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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В ЄС 
 
В умовах глобалізації економіки відбуваються якісні зміни процесів міграції 

людських ресурсів зростає їхній динамізм і масштабність. Враховуючи 
євроінтеграційні прагнення України, використання надбань європейських країн у 
сфері регулювання міграційних процесів (відповідно до власних національних 
інтересів) є однією з ключових умов створення необхідної системи управління 
міжнародними міграціями. Врахування сучасних підходів, що відпрацьовуються 
країнами Європи, дадуть змогу уникнути багатьох помилок, полегшити розвиток 
міжнародного співробітництва, оптимізувати адаптацію українського законодавства 
та адміністративної практики до стандартів Європи. 

Проблеми зовнішньої трудової міграції досліджуються багатьма українськими 
вченими – істориками, економістами, юристами. Вагомий внесок у дослідження 
теорії і практики міжнародної трудової міграції зробили Е. Лібанова, 
О. Малиновська, О. Власюк, В. Геєць, А. Кравченко, Н. Марченко, О. Позняк, 
І. Прибиткова, І. Марков, С. Мельник та ін. З-поміж зарубіжних дослідників 
відзначимо таких, як С. Годінгс, М. Левін, Н. Попсон, Ж. Сернік, К. Циммер та ін.  

Метою даного дослідження є визначення основних проблем трудової міграції  
в ЄС. 

Проблема трудової міграції – одна з найважливіших і в нашій державі. Вона 
потребує ретельного аналізу науковців та адекватних дій з боку законодавчої та 
виконавчої влади. Як відомо, у структурі робочої сили України сформувався 
багатомільйонний контингент осіб, для яких трудова міграція є основним видом 
зайнятості й основним джерелом доходів. Тому вирішення цієї проблеми має велике 
суспільно-політичне та соціальне значення [4, с. 193].  

У післявоєнний період у Європі трудова імміграція стимулювалася 
національними урядами, оскільки існувала необхідність відбудови зруйнованої 
війною економіки. Іммігранти залучалися до найважчих та найнебезпечніших робіт: 
розчищення завалів та руїн; зведення будинків і підприємств; працювали в шахтах 
та на металургійних підприємствах, тощо. Їхня праця в декілька разів була 
дешевшою за аналогічну працю власних громадян, за іммігрантів не треба було 
сплачувати внески до пенсійного та соціального фондів [4]. 

У цілому в Європі ситуація з біженцями співвідноситься з загальносвітовими 
тенденціями. Кількість шукачів притулку починає зростати в 2010 (+ 600 тис. за 
п’ять останніх років) і максимально збільшується за останній рік (+ 300 тис.), 
за даними Євростату. Вже протягом 2016 року до ЄС прибуло 132 791 осіб, 
410 особи загинули чи пропали безвісти, станом на 1 березня [2]. 

Основними країнами-реципієнтами біженців в ЄС стали Німеччина, Швеція, 
Італія, Франція та Угорщина, в яких було зареєстровано 91% від усіх заявок [1]. 

Більшість прохачів притулку походять з Сирії, Афганістану, Косово та Еритреї. 
Значне зростання показали Ірак, Нігерія та Україна. Станом на липень 2015 року, 
67% зареєстрованих протягом півроку заявок сирійців були подані в країнах ЄС: у 
Німеччині (29%), Сербії та Косово (16%), Угорщині (9%), Австрії (7%) та Швеції 
(6%) [2]. 

Значно зросла частка прийнятих позитивних рішень щодо надання статусу 
біженця. За даними Євростату, лише протягом третього кварталу 2015 року було 
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схвалено 45380 заявок. Для порівняння, за весь період 2014 року таких рішень було 
прийнято в три рази менше – 13 940. Найбільше позитивних рішень приймають 
стосовно сирійців, еритрейців, осіб без громадянства, іракців, сомалійців та 
афганців [3]. 

Однак політика прийняття рішень не є однорідною. Як свідчать статистичні 
дані, країни ЄС приймають різні рішення щодо вихідців із тих самих країн. За 
часткою відносно отриманих і схвалених заявок лідирують Болгарія і Швеція, на 
останньому місці – Хорватія та Угорщина. А за абсолютною кількістю позитивних 
рішень серед перших Швеція і Німеччина. 

Першопричиною організованої злочинності у сфері міграції є відсутність 
легальних способів міграції в ЄС. Передусім потрібно реформувати процес 
об’єднання сімей, покращити схеми трудової мобільності, здешевити і скоротити 
тривалість адміністративних процедур у посольствах. Неодноразово піднімалось 
питання відкриття інформаційних центрів в основних країнах походження мігрантів. 
Там би розповідали про можливості легальної міграції, ризики вибору нелегального 
шляху, потреби ринку праці в ЄС тощо. Однак відкриття інформаційних центрів 
відкладене на невизначений час, оскільки спочатку необхідно провести міграційні 
реформи, впровадження яких гальмується через брак спільного бачення. 

Таким чином, проблема трудової міграції в Європейському Союзі остаточно не 
вирішена і потребує подолання негативних тенденцій. Відсутність єдиної 
імміграційної політики є своєрідною реакцією на феномен міграції, яка апріорі 
передбачає певну форму дискримінації, оскільки іммігранти, в першу чергу 
нелегальні, не охоплюються захистом європейського права. 
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
В кризовий період кредитування набуває все більшої актуальності, оскільки 

економіка України розвивається у досить складних умовах та потребує значних 
обсягів кредитних ресурсів для виходу хоча б на докризовий рівень. Ефективна 
організація кредитної діяльності банків відіграє важливу роль для банків України, 


