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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність розробки ефективної 

політики регулювання міжнародної міграції інтелектуальної 
робочої сили. Окреслено чинники, що впливають на цілі, ме-
ханізми та інструменти міграційної політики приймаючих країн. 
Охарактеризовано пріоритети і стратегії політики регулювання 
міжнародної міграції розвинених країн світу щодо кваліфікова-
них працівників. Виявлено способи послаблення міграційного 
режиму для інтелектуальної робочої сили. Досліджено схеми 
міграційного регулювання у зарубіжних країнах, на їхній осно-
ві виділено основні інструменти залучення кваліфікованих 
кадрів, що використовуються у світовій практиці. Також визна-
чено основні принципи успішної політики регулювання міграції 
інтелектуальної робочої сили.

Ключові слова: міжнародна міграція, інтелектуальна ро-
боча сила, кваліфіковані кадри, регулювання міжнародної мі-
грації, міграційна політика, міжнародна міграція інтелектуаль-
ної робочої сили.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость разработки эффек-

тивной политики регулирования международной миграции 
интеллектуальной рабочей силы. Определены факторы, вли-
яющие на цели, механизмы и инструменты миграционной по-
литики принимающих стран. Охарактеризованы приоритеты 
и стратегии политики регулирования международной мигра-
ции развитых стран мира в отношении квалифицированных 
работников. Выявлены способы ослаблення миграционного 
режима для интеллектуальной рабочей силы. Исследованы 
схемы миграционного регулирования в зарубежных странах, 
на их основе выделены основные инструменты привлечения 
квалифицированных кадров, используемых в мировой практи-
ке. Также определены основные принципы успешной политики 
регулирования миграции интеллектуальной рабочей силы.

Ключевые слова: международная миграция, интеллек-
туальная рабочая сила, квалифицированные кадры, регули-
рование международной миграции, миграционная политика, 
международная миграция интеллектуальной рабочей силы.

АNNOTATION
In the article justified the necessity of developing an effective 

policy of international migration regulating of intellectual labor force. 
Outlined the factors that influence the objectives, mechanisms and 
instruments of migration policy of host countries. Characterized pri-
orities and strategies for regulating of international migration policies 
in developed countries with regard to skilled workers. Found ways to 
easing migration regime for intellectual labor. Investigated schemes 
of migration regulation in foreign countries and on it’s basis highlight-
ed basic tools to attract qualified personnel, which used in the world. 
Also identified the basic principles of a successful migration policy 
regulation of intellectual labor force.

Keywords: international migration, intellectual labor force, 
skilled workers, regulation of international migration, migration pol-
icy, international migration of intellectual labor force. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку світової економіки питання міжнарод-
ної міграції інтелектуальної робочої сили та її 

регулювання є надзвичайно актуальними, адже 
переміщення трудового капіталу між різними 
країнами світу є одним із головних чинників 
розвитку суспільства, що неоднозначно впли-
ває на його становлення та стимулює розвиток 
глобалізаційних процесів. Нині міжнародна 
міграція кваліфікованих кадрів стала одним 
із основних факторів світових та регіональних 
соціально-економічних трансформацій і розви-
тку, що спонукає досліджувати особливості та 
проблематику регулювання процесів міжнарод-
ної міграції інтелектуальної робочої сили у різ-
них країнах світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомі теоретичні напрацювання у сфері аналізу 
міжнародних міграційних потоків та підходів 
до їх вивчення і регулювання здійснили багато 
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: 
В. Євтух, Е. Лібанова, Ю. Орловська, М. Рома-
нюк, О. Хомра, О. Малиновська, О. Піскун, 
Дж. Аумуллер, В. Карінгтон, С. Гера, О. Старк 
та ін. Праці іншої частини вчених, таких як 
І. Лапшина, А. Мокій, О. Позняк, М. Флейчук, 
У. Садова присвячені аналізу соціально-еконо-
мічних наслідків міжнародного переміщення 
інтелектуальної робочої сили, зокрема у сфері 
формування міжнародного ринку кваліфікова-
них кадрів та обміну людського капіталу.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
велику кількість публікацій з широкого кола 
питань, присвячених міжнародній міграції, 
недостатньо дослідженими залишаються саме 
питання щодо методів та підходів до регулю-
вання міжнародної міграції інтелектуальної 
робочої сили, що обумовило вибір теми та зміс-
товну спрямованість дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз світового досвіду та поглиблення на його 
основі науково-теоретичних засад регулювання 
міжнародної міграції інтелектуальної робочої 
сили. На основі поставленої мети було визна-
чено такі завдання: обґрунтувати необхідність 
розробки ефективної політики регулювання 
міжнародної міграції інтелектуальної робочої 
сили; охарактеризувати пріоритети і стратегії 
політики регулювання міжнародної міграції 
розвинених країн світу у відношенні кваліфі-
кованих працівників; дослідити схеми мігра-
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ційного регулювання та інструменти залучення 
кваліфікованих кадрів у зарубіжних країнах; 
визначити основні принципи успішної політики 
регулювання міграції інтелектуальної робочої 
сили.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасну епоху глобалізації міжнародна тру-
дова міграція виявляється вплетеною в без-
ліч якісно нових складних процесів таким 
чином, що в значній мірі визначає саму мож-
ливість подальшого розвитку світової еконо-

міки [13, с. 570]. Виходячи з того, що інно-
ваційні стратегії постіндустріальної епохи 
визначають лідерство в технологіях, економіці, 
соціально-політичному і військовому розвитку, 
у тому числі узгоджено діючи й на культуру 
в цілому, а також враховуючи той факт, що 
найважливішим джерелом створення та капі-
талізації інновацій є інтелектуали, слід відзна-
чити, що регулювання процесів концентрації, 
переміщення і закріплення інтелектуальної 
робочої сили, що пов’язані зі створенням від-
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Рис. 1. Пріоритети і стратегії політики регулювання міжнародної міграції  
у відношенні інтелектуальної робочої сили

Джерело: систематизовано автором на основі [7-9; 16; 22]
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повідних інфраструктур і механізмів, має бути 
результатом зважених рішень міграційної полі-
тики [21, с. 92]. У свою чергу розробка ефектив-
ної політики регулювання міжнародних мігра-
ційних потоків повинна спиратися на системне 
осмислення теоретики-методологічного апа-
рату, причин та наслідків міжнародного руху 
кваліфікованої праці, а також співвідношення 
економічних інтересів її суб’єктів.

У приймаючих країнах цілі, механізми та 
інструменти міграційної політики відчувають 
вплив багатьох чинників, як економічних, так 
і неекономічних, в першу чергу, політичних. 
Значний вплив мають, зокрема [4, с. 27]:

– відносини метрополій з колишніми коло-
ніями;

– ступінь інтегрованості в загальносвітові 
економічні та політичні процеси;

– макроструктурні особливості ринків 
праці;

– конкретні демографічні характеристики 
населення та робочої сили;

– особливості політичної ситуації тощо.
Кожна країна проводить свою, хоча в бага-

тьох випадках і узгоджену з іншими країнами, 
міграційну політику, що є важливою характе-
ристикою її національного суверенітету. Так 
чи інакше, враховуючи зростаючу значущість 
економічних знань, конкуренція між краї-
нами в залученні та утриманні кваліфікованих 

кадрів посилюється [28, с. 140]. У цих умовах 
об’єктом пильної уваги політиків і вчених стає 
селективна міграційна політика, яка вже сьо-
годні відіграє важливу роль. Хоча міграційні 
політики певних країн не можна порівнювати 
безпосередньо, у них можна виділити загальні 
моменти (рис. 1). 

Країни різняться за своєю філософією та 
досвідом управління міграцією. Деякі з них, 
наприклад Великобританія, Франція, Німеч-
чина, США, Канада і Австралія, за тривалий 
час виробили сталі принципи міграційної полі-
тики [24, с. 35], тим не менш вони відчувають 
нестачу кваліфікованих кадрів у різних сек-
торах економіки, зокрема у сфері інформацій-
них технологій (ІТ), охорони здоров’я, освіти 
та інших сферах професійної діяльності, і їм 
зараз доводиться конкурувати один з одним, 
щоб залучити фахівців для заповнення потреб 
на ринку праці.

На тлі цього багато країн схильні послаблю-
вати міграційний режим у відношенні кваліфі-
кованих кадрів. Способи можуть бути різними: 
починаючи з відкриття тимчасового доступу на 
закриті ринки праці працівникам, які уклали 
трудовий договір, і, закінчуючи можливістю 
необмеженого в’їзду в країну для постійного 
перебування та пошуку роботи [1, с. 65]. Вибір 
конкретних принципів обумовлений основними 
цілями і завданнями міграційної політики, між 

 
 

•Звільнення компаній від сплати податків на доход іноземних співробітників, що 
отримали дозвіл на тимчасове перебування 

АВСТРАЛІЯ 

•Звільнення на 5 років від сплати податку на премії, виплачувані іноземним 
переселенцям, і податкові відрахування, за умови сплати внесків в фонд 
соціального страхування в своїй рідній країні 

ФРАНЦІЯ 

•Для мігрантів передбачено звільнення від податків на посібники, пов'язані з 
переїздом до місця роботи, а також на щорічні виплати для поїздки на 
батьківщину 

ЯПОНІЯ 

•Іноземні громадяни, що направлені у відрядження до Великобританії і оголосили 
про свій намір залишатися на території країни на тимчасовій основі, можуть бути 
звільнені від податків на суму витрат на проживання та поїздку.  

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

•Особа, яка прибула для роботи в австрійського роботодавця на термін менше 5 
років, має право на податкові відрахування розміром до 35% від оподатковуваного 
доходу на витрати, пов'язані з проживанням на території Австрії, отриманням 
освіти, при отриманні вихідної допомоги 

АВСТРІЯ 

Рис. 2. Заходи фінансового заохочення висококваліфікованих мігрантів 
у різних країнах світу

Джерело: систематизовано автором на основі [20; 26; 30]
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тим, у доповнення до заходів міграційної полі-
тики, для залучення кваліфікованих кадрів у 
деяких країнах здійснюються спеціальні заходи 
фінансового заохочення (рис. 2).

Варто зазначити, що в основі більшої час-
тини світових міграційних потоків кваліфіко-
ваних кадрів лежить ініціатива роботодавця. 
Роботодавець повинен зробити пропозицію про 
роботу, перш ніж кваліфікованому мігран-
тові буде дозволено в’їхати в країну з робочою 
метою [11, с. 125]. У більшості випадків робо-
тодавець також зобов’язаний зробити запит на 
дослідження ринку праці. Дане дослідження 
має підтвердити, що роботодавець не може 
вибрати на посаду працівника серед місцевих 
жителів.

У більшості країн, де дослідження ринку 
праці є обов’язковим при наймі іноземних гро-
мадян, спеціально складається перелік спе-
ціальностей, за якими прогнозують нестачу 
кадрів. У Канаді використовуються провінційні 
списки «дефіцитних професій», що дозволяє 
звільнити роботодавця від проведення дослі-
джень ринку праці [29, с. 40]. У Франції існує 
база даних вакансій, що складається з двох 
списків професій, за якими спостерігається 
нестача кадрів [25, с. 15]. У законодавстві 
Німеччини такі списки також існують, але на 
сьогоднішній день вони не застосовуються.

В Ірландії затверджені два переліки: пере-
лік дефіцитних професій та перелік небажа-
них професій, для яких дозволи не видаються 
зовсім. У Сполучених Штатах, у порівнянні з 
іншими країнами, цей список вельми корот-

кий: єдиними професіями, за якими спосте-
рігається кадровий дефіцит, є фізіотерапевти, 
середній медичний персонал, а також окремі 
спеціальності з області гуманітарних і точних 
наук [23, с. 19].

Також імміграція кваліфікованих фахівців 
без наявності пропозиції про роботу може здій-
снюватися за рейтинговою міграційною систе-
мою. У рейтинговій системі враховуються кри-
терії, однакові в різних країнах: вік, володіння 
мовою, освіта і спеціальність, професійний та 
педагогічний досвід у своїй країні (табл. 1). 
В окремих випадках додаткові бали дозволяє 
отримати також наявність спеціальності у пере-
ліку дефіцитних професій, наявності вищої 
освіти за фахом, наявність подружжя, родинні 
зв’язки тощо.

Особливо варто відзначити схему міграцій-
ного регулювання Blue Card Scheme («блакитну 
карту»), яка була прийнята директивою Ради 
Європейського Союзу у травні 2009 року. Ця 
схема була розроблена спеціально для спро-
щення умов в’їзду та проживання на тери-
торії Європейського Союзу кваліфікованих 
фахівців з третіх країн, а також безперешкод-
ного пересування професіоналів по території 
ЄС [3, с. 163]. Володіючи «блакитною картою», 
іноземний працівник може жити і працювати 
в будь-якій країні ЄС, окрім Великобританії, 
Ірландії та Данії, від року до чотирьох років 
(потім карту можна продовжувати). При цьому 
він і його сім’я будуть користуватися соціаль-
ними правами і виплатами нарівні з місцевими 
громадянами, у першу чергу в тому, що стосу-

Таблиця 1
Рейтингова міграційна система різних країн для кваліфікованих фахівців,  

які не мають пропозиції про роботу (у балах)

Критерій
Великобританія 
(Highly Skilled 

Migrant Program)

Австралія (General 
Skilled Migration) 

Канада 
(Skilled Worker)

Нова Зеландія 
(Skilled Worker)

Володіння мовою 10 15-25 0-24 (16+8) обов’язково
Достатнє фінансування на 
початковий період 10 обов’язково

Вік (молодше = більше 
балів) 5-20 15-30 0-10 5-30

Кваліфікація / Вчений 
ступінь 30-50 5-25 0-25 50-55

Професія 40-60
Професійний досвід 5-10 0-21 10-30
Заробітна плата на остан-
ньому місці роботи 5-45

Кваліфікація жінки (чоло-
віка) 5 0-10 50

Дефіцитна професія 15-20 20
Досвід роботи в країні 5 10 0-10 5-15
Проходження навчання в 
регіоні 5

Знання професійної мовної 
специфіки 5

Пропозиція роботи 0-10 50-60
Необхідна кількість балів 95 100-120 67 100-140
Джерело: [2; 6; 14; 27]
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ється умов і нормативів праці. Це перша спроба 
регулювання кваліфікованої міграції на між-
державному, регіональному рівнях.

Варто звернути увагу, що за минуле десяти-
ліття неухильно зростала кількість студентів, 
що виїжджають в рамках міжнародних освіт-
ніх програм. Політика щодо іноземних студен-
тів стала сьогодні інструментом міжнародної 
конкуренції в залученні інтелектуальної робо-
чої сили [18, с. 163]. Іноземні студенти вико-
ристовують як джерело талантів двома шля-
хами: через дозвіл працювати під час навчання 
і через право отримати статус кваліфікованого 
мігранта в країні перебування після закінчення 
навчання.

Нині в багатьох країнах студенти мають 
право працювати під час навчання, як пра-
вило, від 20 до 24 годин на тиждень протягом 
семестру, та залишатись на території країни 
після закінчення навчання для пошуку роботи 
протягом певного терміну [5, с. 34]. У деяких 
країнах, наприклад в Японії або США, студен-
там необхідно отримати спеціальний дозвіл, 
в інших країнах (Австралія, Франція, Німеч-
чина, Канада тощо) такий дозвіл видається 
автоматично, але з деякими обмеженнями.

Варто зазначити, що особливе місце серед всіх 
учасників міжнародної міграції інтелектуаль-
ної робочої сили займають ТНК, які, «мислячи 
на міждержавному рівні», фактично не підпа-
дають під контроль урядів. Міжнародні компа-
нії, які мають представництва в різних країнах, 
можуть брати на роботу кваліфікованих інозем-
них співробітників, минаючи обмеження мігра-
ційного законодавства через кадрові перемі-
щення всередині компанії [12, с. 176]. У деяких 
країнах (Канада, США та ін.) визначено вимоги 
до конкретних спеціальностей, щоб виключити 

зловживання цим каналом для переміщення 
менш кваліфікованого персоналу поза встанов-
лених квот або без перевірки обґрунтованості 
найму іноземного громадянина.

У більшості випадків співробітники міжна-
родних компаній, які працюють на основі між-
народного переміщення, не можуть отримати 
право на постійне перебування або автоматичну 
зміну статусу при отриманні дозволу на роботу, 
однак вони можуть скористатися традиційними 
способами подачі заяви, і наявність досвіду 
роботи на території приймаючої країни дасть 
перевагу при її розгляді [15, с. 131].

На основі вищевикладеної інформації та за 
результатами проведеного дослідження можна 
виділити такі основні інструменти залучення 
інтелектуальної робочої сили, що використову-
ються у світовій практиці (рис. 3).

Багаторічний зарубіжний досвід успішного 
залучення кваліфікованих працівників стано-
вить практичний інтерес і при визначенні укра-
їнських підходів у питаннях трудової міграції, 
взаємовідносин держави і фахівців з-за кор-
дону, які набувають останнім часом все біль-
шої актуальності в нашій країні. Таким чином, 
вивчення та аналіз основних інструментів дея-
ких країн щодо залучення фахівців надали 
можливість визначити основні принципи, 
згідно з якими країна може розробити успішну 
політику регулювання міграції інтелектуальної 
робочої сили (рис. 4).

Підсумовуючи, зазначимо, що важливість 
для України досвіду міграційної політики інших 
країн полягає не в прямому запозиченні або копі-
юванні якихось конкретних форм і механізмів 
(що, як правило, не дає хороших результатів), 
а в усвідомленні більш загальних висновків, у 
розумінні усіх важливих аспектів і цілей її про-

 

 
 

ІНСТРУМЕНТИ 

Розробка всебічних програм, 
спрямованих на залучення 
кваліфікованих мігрантів 

Внесення незначних змін в 
існуючу систему видачі 
дозволів на роботу, що 

полегшують доступ на ринок 
праці кваліфікованому 

персоналу 

Встановлення особливих 
спрощених процедур 

переміщеня усередині ТНК 

Скорочення податкового 
тягаря, зокрема застосовання 
податкових відрахувань для 

іноземних працівників з 
високими доходами 

Проведення політики, 
спрямованої на повернення 
кваліфікованих мігрантів 

Рис. 3. Інструменти залучення інтелектуальної робочої сили,  
що використовуються у світовій практиці

Джерело: систематизовано автором на основі [17]
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ведення, а також інструмен-
тів та методів, які доцільно 
використовувати у конкрет-
ній політичній та економіч-
ній ситуації.

Висновки. Таким чином, 
на основі проведеного 
дослідження можна зро-
бити висновок, що політика 
регулювання міграції інте-
лектуальної робочої сили 
повинна чітко сполучатися 
із завданнями економіч-
ного і соціального розвитку 
країни, а для цього вона за 
необхідністю вибудовується 
як досить жорстка і селек-
тивна, така, що здатна фор-
мувати міграційні потоки, 
які за своїми якісними та 
кількісними характеристи-
ками відповідають потре-
бам національної еконо-
міки певної країни.

Важливо також зазна-
чити, що в сучасних умо-
вах розвитку як економіки 
України, так і світової еко-
номіки в цілому міжнародна міграція інтелекту-
альної робочої сили вимагає подальшого удоско-
налення державного регулювання цих процесів, 
що неможливо зробити без комплексного все-
бічного аналізу усіх аспектів політики регулю-
вання міграції та обрання найоптимальнішого 
поєднання її складових, що породжує перспек-
тиви подальших досліджень у даному напрямі.
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Джерело: систематизовано автором на основі [10; 19]
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Забезпечення технічної допомоги в сфері 
освіти та навчальної практики.  

Визнання співвітчизниками внеску 
висококваліфікованих мігрантів в 
розвиток приймаючої країни. 
Дотримання зобов'язань, взятих в рамках 
Генеральної угоди про торгівлю 
послугами (GATS).  
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