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Стаття присвячена аналізу сучасних рис міжнародної трудової мобільності. Наведені дані по міграції, рівням заробітних плат 
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Статья посвящена анализу современных черт международной трудовой мобильности. Приведены данные по миграции, 
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Постановка проблеми. У більшості випадків при-
чини міграції пов’язані із пошуком роботи. Дослід-
никами виведена закономірність, що найбільша 
кількість емігрантів з тих країн, де найнижчий 
рівень зарплат (тобто висока частка бідних робітни-
ків) і низький рівень соціального захисту, а також 
із країн, де розгорілася гостра конфліктна ситуація 
[1, p. 3]. Як правило, мігранти стикаються із зна-
чними соціальними та економічними проблемами 
протягом міграційного процесу. При цьому метою 
більшості мігрантів є країни Великої двадцятки. 
Дослідження свідчать, що нині 1/5 власного насе-
лення країн із розвиненою економікою – це люди 

старші за 60 років, до 2050 року очікується, що 
кількість цієї вікової категорії в розвинених кра-
їнах сягне 30%. У той самий час у багатьох краї-
нах, що розвиваються, частка людей понад 60 років 
не перевищує 10%. Це означає, що в найближчому 
майбутньому саме трудові ресурси з країн, що розви-
ваються, будуть забезпечувати нестачу робочої сили 
в розвинених країнах і наповнювати фонди соціаль-
ного страхування [1, p. 3]. З огляду на масштабність 
міграційних процесів у світі, теоретичні свідчення 
вчених про взаємовигідність цього процесу для роз-
винених країн та країн, що розвиваються, та наяв-
ність багатьох практичних проблем у цьому про-
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цесі, виявлення сучасних рис міжнародної трудової 
мобільності є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
сучасних дослідників популярним є вивчення питань 
міжнародної мобільності робочої сили для окремих 
країн чи регіонів світу: А.О. Нестерова розглядає 
питання мобільності робочої сили в ЄС [2] та питання 
немобільності [3], С.В. Рязанцев акцентує увагу на 
проблемі трудової імміграції в Росію [4], представни-
цтвом в Україні Міжнародної організації з міграції 
у 2013 році було проведено дослідження з питання 
міжнародної міграції в Україні [5]. Не менше 
уваги приділяють проблемам інтеграції іммігрантів 
К. Зайка [6], І. Цапеко [7], М. Малахов [8].

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягає в аналізі сучасних рис міжнародної мобіль-
ності робочої сили та визначенні проблем та перспек-
тив цього виду міжнародних економічних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
2013 рік кількість міжнародних мігрантів у світі 
склала 232 млн осіб, що становить 3% від населення 
землі [1, p. 3]. Перше місце у світі за кількістю інозем-
них мігрантів, що перебувають у країні, у 2013 році 
зайняли США (46 млн), на другому місці Російська 
Федерація (11 млн), далі Германія (10 млн), Саудівська 
Аравія (9 млн), Об’єднані Арабські Емірати (8 млн), 
Великобританія (8 млн), Франція (7 млн), Канада 
(7 млн), Австралія (6 млн), Іспанія (6 млн) [9]. Звісно 
не усі ці мігранти представляють трудових мігрантів, 
однак відомо, що за останні десять років, іммігранти 
забезпечили 47% приросту в складі робочої сили у 
США, 45% – в Канаді та 70% – в Європі [1, p. 11].

Слоган Міжнародної організації з міграції лунає 
так: «Міграція для загального блага» [5]. При цьому 
на сьогоднішній день із міграцією пов’язано багато 
проблем: інтеграція мігрантів у країнах, що їх при-
ймають, «втеча розумів» з країн – експортерів робо-
чої сили, особиста безпека іммігрантів та інші [10]. 
Досвід свідчить, що в більшості країн трудові іммі-
гранти більше платять податків та соціальних вне-
сків, ніж дійсно отримують на руки, при цьому 
забезпечуючи країну, що їх приймає, не тільки 
вищезазначеними сумами, але і необхідними їй тру-
довими ресурсами. Як правило, іммігранти в роз-
винених країнах претендують або на робочі місця 
в секторах, що розширюються і потребують додат-
кової робочої сили (це зазвичай сектор охорони 
здоров’я та високотехнологічний сектор, наука), або 
на місця в неперспективних для місцевого населення 
професіях (помічники по домашньому господарству 
та інше). Протягом останнього десятиліття в розви-
нених країнах значно зросла частка високоосвічених 
іммігрантів, що зробило серйозний внесок у підви-
щення продуктивності та інноваційності виробни-
цтва цих країн. Крім того, мігранти через грошові 
перекази на батьківщину сприяють економічному 
добробуту своїх сімей, а повертаючись додому, вони, 
як правило, забезпечені отриманими за кордоном 
знаннями, досвідом та фінансовим капіталом, що 
можна використати при створенні власного бізнесу 
вдома [1, p. 1]. Таким чином, теоретично населення 
приймаючої сторони та іммігранти не мають конку-
рувати між собою за робочі місця, однак практика 
часто доводить протилежне.

Зазвичай імміграція негативно відображується 
на рівні заробітної плати в розвинених країнах, при 
цьому позитивно впливаючи на доходи власників 
інших факторів виробництва (землі, капіталу) [11, p. 
4]. У 2008 році за дослідженнями вчених в середньому 
робітник у США заробляв у п’ять разів більше, ніж 

працівник з такою ж продуктивністю праці в країні, 
що розвивається [11, p. 3]. Така диференціація рівнів 
заробітних плат була наявною, навіть не зважаючи на 
те, що у 2008 році в розвинених країнах рівень заро-
бітної плати через кризу впав порівняно із 2007 роком 
на 0,3% [16, p. 6]. Хоча іммігранти зазвичай отриму-
ють заробітну платню в приймаючій країні нижче, 
ніж національні робітники цієї країни, зважаючи на 
розрив у рівні оплати праці між країнами, все одно 
працівник-іммігрант вочевидь буде настільки задо-
воленим своєю заробітною платнею, якщо працевла-
штується в розвиненій країні, що навряд чи буде очі-
кувати чи вимагати підвищення платні. Крім того, 
самі роботодавці, будучи ознайомлені із рівнем заро-
бітної платні на батьківщині робітника, завжди мати-
муть на руках «козир». Причин, з яких іммігранти 
отримують заробітну платню нижчу, ніж вітчизняні 
робітники, безліч. Зокрема, недовіра до чужинців, 
невпевненість у рівні освіти, здобутої в іншій країні, 
невпевненість у вміннях, складності в оформленні 
іноземців на роботу та інше [12, p. 51]. Крім того, 
навіть незважаючи на міжнародну диференціацію рів-
нів заробітної плати та нижчу оплату праці іммігран-
тів, ніж національних робітників, приплив робочої 
сили з-за кордону спричиняє збільшення пропозиції 
праці і, як наслідок, – зниження її ціни (заробітної 
плати). Наразі твердження, що масштабна іммігра-
ціє є основною причиною стагнації рівня заробітних 
плат у розвинених країнах, є спірним. Одні статис-
тичні дані доводять, що протягом 1990–2007 років 
річний дохід середнього робітника в США зріс на 
5,100 дол. США (у фіксованих доларах 2005 року) 
[13]. Інші джерела зазначають, що з 2000-х років до 
сьогодні рівень заробітної плати у США зростав над-
звичайно слабко [14].

Крім того, незважаючи на те, що міжнародна 
мобільність робочої сили є проявом світової лібера-
лізації поряд із вільним рухом капіталів, товарів та 
послуг, навіть найбільш відкриті для світової тор-
гівлі країни (Чилі, Сінгапур, Великобританія, Гон-
конг, Китай та інші) більше ніж стримані у питанні 
відкриття своїх кордонів для робочої сили з-за кор-
дону. Уряди багатьох країні підтримують агентства, 
що займаються залученням до країни іноземних 
інвесторів, однак немає такої ситуації із залучен-
ням іноземних працівників. Іноземні робітники 
мають справу із імміграційною службою, задача 
якої обмежити в’їзд, а не сприяти йому. Дослідники 
зазначають, що такий стан речей пояснюється тим, 
що розвинені країни є експортерами капіталу, тому 
вони активно підтримують лібералізацію руху капі-
талу у світі і мають для цієї підтримки необхідну 
силу. Країни, що розвиваються, є потенційними екс-
портерами робочої сили, однак не мають на міжна-
родній арені достатнього впливу, аби досягти лібера-
лізації в цьому аспекті [15, p. 275].

На думку дослідників С. Степхенсон та Г. Хафба-
уер (S. Stephenson, G. Hufbouer), значна проблема в 
питанні міжнародної мобільності робочої сили поля-
гає у відсутності чіткого розрізнення у ставленні до 
тимчасового в’їзду робочої сили та в’їзду трудових 
іммігрантів з метою зміни постійного місця прожи-
вання [15, p. 276-277]. Згідно з рекомендаціями ООН, 
необхідно розрізняти відвідувачів (в’їзд в іноземну 
державу на строк до трьох місяців), короткостро-
кових мігрантів (від трьох місяців до трьох років), 
довгострокових мігрантів (більше року). Чітке розу-
міння різниці між тимчасовою трудовою міграцією 
та зміною постійного місця проживання робітників 
дозволило б зняти принаймні соціальну напруже-
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ність в питанні трудової імміграції, адже тимчасо-
вий в’їзд зазвичай означає, що основою для в’їзду на 
визначений термін була наявність в країні попиту на 
працю даної людини і, що виконавши свою роботу, 
іноземний громадянин залишить територію прийма-
ючої країни і не буде знаходитися на утриманні іно-
земної країни, не створюватиме конкуренцію для 
місцевих робітників.

Таким чином, у значній своїй частині міжнародна 
мобільність робочої сили відбувається з причин низь-
ких рівнів оплати праці та безробіття в країнах, що 
розвиваються. Така трудова міграція є життєво необ-
хідною для багатьох країн, що розвиваються. Так, 
наприклад, за офіційними статистичними даними 
Федеральної міграційної служби Росії, в останні 
роки число громадян Республіки Таджикистан, що 
знаходяться на території Російської Федерації, варі-
юється навколо позначки 1-1,2 млн осіб. Абсолютна 
більшість з цієї кількості – трудові мігранти та 
члени їх родин. За даними Всесвітнього банку, у віці 
до 30 років за межами своєї країни роботу шукають 
40% населення Республіки Таджикистан. Протягом 
останніх років грошові перекази таджицьких трудо-
вих мігрантів з Росії у середньому становили понад 
40% ВВП республіки. У 2014 році такі перекази сяг-
нули 42,7% ВВП (90% переказів з Російської Феде-
рації, 3,83 млрд дол.), поставивши Таджикистан на 
перше місце у світі серед економік, що найбільше 
залежать від грошових переказів з-за кордону [16]. 
Що стосується України, то навіть до загострення 
економічної та політичної ситуації країна займала 
активну позицію в міжнародній трудовій міграції: із 
січня 2010 року по червень 2012 року 1,2 млн осіб, 
тобто 3,4% населення у віці від 15 до 70 років, пра-
цювали чи шукали роботу за кордоном. За напря-
мами міграції у цей період спостерігалася така ситу-
ація: 43% – Росія, 14% – Польща, по 13% – Італія 
та Чехія, 5% – Іспанія, 2% – Угорщина, 2% – 
Португалія та 8% – решта країн світу. За видами 
діяльності 46% українських трудових мігрантів 
працювали чи шукали роботу на будівництві, 18% – 
у сфері домашнього догляду, 11% – у сільськогос-
подарському секторі, 9% – в оптовій та роздрібній 
торгівлі, по 4% відповідно – у готельному та ресто-
ранному секторі, у транспортному секторі, у промис-
ловості, на решту 4% припадали усі інші види діяль-
ності. Таким чином, більшість українців за кордоном 
являють собою саме приплив низькокваліфікованої 
робочої сили, хоча близько 30% із них мають закін-
чену або базову незакінчену вищу освіту. При цьому 
обсяги грошових переказів з-за кордону в Україну 
на 2011 рік сягнули 7,5 млрд дол. США [5].

На особливу увагу заслуговує такий вид трудо-
вої мобільності, як внутрішньокорпоративне перемі-
щення робочої сили. До представників такого виду 
міжнародної мобільності робочої сили належать особи, 
що надають послуги від одного представництва транс-
національної компанії іншому представництву, що 
знаходиться в іноземній країні. Можливість такого 
переміщення робочої сили передбачена Генеральною 
угодою про торгівлю послугами (GATS) у рамках 
діяльності Світової організації торгівлі. Варто зазна-
чити, що в загальних масштабах міграційних потоків 
внутрішньокорпоративне переміщення робочої сили 
не складає значних величин. Наприклад, до Німеч-
чини як до найбільшої економіки ЄС у 2012 році при-
було 6,634 внутрішньокорпоративних робітників з-за 
кордону, при тому, що загальна кількість іммігрантів 
у цьому році в Німеччині склала 501,000 осіб [17]. 
Вочевидь, що саме такий вид трудової мобільності 

представляє рух висококваліфікованої робочої сили. 
Крім того, ця робоча сила з-за кордону перебуває не в 
умовах боротьби за своє місце на ринку праці прийма-
ючої країни, а довівши свою ефективність на вітчиз-
няному ринку в рамках роботи на транснаціональну 
компанію, задовольняє цільовий попит на свої зна-
ння та вміння в закордонному філіалі цієї ж транс-
національної компанії. У даному випадку ТНК дій-
сно зацікавлені у такій мобільності робочої сили та їх 
адміністрацію не лякають складності даного процесу, 
оскільки такі переміщення здатні створити значну 
додану вартість у випуску ТНК.

Висновки з проведеного дослідження. Як висновок 
із проведеного дослідження можна зазначити таке. 
Міжнародна мобільність робочої сили є неоднорідним 
явищем. Різні види міжнародної трудової мобільності 
мають свої власні економічні причини і наслідки.

Найбільшу частку міжнародної трудової мобіль-
ності продовжують займати низькокваліфіковані 
мігранти з країн, що розвиваються. Метою цих 
мігрантів здебільшого є країни Великої двадцятки. 
Причина міграції – низький порівняно з приймаю-
чими країнами рівень заробітної платні та високий 
рівень безробіття. Рух такої робочої сили зазвичай 
зустрічається з опором влади приймаючих країн 
(обмежуюча в’їзд політика), із незадоволенням наці-
ональної робочої сили (гіпотеза стагнації рівня заро-
бітних плат в країні з причин масштабної імміграції) 
та із нерівним ставленням до себе роботодавців (ниж-
чий рівень оплати праці, недовіра, невпевненість в 
професійній придатності). Для країн, що розвива-
ються, такий тип мобільності робочої сили є життєво 
необхідним, оскільки грошові перекази з-за кордону 
сягають у таких країнах значних обсягів і підтриму-
ють сукупний попит. Зменшення опору такій трудо-
вій мобільності можна було б очікувати у разі орі-
єнтації іммігрантів на тимчасову, сезонну роботу за 
кордоном, для в’їзду на виконання якої створюва-
лися б легші умови. Тимчасова або сезонна міграція 
забезпечує приймаючу країну додатковою робочою 
силою лише в той період, коли на неї виникає попит.

Міграція висококваліфікованої робочої сили у 
галузі, що активно розвиваються і потребують «вли-
вання розумів», достатньо активно підтримується 
урядами розвинених країн та обертається для країн, 
що розвиваються, втратою свого інтелектуального 
потенціалу. Найбільш прогресивною та взаємови-
гідною для розвинених країн та країн, що розви-
ваються, є внутрішньокорпоративний міжнарод-
ний рух робочої сили. Транснаціональні корпорації 
зацікавлені у такому виді трудової мобільності і як 
сильні гравці міжнародного ринку забезпечують 
нормальні умови для неї.
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Діабі А. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ТА СТРУКТУРНІ ВИМІРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ
У статті розглянуто етапи розвитку інвестиційних відносин України і Франції та їх вплив на структуру української економіки. 

На основі ретроспективного аналізу визначено основні тенденції та перспективи інвестиційної співпраці. Також виявлено пер-
спективні проекти і галузі взаємодії країн. Досліджено проблеми інвестиційного співробітництва та шляхи їх вирішення. Надано 
оцінку ролі французьких інвестицій як чинника модернізації економіки України.

Ключові слова: міжнародний рух капіталу, інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, Інвестиційне співробітництво.

Диаби А. СОВРЕМЕННЫЕ МАСШТАБЫ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
УКРАИНЫ И ФРАНЦИИ

В статье рассмотрены этапы развития инвестиционных отношений Украины и Франции и их влияние на структуру украинской 
экономики. На основе ретроспективного анализа определены основные тенденции и перспективы инвестиционного сотрудни-
чества. Также выявлены перспективные проекты и области взаимодействия стран. Исследованы проблемы инвестиционного 
сотрудничества и пути их решения. Оценена роль французских инвестиций как фактора модернизации экономики Украины.

Ключевые слова: международное движение капитала, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, инве-
стиционное сотрудничество.

Statement of the problem. Investment relations 
between Ukraine and France are essential for a sustain-
able development of the national economy, especially 
in the current financial and economic crisis. It plays 
an important, pivotal role in the promotion of their 
national economic interests on the international arena 
by developing an optimal model for the interaction and 
complementarity of the national economic systems of 

the two countries and for the implantation of their 
reproductive systems in the international division of 
labor and the global economy, as well as by ensuring 
the effective utilization of international capital flow 
channels by the countries. 

Analysis of recent research and publications. Review 
of Ukrainian-French external economic relationship 
was the subject of analysis in the works of domestic 


