зменшення населення та відсутності
природного приросту населення, можуть пом'якшитися в
результаті технологічної модернізації, зростання виробниц&
тва, а також структурної міграційної мобільності та економ&
ічної активності населення.

У сучасних умовах міграція працівників високої квал&
іфікації є важливим джерелом нагромадження людсько&
го капіталу, що забезпечує економічне зростання і доб&
робут у приймаючих країнах. Не випадково конкуренція
за таких працівників має міжнародний масштаб. Одним
із стратегічних завдань міграційної політики національ&
ної економіки повинно бути створення умов і механізмів
для залучення затребуваних економікою висококваліфі&
кованих і кваліфікованих фахівців різного профілю,

підприємців та інвесторів, насамперед на довгостроковій
основі.

Досвід країн, які проводять активну імміграційну пол&
ітику, показує, що міграційні процеси прискорюють соціаль&
но&економічний розвиток і забезпечують зростання добро&
буту населення. Для реалізації позитивного потенціалу, зак&
ладеного в міграційних процесах, вся система управління
ними в Україні повинна бути модернізована. Інакше
збільшаться ризики, пов'язані з міграцією, а виграші від неї
знизяться, оскільки слід очікувати збереження несприятли&
вих тенденцій, що виявляються в останні роки.

Важливими елементами міграційної політики є створен&
ня умов для адаптації та інтеграції мігрантів, захист їх прав і
свобод, забезпечення соціальної захищеності. Вирішення
цих проблем ускладнюється невиправданою складністю от&
римання статусу проживаючого в Україні, а також неврегу&
льованістю правового становища значної частини іноземних
громадян. Прямим результатом відсутності державних про&
грам адаптації та інтеграції є ізоляція мігрантів від прийма&
ючого соціуму і наростання негативного ставлення до
мігрантів. До організації програм інтеграції та адаптації не&
обхідно залучити всі зацікавлені сторони.
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