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РЕГІОНАЛЬНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН 

 

Міграція завжди суттєво впливає на країни. Більшість країн зазнає 

тієї чи іншою мірою залежність свого соціально-економічного розвитку 

від міжнародної міграції. У міграційні процеси залучаються в першу 

чергу економічно активні та з більш високим середнім рівнем освіти 

особи, порівняно з середніми показниками приймаючої країни. Отже, у 

зв’язку зі збільшенням міграційних потоків виникає потреба регулю- 

вання цих процесів міжнародними організаціями, це і визначає 

актуальність даної теми. 

Регіональна політика – сфера діяльності держави, або регіональної 

(місцевої) влади, щодо управління економічним, соціальним і політич- 

ним розвитком країни в просторовому (регіональному) аспекті; ця 

діяльність пов’язана з взаємовідносинами між державою і регіонами, а 

також регіонів між собою. Вона є складовою частиною національної 

стратегії соціально-економічного розвитку.  

В сферу регіональної місцевої політики включаються такі напрямки: 

- співвідношення і взаємодія рушійних сил регіонального розвитку 

(державний, кооперативний, приватний сектори національної економіки; 

внутрішні і зовнішні фактори і засоби); 

- співвідношення національного (загальнодержавного) і 

регіонального аспектів розвитку, центрального і регіонального рівнів 

управління економікою (рівень регіональної автономії, ступінь центра- 

лізації планування і управління); 

- ставлення до завдання підйому економіки відсталих районів, 

освоєння нових районів і ресурсів; 

- ставлення до національно-етнічних питань (в умовах багато- 

національної держави); 

- регіональні аспекти демографічної політики, політики урбанізації. 

Вивчаючи досвід сучасної міграційної політики розвинутих країн, 

можна констатувати, що вона базується на кількох складових: 
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- заходи на національному та міжнародному рівні з регулювання 

міграційних потоків і зміцненні контролю за регулюванням міграційних 

потоків (включаючи вимоги з надання притулку); 

- боротьба проти нелегальної міграції і зайнятості іноземних 

робітників; 

- заходи, метою яких є забезпечення інтеграції мігрантів у 

національний ринок праці зокрема і приймаючу країну загалом. 

У регулюванні міграційних процесів можна виділити три аспекти: 

1) встановлення взаємодії між діяльністю численних організацій, які 

займаються міграційними проблемами; 

2) узгодження дій цих організацій у відповідність проблемам 

мігрантів; 

3) приведення поведінки трудових мігрантів у відповідність 

існуючим законодавчим нормам. 

Проблеми регулювання міграційних процесів поділяються за такими 

принципами: 

- повернення мігрантів до країни походження; 

- обмеження на в’їзд небажаних мігрантів до певної країни або групи 

країн (рестрикції); 

- залучення бажаних мігрантів (рекрутинг); 

- відшкодування країні походження коштів, вкладених у підготовку 

мігранта як специфічного товару «робоча сила» (репарації); 

- забезпечення представників «нової діаспори» необхідними 

ресурсами; 

- ретенційна (затримувальна) політика, яка має на меті поліпшення 

умов у країні постійного перебування для здобування освіти, 

кваліфікації, робочих місць та інших соціальних благ. 

Отже, інтенсифікація процесів міжнародної трудової міграції 

потребує подальшого розвитку та вдосконалення методів її оцінки і 

документування. Міжнародне співтовариство повинно здійснювати 

політику в сфері міграції через систему своїх уповноважених органів на 

законних підставах, мати справедливий характер і при цьому відповідати 

міжнародним стандартам у забезпеченні прав людини. 
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