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Васильців Т. Г., Садова У. Я., Махонюк О. В. Проблемні аспекти та напрями розвитку ринку міграційних послуг  
в Україні

На сучасному етапі розвитку міграційних процесів в Україні актуалізувалася проблема вдосконалення вітчизняного ринку міграційних послуг, 
перетворення його на систему соціально-економічних відносин з приводу задоволення потреб населення в послугах, пов’язаних з уможливленням 
і покращенням умов здійснення міграційних переміщень, отриманням супутніх послуг, пов’язаних з міграцією, мінімізації ризиків (як для громадян, 
так і держави), пов’язаних з міграційними процесами. Метою дослідження є виявлення проблемних аспектів, а також обґрунтування напрямів 
і засобів державної політики розвитку ринку міграційних послуг в Україні. Об’єктом дослідження є процеси вдосконалення державної політики 
функціонування та розвитку ринку міграційних послуг в Україні, легалізації його суб’єктів і покращення інституційно-економічних можливостей 
відносно надання якісних міграційних послуг. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу та сис-
темного аналізу, логічного узагальнення, стратегічного менеджменту, компаративного аналізу. У статті ідентифіковано поточні системні 
вади функціонування та розвитку ринку міграційних послуг в Україні, зокрема в частині переважання неліцензованих суб’єктів – надавачів мігра-
ційних послуг; низького рівня задоволеності мігрантів послугами посередників; обмежених практик притягання до відповідальності тіньових 
посередників на ринку міграційних послуг; низького рівня соціально-економічної захищеності трудових мігрантів і т. ін. Визначено напрями та 
засоби вдосконалення функціонування ринку міграційних послуг України у сферах: легалізації та ліцензування діяльності; запровадження системи 
моніторингу ринку міграційних послуг; укладання міжурядових двосторонніх угод для захисту прав українців-мігрантів; реалізації Концепції регу-
лювання розвитку ринку міграційних послуг в Україні. Перспективи подальших наукових досліджень в аналізованій сфері стосуються обґрунту-
вання напрямів і засобів імплементації позитивних зарубіжних практик державного регулювання ринку міграційних послуг в Україні.
Ключові слова: міграційні посередники, міграційні процеси, міграційна політика, ринок міграційних послуг, реалізація та захист прав мігрантів, 
якість міграційних послуг.
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Vasyltsiv T. G., Sadova U. Ya., Makhoniuk O. V. The Problematic Aspects and Directions of Development of the Migration Services Market in Ukraine
At the present stage of development of migration processes in Ukraine, the problem of improving the domestic migration services market has been actualized, 
turning it into a system of socio-economic relations to meet the needs of the population in services related to the possibility and improvement of conditions 
for migration movements, obtaining related services related to migration, minimizing risks (both for citizens and the State) related to migration processes. The 
research is aimed at identifying problematic aspects, as well as substantiating the directions and means of the State policy for the development of the migration 
services market in Ukraine. The object of research is the processes of improving the State policy of functioning and development of the migration services market 
in Ukraine, legalization of its subjects and improvement of institutional-economic opportunities in relation to the provision of high-quality migration services. 
In the process of research, general scientific and special methods were used: synthesis and system analysis, logical generalization, strategic management, and 
comparative analysis. The article identifies the current systemic problems in the functioning and development of the migration services market in Ukraine, in 
particular in terms of the predominance of unlicensed subjects – providers of migration services; low level of satisfaction of migrants with intermediary services; 
limited practices of bringing to justice shadow intermediaries in the migration services market; low level of socio-economic protection of migrant workers, 
etc. The authors define directions and means of improving the functioning of the migration services market of Ukraine in the areas of: legalization and licens-
ing of activities; introduction of a monitoring system for the migration services market; conclusion of intergovernmental bilateral agreements to protect the 
rights of migrant Ukrainians; implementation of the Concept for regulating the development of the migration services market in Ukraine. Prospects for further 
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scientific research in the analyzed sphere concern the substantiation of directions and means of implementation of positive foreign practices for the State-based 
regulation of the migration services market in Ukraine.
Keywords: migration intermediaries, migration processes, migration policy, migration services market, implementation and protection of the migrants’ rights, 
quality of migration services.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 26.
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Міграційна тематика глибоко ввійшла в різні 
сфери людського життя. В Україні, незважа-
ючи на СOVID-19 і карантинні обмеження, 

по’вязані з протидією пандемії, населення не відки-
дає можливості мігрувати. З одного боку, інтенсив-
ність міграції дещо знизилася (за даними окремих 
аналітичних досліджень, ковідний рік «притримав» 
від міграції близько півмільйона осіб) [1]. З іншого 
боку, сегмент української трудової міграції, в основі 
якої лежить власне економічний інтерес, особливо не 
зменшився, хоча й здобув нові риси. За даними Наці-
онального Банку України, «трудові мігранти зберегли 
за собою робочі місця за кордоном, а обсяг їх перека-
зів в Україну у 2020 році навіть дещо збільшився» [2]. 
Згідно з дослідженнями Аналітичного центру компа-
нії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, 
ситуація не тільки стає дедалі більш напруженою, але 
й викликає занепокоєння в плані втрати людського 
капіталу. «Пандемічний рік, – стверджують  автори, – 
вніс певні зміни у плани та наміри українських трудо-
вих мігрантів, однак збільшив їх інтеграційні наміри 
щодо Польщі» [3]. Особливо насторожують висновки 
щодо зростання частки осіб, які заявляють про оста-
точні інтеграційні наміри залишатися жити в Польщі 
(35,1% проти 30,5% у 2020 р.). Лише 37,3% мають чіткі 
наміри повернутися в Україну. Наведені факти дають 
підстави висувати гіпотезу про подальше поглиблен-
ня поділу праці у сфері послуг, пов’язаних з обслугову-
ванням міграції як економічного явища. На вирішен-
ня нових проблем націлена подальша розбудова спе-
ціалізованого ринку міграційних послуг (далі – РМП). 

Огляд спеціальної літератури, присвяченої 
формуванню та розвитку РМП, засвідчує, що в на-
укових колах наразі немає усталених традицій щодо 
його пояснення на засадах економічних підходів. 
Такий стан справ не є несподіваним для академічної 

спільноти. Адже сама міграція є, перш за все, демо-
графічним явищем. Проблеми її виникнення, функ-
ціонування, розвитку вивчаються з гносеологічних 
позицій, зокрема в таких сферах наукового знання, як 
історія, демографія, географія, соціологія, психоло-
гія, юриспруденція тощо. Усе ж, економіка в даному 
плані – цікава річ. Адже ринок, як механізм урівно-
важування попиту та пропозиції робочої сили, не 
тільки розглядає працю трудового мігранта як без-
посередній фактор виробництва. Він стимулює кон-
куренцію та прогрес середовища існування міграції 
(і зародження, і розвитку, і затухання), її зв’язки з ін-
шими сферами економічного життя територіальних 
суспільних систем. Він забезпечує територіальний і 
вертикальний перерозподіл ресурсів – людських (як 
носіїв потенціалу), культурних (досвіду,  знань,  цін-
ностей), інформаційних (технологічних) тощо. Про-
блеми організації міграційно зумовлених спільнот,  
а з цим – соціально-економічних відносин, проду-
кують розвиток низки теорій – суспільного вибору, 
інституційної, людського капіталу, загальної теорії 
управління (теорії зовнішньої міграції, теорії інте-
грації, теорії міграції) та ін. Вчені-міграціологи пра-
цюють над виробленням уніфікованої понятійної 
мови міграції (міграційного потенціалу, міграційного 
капіталу, міграційних ефектів, територіальних мігра-
ційних систем, ін.). Усе це засвідчує, що даний РМП 
вимагає поглибленого вивчення, а також адекватного 
реагування та регулювання.

Нині вітчизняними та зарубіжними вченими 
проводиться робота з розбудови методології 
дослідження РМП, його оцінювання та ана-

лізу. Серед плеяди учених-міграціологів слід відзна-
чити праці А. Малиновської, О. Позняка, І. Майданік 
(питання  міграційної політики держави, механізмів 
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та інструментів її формування та реалізації [4, с. 10–
35; 5; 6], Е. Лібанової (дослідження масштабів, при-
чин, наслідків зовнішньої трудової міграції, а також 
шляхів удосконалення міграційної політики [7, с. 13–
25]); М. Романюка (питання узгодження цілей реемі-
грації робочої сили та національної безпеки в державі 
[8, с. 23–28; 18, с. 50–60]); Л. Шаульської (дослідження 
щодо механізмів та інструментів міграційної політи-
ки [9, с. 495–500]), У. Садової (дослідження регіональ-
них особливостей формування та реалізації міграції, 
територіальних міграційних систем  [10, с. 51–73]),  
О. Махонюка (вивчення закономірностей та особли-
востей формування і розвитку РМП [11; 12]. Тема-
тика функціонування РМП піднімається в публіка-
ціях М. Кримової [13, с. 56–64] та А. Дембіцької [14,  
с. 149–152]. Для справедливості треба вказати, що 
РМП не може розвиватися без відповідної інфра-
структури. Інституційні аспекти цього зрізу проблем 
розглянуто у працях О. Левицької, О. Мульскої та ін. 
[15, р. 507–514], Т. Васильціва, Р. Лупака, М. Куниць-
кої-Іляш [16, р. 50–58]. Низка питань соціальної без-
пеки держави на стику функціонування ринку праці та 
міграції стали предметом уваги С. Гринкевич та ін. [17, 
с. 67–72], Л. Турчин, О. Собко та ін. [19, с. 1677–1681].

Водночас сфера економічних інтересів дослі-
дження міграції надзвичайно строката. Відповідно до 
різних чинників варіюються склад, конфігурація, ін-
ституційні та інші можливості включеності суб’єктів 
РМП у процес вироблення відповідної політики. На 
фоні зміни кон’юнктури ринку виникають націо-
нальні особливості його формування та розвитку, 
з’являються нові ризики та виклики подальших пе-
ретворень. Отже, актуалізується важливість дослі-
джень у сфері функціонування та розвитку РМП.

Метою статті є виявлення актуальних проблем 
розвитку ринку міграційних послуг в Україні та роз-
робка напрямів і засобів державної політики його 
розвитку в умовах глобальних змін.

Ринок міграційних послуг відіграє важливу роль 
у функціонуванні та розвитку сучасної еконо-
міки. Як органічна складова економіки він є 

складною динамічною внутрішньо структурованою 
системою інститутів-суб’єктів та інститутів-регуля-
торів з приводу організації та розвитку міграційної 
активності населення. Це  інструмент розподілу та пе-
рерозподілу послуг міграційно детермінованої робо-
чої сили, оптимізації й отримання зиску (вигод). РМП 
сприяє формуванню територіальної міграційної сис-
теми як частини ТСС з його тісними взаємозв’язками 
з іншими підсистемами (бере активну участь у її 
формуванні та територіальній організації). РМП є 
геопросторовим утворенням. У його основі якого ле-
жать геопросторові міграційні процеси та мережі, що 
функціонують на базі усталених міграційних пото-
ків (переміщень) людей і забезпечуються діяльністю 
формальних і неформальних інститутів. Економічну 

суть РМП становить підсистема відносин попиту та 
пропозиції міграційних послуг, яка постійно зміню-
ється під впливом цінових і нецінових чинників.

В Україні, де міграційні процеси мають давню та 
багату історію,  формування і розвиток РМП має за-
гальні та специфічні риси. 

З одного боку, відбувається інституціалізація 
суб’єктів, задіяних у протіканні та розвитку міграцій-
них процесів, у допомозі задоволенню потреб мігран-
тів у різних послугах (адміністративно-юридичних, 
соціально-психологічних, трудових, освітніх, фінан-
сово-економічних та інших). З іншого боку, дають 
про себе знати інститути-регулятори. Від повноти та 
якості останніх залежать доцільність і ефективність 
прийняття рішень у сфері міграції, причому в меж-
ах конкретної територіальної громади, сім’ї, тощо. В 
обох випадках постають питання обрання оптималь-
ного виду, способу та форми переміщення особи, лег-
кості процедур, пов’язаних з оформленням дозвіль-
них документів, реалізації прав і свобод українських 
трудових мігрантів, підтримки стандартів якості 
життя та праці за кордоном, комунікації з близькими 
та рідними на батьківщині, надходження допомоги 
(міграційного капіталу), шляхів повернення на бать-
ківщину на випадок непередбачених обставин тощо. 

Загалом, аналіз результатів досліджень низки 
провідних учених-міграціологів, експертів, ви-
сновки з власних напрацювань дають підстави 

говорити про таке.
По-перше, в Україні, згідно із Законом України 

№ 5067 «Про зайнятість населення», діяльність ор-
ганізацій, які надають послуги з посередництва при 
працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуван-
ню (ч. 1 ст. 38) [20]. За вітчизняною офіційною статис-
тикою ліцензовані суб’єкти щорічно працевлаштову-
ють за кордоном близько 80 тис. осіб, що охоплює 
лише 1,5–2,5% вітчизняних трудових мігрантів [21,  
с. 48–51]. Таким чином, до 97,5% українських мігран-
тів обслуговують юридичні та фізичні особи – під-
приємці (резиденти), які зареєстровані як суб’єкти 
інших видів економічної діяльності або здійснюють 
діяльність неофіційно. Переважання на РМП нелі-
цензованих суб’єктів – надавачів міграційних послуг 
створює немало проблем у сфері соціального захисту 
трудових  мігрантів, реалізації їх прав і свобод.

По-друге, функціонування та розвиток РМП має 
відповідати вимогам антимонопольного законодав-
ства України. Наразі даний ринок не є монополізова-
ний. Проте надмірна фрагментація надавачів послуг 
теж викликає запитання. Трудові мігранти, як спожи-
вачі (клієнти) послуг РМП, особливо часто негативно 
відзиваються про якість пропонованих послуг. Низь-
кий рівень задоволеності мігрантів послугами посе-
редників з питань працевлаштування – це не тільки 
особисті роздратування. Це й іміджеві проблеми по-
ширення національної культури. Свого часу відділом 
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проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів 
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. До-
лішнього НАН України» було проведено спеціальне 
опитування на цю тему. Про низьку якість функціо-
нування агенцій з працевлаштування заявила біль-
шість респондентів (у експертному опитуванні взя-
ли участь 39 осіб – представників західних областей 
України з великим міграційним досвідом [22, с. 151–
155]). Так, абсолютно негативні оцінки рівню задово-
леності послугами посередників дала третина опита-
них (30%), ще 33% висловили конкретні претензії до 
посередників. Практично всі недоброчесні суб’єкти 
ринку міграційних послуг, які порушують етичні нор-
ми конкуренції, приховують таку інформацію:

 справедливу ціну міграційних послуг і послуг 
з працевлаштування (ціна запрошень, вар-
тість процесу оформлення віз, вартість послуг 
перевезення, обрання місця праці, укладання 
контракту тощо);

 фактичні умови працевлаштування за кордо-
ном (важкість праці, наявність штрафних санк-
цій, дійсну тривалість робочого дня і т. ін.);

 умови проживання, харчування, добирання 
до місця праці;

 реально можливий рівень доходу (оплати пра-
ці). До прикладу, у Польщі на сільськогоспо-
дарських роботах часто декларується оплата 
праці на рівні 1000–1500 дол. США на місяць. 
Проте працівників не інформують, що період 
максимальної дохідності від збору врожаю 
зазвичай обмежений у часі (піковий сезон 
триває лише 2–3 тижні). Фактичний заробі-
ток також залежить від погодних умов, якості 
продукції, тому справжній розмір заробітку 
коливається в межах 500–700 дол. США;

 наявність прихованих комісій (інколи в роз-
мірі 20–40% від заробітної плати) та інших 
додаткових умов, які попередньо приховані 
в угоді (переважно офіційно укладається іно-
земною мовою через агенцію-посередника 

без детального роз’яснення небажаних мо-
ментів майбутньому працівнику).

Цікавими виявилися результати цього обсте-
ження щодо негативного досвіду працевла-
штування трудових мігрантів у країнах ЄС. 

Встановлено, що частота випадків ошукування заро-
бітчан тісно корелює із загальною картиною їхнього 
легального статусу здійснення міграційного процесу 
в іноземні країни (рис. 1). 

По-третє, в Україні правоохоронні органи, які б 
мали відстежувати нелегальну діяльність посередни-
ків на РМП, не виконують повною мірою цю функцію. 
Так, результати вищезазначеного експертного опиту-
вання підтверджують, що недоброчесні суб’єкти рин-
ку міграційних послуг, які надають послуги з працев-
лаштування за кордоном неофіційно, працюють «від-
крито», не притягуються до відповідальності. Цікаво, 
що свої відносини з клієнтами вони ніде не фіксують 
офіційно; характер діяльності зводять до інформацій-
них послуг або послуг у сфері пасажирських переве-
зень; працюють переважно у формі фізичної особи –  
підприємця (ФОП). Вказане практично унеможлив-
лює притягнення їх до відповідальності.

Натомість, з боку споживачів таких послуг на-
рікань багато. Держава ж проводить дуже слабку 
роз’яснювальну роботу (через ЗМІ, соціальну рекла-
му тощо), акцентує увагу на тому, що загрози неле-
гального працевлаштування – це справа та відпові-
дальність і мігрантів зокрема. Ризики, загрози, збит-
ки, порушення власних прав у разі участі в нелегаль-
ному працевлаштуванні за межами своєї країни часто 
стають об’єктом уваги громадських організацій.

По-четверте, спостерігаємо активну популя-
ризацію суб’єктами ринку міграційних послуг (які 
здійснюють свою діяльність неофіційно або напів-
приховано) практик нелегальної зовнішньої трудової 
міграції. Показово, що спрощений виїзд за кордон на 
законних підставах (за біометричними паспортами) 
став доступним для всіх громадян України починаю-

 

Інші країни 
Європи

Польща

38,5%

4,5%

а) Здійснювали міграційний процес 
без належних документів

Інші країни 
Європи

Польща

69,2%

27,3%

б) Були ошукані за кордоном

Рис. 1. Негативні сторони нелегальної трудової міграції українців у Польщі та ЄС
Джерело: складено за результати авторського експертного опитування.
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чи з червня 2017 р. (після запровадження безвізового 
режиму з ЄС). Водночас умови працевлаштування для 
українців залишилися незмінними – наявність відпо-
відної робочої візи та інших дозвільних документів.

Цікаво й те, що показники трудових квот на 
працевлаштування українців у інших країнах ЄС (за 
виключенням Польщі та частково Чехії) не є висо-
кі. Відповідно, динаміка змін кількості дозволів на 
працевлаштування (вперше) українців за кордоном 
теж не дуже значна. У доковідний період показники 
в деяких країнах навіть демонстрували тенденцію до 
скорочення (табл. 1).

Зазначене, на тлі стабільно високих обсягів зо-
внішньої трудової міграції з України, пояснює, 
чому абсолютна більшість вітчизняних посе-

редників на РМП продовжили де-юре надавати ви-
ключно послуги пасажирських і товарних перевезень 
у ці країни. Насправді, значна частина перевізників 
цілком реально пропонують особистий контакт з міс-
цевими працедавцями або українськими осередками 
в тих же Італії, Німеччині, Іспанії, Норвегії тощо. Тим 
самим як норма позиціонується нелегальне працев-
лаштування з можливістю відтермінованого узако-
нення трудових відносин у цих країнах. Незважаючи 
на корисливий умисел і «добрі» наміри посередників, 
такий алгоритм працевлаштування в країнах ЄС по-
рушує місцеве й європейське міграційне законодав-
ство та несе істотні ризики для самих українців: екс-
плуатація їхньої праці, повна чи часткова невиплата 
заробітку, порушення умов праці та власних прав і 
свобод, дискримінація, подальша депортація і т. ін.

По-п’яте, українські трудові мігранти все ще не 
мають доступу до систем соціального захисту своїх 
прав ані в Україні, ані за кордоном. Незважаючи на 
вже зроблені кроки у сфері соціальної захищеності 
працівників, багато питань залишається відкритими. 

Так, з одного боку, урядом України здійснено 
низку важливих заходів у частині розвитку пенсійно-
го забезпечення таких громадян. Відповідні положен-
ня, які передбачають можливість отримання пенсії як 
в Україні, так і в країні перебування мігрантів, були 
інституціолізовані в міжнародних договорах про со-
ціальне забезпечення. Такі договори були укладені 
практично з усіма країнами колишнього соціалістич-
ного табору, сусідніми країнами – Польщею, Угор-
щиною, Румунією, Чехією, Болгарією, Словаччиною,  
а також з Монголією, Іспанією та Португалією. 

Відповідно до положень цих договорів виплату 
пенсій забезпечує Пенсійний фонд України, а її розмі-
ри нараховуються, виходячи із загального трудового 
стажу особи як в Україні, так і за кордоном.

Окрім того, більшість європейських країн сьо-
годні забезпечують соціальні гарантії для офіційних 
іноземних працівників на рівні аналогічних гарантій 
для свого населення. Наприклад, Польща з 1 січня 
2018 р. підвищила мінімальну ставку для українців 
до рівня зарплати своїх громадян. Утім, на практиці 
польські працедавці неохоче підписують трудові до-
говори з українцями. Якщо до підписання угоди все 
ж таки доходить, то не факт, що на тих самих умовах, 
які були попередньо визначеними запрошеннями на 
роботу. Замість повноцінного трудового договору, 
від якого відраховуються внески до Фонду соціально-
го страхування та медична страховка, пропонуються 
короткострокові цивільно-правові угоди. 

У червні 2019 р. внески до Фонду соціального 
страхування Польщі сплачували та, відповідно, пра-
цювали за повноцінними трудовими угодами 644 
тис. іноземців, серед яких 470 тис. осіб – громадяни 
України. І хоча це у 6 разів більше, ніж у 2014 р., проте 
досі мало порівняно із загальними обсягами трудової 
міграції, яку в Польщі оцінюють у 1,3 млн українців 
щорічно [24, с. 8].

Таблиця 1

Динаміка змін кількості дозволів на працевлаштування (вперше), отриманих українськими трудовими мігрантами 
в окремих країнах ЄС у 2008–2019 рр., тис. од.

Країна
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Чехія 15,6 4,1 7,1 1,7 10,9 9,3 5,0 8,1 7,6 9,8 17,7 35,5

Німеччина 1,0 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 1,5 0,6 1,3 1,3 1,7 1,3

Іспанія 2,0 2,4 1,5 1,8 1,4 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 2,0 2,0

Італія 32,2 29,1 40,1 8,2 2,5 8,6 3,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2

Португалія 1,1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9

Польща н.д. н.д. 72,3 62,3 85,2 124,4 188,8 354,1 464,3 545,3 468,6 551,1

Інші країни н.д. н.д. 6,5 6,6 6,1 6,2 7,5 10,4 12 22,1 44,1 68,6

Країни ЄС  
без Польщі н.д. н.д. 56,6 19,6 22,5 26,8 19,2 21,3 22,4 34,8 66,4 108,5

Джерело: розраховано за [23].
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По-шосте, незважаючи на позитивні зміни в 
частині інституційно-правового регулювання ринку 
міграційних послуг, українська держава далеко не 
повною мірою використовує цільові можливості ін-
формаційних технологій. Про це не раз йшлося при 
участі й міжнародних організацій, зокрема, МОП 
[25]. У цьому плані цікавими можуть виявитися про-
позиції щодо ширшого використання можливостей 
ринку ІТ-послуг. Певним ноу-хау може стати запро-
вадження системи онлайн-маркетингу потреб укра-
їнських трудових мігрантів (як користувачів мобіль-
них телефонів). Для цього слід розробити систему 
цільових мобільних аплікацій – програм-помічників 
чи програм соціального спрямування, які б встанов-
лювалися на смартфонах, телефонах, планшетах і до-
давали б у зручності при користуванні необхідними 
послугами конкретних установ чи організацій. Нині 
психологічна планка «зручності» мобільних апліка-
цій стрімко піднімається вверх. Масовість їх клієнтів 
вказує на переваги такого виду ІТ-послуг над про-
стою мобільною версією сайтів (у даному випадку 
тих, що належать мережам окремих організацій). Ін-
шими словами, збільшення кількості мобільних при-
строїв, якими користуються українські трудові мі-
гранти, є вигідними платформами для розробки для 
них мобільних аплікацій у сфері соціального захисту 
(як абонентів відповідних послуг).

З метою усунення визначених проблем і вдоско-
налення функціонування ринку міграційних по-
слуг в Україні слід реалізувати таке.

1. Легалізувати (ліцензувати) діяльність не-
офіційних посередників на РМП, перевес-
ти форми та принципи їх роботи у правове 
поле (особливо прискорити роботу в частині 
суб’єктів з позитивною репутацією, що воло-
діють напрацьованими методами роботи й 
інфраструктурними мережами). Активізувати 
колективно-договірне партнерство між пред-
ставниками держави (ДМС України, Держ-
служба України з питань праці, Держслужба 
зайнятості України), бізнесу (суб’єкти ринку 
міграційних послуг) і громадськими організа-
ціями з міграції. Актуальним форматом робо-
ти мають бути зустрічі уповноважених пред-
ставників сторін, результатом – прийняття 
резолюції про побудову співпраці на засадах 
партнерства. Ще раз наголосимо, що в даному 
випадку йдеться про:

 діяльність посередників виключно в правово-
му полі задля підвищення захищеності трудо-
вих мігрантів-українців за кордоном; 

 участь держави у формуванні якісного моні-
торингу міграційної ситуації в Україні (інфор-
мація може стосуватися, зокрема, переквалі-
фікації чи підвищення кваліфікації українців 
за кордоном, кількості працевлаштованих за 
кордоном, видів і тривалості виконуваних ро-
біт, характеристики іноземних роботодавців); 

 юридичну підтримку держави ліцензованих 
посередників; 

 певні преференції в доступі до державного 
замовлення, бюджетно-грантову та іншу під-
тримку.

2. Запровадити систему моніторингу за станом 
і чинниками розвитку РМП; наділити повно-
важеннями та ресурсним забезпеченням для 
такої роботи  ДМС України у співпраці з Дер-
жавною службою статистики України та Дер-
жавною службою України з питань праці. 

Серед можливих способів візуалізації даних мо-
ніторингу може бути Інтерактивна мапа діяльності 
суб’єктів РМП (надавачів міграційних послуг різних 
форм власності з переліком їх послуг) у розрізі регіо-
нів України з подальшою деталізацією інформації. 
Привести дані про посередників на РМП за ознаками 
виду діяльності та статусом, здійснити рейтингуван-
ня ліцензованих суб’єктів, а отриману інформацію 
зробити публічною. Започаткувати широке оприлюд-
нення інформації про недобросовісних і тіньових по-
середників, які надають міграційні послуги. 

Постійний моніторинг ситуації на РМП має ста-
ти фундаментом для розробки Плану дій з реалізації 
Стратегії державної міграційної політики України на 
період до 2025 р. і далі й до забезпечення його вико-
нання відповідно до Закону «Про зовнішню трудову 
міграцію» [26]. Створення системи статистичних та 
адміністративних (реєстраційних) даних про РМП 
має забезпечити ефективність його регулювання в 
Україні та регіонах, допомогти у прийнятті виваже-
них управлінських рішень.

3. Укласти міжурядові двосторонні угоди та іні-
ціювати активну позицію державних служб 
у частині питань захисту прав українців-мі-
грантів. 

Окрім удосконалення системи соціально-еко-
номічної захищеності громадян України за кордоном, 
активна позиція держави має стосуватися забезпе-
чення низки додаткових вимог, серед яких:

 гарантії (відповідно до пунктів, прописаних у 
двосторонніх міжурядових угодах) відносно 
повернення українців на батьківщину; 

 узгодження та формування спільних міждер-
жавних міграційних політик; 

 апробація в Україні кращих світових практик 
регулювання проблем міграції та демографіч-
ної кризи; 

 посилення інституційної спроможності ві-
тчизняного РМП.

Ринок міграційних послуг має відіграти праце-
зберігаючу функцію у сфері працевикористання 
робочої сили трудових мігрантів. Оскільки недер-

жавні посередники – надавачі міграційних послуг пере-
бувають в постійному та тісному контакті з українськими 
заробітчанами й іноземними працедавцями, вони досте-
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менно знають, які труднощі можуть очікувати  українців 
у тій чи іншій країні, які рішення проблем існують на сьо-
годні та які потенційні кроки варто очікувати від уряду 
України (враховуючи досвід інших країн світу щодо за-
хисту своїх громадян за кордоном). Тому вкотре доціль-
ним бачиться співпраця суб’єктів ринку міграційних по-
слуг і державних органів.

Офіційні посередники повинні стати активни-
ми учасниками реалізації цих угод і забезпечувати 
виключно легальний процес здійснення зовнішньої 
трудової міграції українців.

4. Розробити та реалізувати Концепцію регулю-
вання РМП в Україні, у тому числі формуван-
ня планів її реалізації на територіальному рів-
ні з урахуванням специфіки кожного регіону 
країни. 

Метою Концепції має стати розвиток добросо-
вісної конкуренції на вітчизняному ринку міграцій-
них послуг, нівелювання негативного впливу зовніш-
нього середовища та забезпечення належної якості 
міграційних послуг як основного індикатора стабіль-
ності та рівноваги, що відображає ступінь задоволен-
ня інтересів усіх учасників ринку. 

Головними пріоритетами Концепції доцільно 
визначити: 

1) легалізацію ринку міграційних послуг;
2) зростання якості міграційних послуг; 
3) розвиток системи контролю якості міграцій-

них послуг з боку громадянського суспіль-
ства; 

4) децентралізацію та дерегулювання ринку мі-
граційних послуг.

Практичний інтерес може мати ідея впрова-
дження в діяльність ДМС України міжнародних 
стандартів системи управління якістю міграційних 
послуг та переходу до оцінки ефективності діяльнос-
ті ДМС України (а також підконтрольних їй органів 
і суб’єктів) не тільки з позиції реалізації міграційної 
політики, але, зокрема, на засадах рівня задоволення 
потреб споживачів – мігрантів.

Важливо, аби положення Концепції врахову-
вали стан і структуру демографічних процесів, були 
узгодженими зі стратегію демографічного розвитку 
та іншими суміжними стратегічними та плановими 
документами, інституціалізували основні поняття, 
принципи, цілі, пріоритети та заходи у сфері регу-
лювання ринку міграційних послуг на різних рівнях, 
закріпили основні нормативно-правові положення 
регулювання розвитку ринку міграційних послуг в 
Україні, сформували чітку послідовну міграційну по-
літику з урахуванням особливостей розвитку РМП, 
забезпечували належну протидію нелегальним фор-
мам надання міграційних послуг.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розбудови РМП України ак-

туалізувалися системні вади його функціонування та 

розвитку. Серед основних – велика кількість неефек-
тивно функціонуючих суб’єктів – надавачів міграцій-
них послуг, низька їх якість; незадоволеність з боку 
мігрантів; неналежне виконання суб’єктами ринку 
міграційних послуг зобов’язань щодо якісного пра-
цевлаштування за кордоном; обмеженість практик 
притягнення до відповідальності тіньових посеред-
ників на ринку міграційних послуг; подальша попу-
ляризація «переваг» неофіційної зовнішньої трудової 
міграції; низький рівень соціально-економічної захи-
щеності вітчизняних трудових мігрантів за кордоном. 

Встановлено, що з метою усунення визначе-
них недоліків і забезпечення більш якісного й 
ефективного функціонування РМП України, 

реалізації його функцій і завдань у руслі покращення 
міграційної політики, державі слід реалізувати захо-
ди за такими напрямами: 

 легалізація та ліцензування діяльності всіх 
посередників на РМП; 

 запровадження системи моніторингу за ста-
ном і тенденціями, структурними характе-
ристиками розвитку цього ринку; 

 активне укладання та використання можли-
востей міжурядових двосторонніх угод і по-
силення системи захисту прав українців-мі-
грантів; 

 розробка та реалізація Концепції регулюван-
ня розвитку РМП в Україні.

Перспективи подальших наукових досліджень в 
аналізованій сфері стосуються обґрунтування напря-
мів і засобів імплементації позитивних зарубіжних 
практик державного регулювання розвитку ринку мі-
граційних послуг в Україні.                  
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