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ТЕМА 7 

Міжнародна міграція робочої сили 

 

Міграція робочої сили 

імміграція еміграція рееміграція 

імміграція імміграція 

Причини існування міжнародної міграції 

з боку країни-імпортера: 

потреба у додатковій високо-

кваліфікованій робочій силі; 

потреба у додатковій дешевій 

робочій силі; 

порівняно висока заробітна плата. 

 
 

з боку країни-експортера: 

велика густота населення; 

масове безробіття; 

низький життєвий рівень і заро-

бітна плата; 

виробнича необхідність (для 

спеціалістів, що працюють у 
слаборозвинених країнах). 

для країни-імпортера для країни-експортера 

негативні: 
– додаткові проб-

леми, пов’язані з 

соціальним захис-
том іммігрантів; 

– відтік національ-

ної валюти у фор-
мі вивозу чи пере-

казу; 

– втрата вивчених 
дешевих спеціаліс-

тів-іммігрантів 

при їх поверненні 

на батьківщину. 

позитивні: 
– отримання деше-

вої молодої робо-

чої сили; 
– отримання гото-

вих спеціалістів; 

– прискорення 
економічного 

зростання, ріст 

державного бю-
джету. 

негативні: 
– тенденція до 

“відтоку розумів”; 

– додаткові витра-
ти на підготовку 

нових спеціалістів; 

– тенденція до 
спаду темпів еко-

номічного зрос-

тання. 

позитивні: 
– отримання до-

ходів внаслідок 

грошових пере-
казів емігрантів; 

– експорт трудо-

вих ресурсів пос-
лаблює проблему 

безробіття; 

– підвищується 
кваліфікація еміг-

рантів, які повер-

нулись назад. 

Причини існування міжнародної міграції 
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План лекції 
1. Причини міжнародної міграції робочої сили. 

2. Основні етапи міжнародної міграції. 

3. Наслідки міграційних процесів. 

4. Міжнародне регулювання міграційних процесів. 

 

План семінарського заняття  
1. Сутність міграції, імміграції, еміграції, рееміграції. 

2. Світовий ринок праці.  

3. Визначення та причини міжнародної міграції робочої сили. 

4. Основні етапи розвитку міжнародної міграції робочої сили. 

5. Особливості розвитку міжнародної міграції робочої сили на 

сучасному етапі. 

6. Основні види і центри міжнародної міграції робочої сили. 

7. Методи та рівні регулювання міжнародної міграції робочої сили. 

8. Наслідки міжнародної міграції робочої сили. 

9. Економічні ефекти міграції. 

10.  Трудова міграція з України. 

 

Ключові поняття 
Еміграція – emigration – виїзд робочої сили з однієї країни в іншу. 

Імміграція – immigration – виїзд робочої сили в приймаючу 

країну. 

Міграція – migration – переміщення через кордон.  

Міжнародна міграція робочої сили – international labor force 

migration – переміщення робочої сили з однієї країни в іншу.  

Рееміграція – re-emigration – повернення робочої сили в країну 

еміграції (на батьківщину). 

 

Завдання для індивідуальної роботи  
Теми рефератів: 

1. Розвиток людського потенціалу та методика його оцінки. 

2. Сутність людських ресурсів та відтворення населення. 

3. Урбанізація: сутність та проблеми. 

4. Зайнятість: сутність та проблеми на світовому рівні. 

5. Економічно активне населення: вплив на зайнятість. 

6. Демографічні характеристики населення: визначення та тенденції 

для країн з різним рівнем розвитку. 

7. Міжнародна міграція робочої сили: проблеми та тенденції. 
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Тести для самоконтролю: 

1. Виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів 

на батьківщину називається: 

а) міграція; 

б) імміграція; 

в) еміграція; 

г) рееміграція. 

 

2. Переміщення робочої сили з однієї країни в іншу називається: 

а) міграція; 

б) імміграція; 

в) еміграція; 

г) рееміграція. 

 

3. Відносно низька заробітна плата іммігрантів і можливість 

знизити оплату праці вітчизняним працівникам дозволяє: 

а) перемістити капітал у праценадлишкові регіони; 

б) вивільнити робочу силу, котра шукає собі застосування в 

інших країнах; 

в) знизити витрати виробництва; 

г) збільшити нагромадження капіталу. 

 

4. Який існує найпоширеніший тип внутрішньої міграції? 

а) прямування до розвинених країн світу; 

б) міграція молодих неодружених осіб чоловічої статі; 

в) міграція з села до міста; 

г) работоргівля. 

 

5. Які Ви знаєте фактори групи “від себе”? 

а) безробіття; 

б) голод; 

в) війна; 

г) міжконтинентальна міграція. 

 

6. Які Ви знаєте фактори групи “до себе”? 

а) наявність робочих місць; 

б) нелегальна міграція; 

в) безземелля; 

г) високий рівень життя. 
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7. Які існують форми міжнародної (зовнішньої) міграції? 

а) трудова; 

б) сімейна; 

в) релігійна; 

г) туристична. 

 

8. Що є економічною основою розподілу трудових ресурсів між 

національними ланками світового господарства? 

а) відчуження безпосередніх виробників від засобів виробництва; 

б) високий рівень життя; 

в) взаємозв’язаність країн та нерівномірність їх соціально-

економічного розвитку; 

г) формування економічних зв’язків у світовому господарстві. 

 

9. Від чого залежить пропозиція робочої сили на світовому ринку 

праці? 

а) від заробітної плати; 

б) від рівня правової захищеності працівника; 

в) від регіонально-галузевого регулювання рівня оплати праці та 

її диференціації; 

г) від ситуації на внутрішніх ринках праці країн-експортерів і 

країн-імпортерів робочої сили. 

 

10.  Яка модель трудових відносин характеризується свободою 

роботодавця у відносинах найму і звільнення? 

а) європейська; 

б) континентальна; 

в) китайська; 

г) англосаксонська. 

 

11.  Для якої моделі трудових відносин характерний високий рівень 

правової захищеності працівника та жорсткі норми трудового права? 

а) європейської; 

б) континентальної; 

в) китайської; 

г) англосаксонської. 

 

12.  Основними постачальниками робочої сили на світовий ринок є: 

а) високорозвинені країни; 

б) країни Східної Європи; 
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в) країни колишнього СРСР; 

г) слаборозвинені в економічному відношенні країни. 

 

13.  “Відплив інтелекту” – це: 

а) бажання покращити своє матеріальне становище; 

б) більша можливість за кордоном реалізувати свої знання та 

досвід; 

в) безповоротна або довготривала еміграція вчених і високо-

кваліфікованих спеціалістів; 

г) національна та релігійна нетерпимість. 

 

14.  Спеціалізована організація ООН для вироблення конвенцій і 

рекомендацій з питань трудового законодавства: 

а) Шенгенська угода; 

б) Міжнародна організація праці; 

в) Міжнародний суд; 

г) Європейський Союз. 

 

15.  Безпосереднє здійснення імміграційної політики покладено на 

спеціальні організації: 

а) національні служби імміграції; 

б) міжнародні організації праці; 

в) міністерства праці; 

г) міністерства внутрішніх справ. 

 

16.  Які заходи внутрішнього спрямування є головними щодо 

зменшення еміграції робочої сили? 

а) створення робочих місць; 

б) розширення іноземного інвестування; 

в) розширення торгівлі товарами вітчизняного виробництва; 

г) підготовка на сучасному рівні молодих спеціалістів. 

 

17.  Зовнішні заходи макроекономічної стабілізації та 

оздоровлення економіки повинні забезпечити: 

а) цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість 

їх вільного повернення з-за кордону; 

б) ввезення валюти; 

в) нелегальну міграцію; 

г) гарантії захисту трудових прав за кордоном. 
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18.  Робітники-емігранти сприяють омолодженню структури 

трудових ресурсів країн імміграції, грошові перекази емігрантів на 

батьківщину сприяють розширенню реалізації товарів країн 

імміграції за кордоном. Вищезазначені фактори є: 

а) негативними наслідками для країн імміграції; 

б) позитивними наслідками для країн еміграції; 

в) позитивними наслідками для країн імміграції; 

г) негативними наслідками для країн еміграції. 

 

19.  Проблема реадаптації робітників, які повертаються після 

роботи за кордоном і відвикли від місцевих умов праці та життя – це: 

а) негативний наслідок для країн імміграції; 

б) позитивний наслідок для країн еміграції; 

в) позитивний наслідок для країн імміграції; 

г) негативний наслідок для країн еміграції. 

 

20.  Повернення досвідчених кваліфікованих робітників після 

роботи за кордоном – це: 

а) негативний наслідок для країн імміграції; 

б) позитивний наслідок для країн еміграції; 

в) позитивний наслідок для країн імміграції; 

г) негативний наслідок для країн еміграції. 

 

Контрольні запитання  
1. Назвіть приклади нелегальної міграції робочої сили. 

2. Чому необхідне міжнародне регулювання міграційних процесів? 

3. Охарактеризуйте фактори груп “до себе” і “від себе” у міграції 

населення. 

4. У чому полягають причини “відпливу інтелекту”? 

5. У чому полягають економічні наслідки міграції для міжнародної 

економіки? 

6. Які організації займаються регулюванням міграції? Яким чином 

вони здійснюють дане регулювання? 
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