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Анотація 
Стаття присвячена актуальним питанням активізації трудової міграції у контексті 
поглиблення міжнародного руху людських ресурсів та процесів євроінтеграції України. 
Узагальнено існуючі підходи до визначення сутності, функцій та видів міграції у 
взаємозвʼязку з туризмом. Встановлено, що підвищення просторової мобільності 
населення, трансформація форм міжнародного руху людських ресурсів призводить до 
суміщення туристичних і міграційних процесів з точки зору їх сутності та практичної 
реалізації. Окреслено ключові заходи задля обмеження міграції українців загалом та 
запобігання процесам нелегальної трудової міграції під впливом туристичних поїздок. 
Результати. Під час проведеного дослідження встановлено, що головними питаннями 
сучасної проблематики міжнародного руху людських ресурсів, окремими формами якого 
визначено міграцію і туризм, є: міжнародна концептуалізація та уніфікація терміно-
логічної бази, оптимізація методології обліку, розробка нових різнорівневих систем 
управлінсько-регуляторного впливу. Враховуючи масштаби поширення, роль, проблема-
тику та наслідки міжнародного руху людських ресурсів у світовій економіці, варто при-
пустити, що перспективним напрямом подальших досліджень у цій сфері є визначення 
прикладних форм його оптимізації. 

Ключові слова: міжнародний рух людських ресурсів; туризм; трудова міграція; 
нелегальна міграція; інтеграція. 
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Abstract 
International processes of globalization are intensifying labor migration. With the proclamation of 
independence in Ukraine, migration processes, especially labor, have significantly revived, and 
obtaining a visa-free regime has greatly simplified the international mobility of its citizens. In this 
regard, studies of the relationship between tourist activity and labor migration of the population of 
Ukraine are updated. A comparison of the essence of the concepts of “migration” and “tourism” 
indicates the presence of common essential features, in particular the moment of movement. This 
makes tourism one of the types of migration and a classification unit of international migration. 
Other common features are due to certain aspects of migration and tourist movements, their 
functions. Despite these common features, tourism and migration are not identical. It is more 
appropriate to consider tourism as a form of human resource movement that makes it similar to 

migration, and such a variety as international tourism can © Ірина Миколаївна Мельник, 2021 
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serve as an incentive for further migration, primarily labor or educational, legal or illegal. It is 
determined that increasing the spatial activity of human resources to change their socio-economic 
characteristics, expanding worldview and accumulation of knowledge, as well as the transformation 
of forms in international movement of these resources cause diversity of actions and relationships 
that indirectly affect the movement of individuals. This, in turn, leads to a combination of tourism 
and migration processes both in terms of their essence and practical implementation. It is 
established that the main modern issues of the international movement of human resources, some 
forms of which are migration and tourism, are: international conceptualization and unification of 
terminology, optimization of accounting methodology, development of new multilevel systems of 
management and regulatory influence. 

Key words: international human resources movement; tourism; labor migration; illegal 
migration; integration. 

JEL classification: F22; L83; O15 

Вступ 

Міжнародні процеси глобалізації , розширення міжнародної  інтеграції  істотно 
активізують міграцію робочої  сили як однієї  з форм міжнародних економічних відносин. 
З одного боку, переміщення трудових ресурсів є обʼєктивним чинником становлення та 
розвитку єдиної  світогосподарської  системи. З другого боку – еміграція робочої  сили 
створює низку проблем для будь-якої  краї ни як в економічному, так і соціальному 
контекстах. Саме для Украї ни це явище становить особливии  інтерес, оскільки із 
проголошенням незалежності міграціи ні процеси, особливо міжнародні, істотно 
активізувалися. Зростання обсягів міграції  робочої  сили зумовлена зовнішніми та 
внутрішніми чинниками різної  направленості. Одним із таких слід вважати отримання 
безвізового режиму перетину кордону з Європеи ським Союзом, що значно спростило 
міжнародну мобільність наших громадян. У звʼязку з цим актуалізуються дослідження 
взаємозвʼязку між туристичною активністю та трудовою міграцією населення Украї ни. 

Проблемі розвитку міграціи них процесів загалом та окремих ї х видів, зокрема, 
присвячено багато праць науковців і практиків. Так, у різні періоди Є. І. Вои нова, 
Е. М. Лібанова, О. А. Малиновська, М. Д. Романюк, М. О. Шульга та інші вчені вивчали 
теоретичні та прикладні аспекти сутності, класифікації  та особливості розвитку міжна-
родної  трудової  міграції  в Украї ні. У контексті туризму проблематиці міжнародного руху 
людських ресурсів присвячено праці С. Е. Сердака, О. Р. Пʼятковської . 

Незважаючи на вагомість раніше проведених досліджень, у сучасних умовах 
поглиблення євроінтеграціи них процесів і запровадження безвізу, проблема активізації  
міжнародної  трудової  міграції  загострюється и  потребує детального вивчення 
передумов ї ї  розвитку. 

Мета статті 

Метою статті є вивчення теоретичних та прикладних аспектів взаємозвʼязку 
туризму і міжнародної  трудової  міграції , визначення ї х спільних рис та особливостеи . 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Завдяки отриманіи  за часів незалежності свободі пересування, громадяни 
Украї ни можуть вільно подорожувати та працевлаштовуватися за кордоном. У першому 
випадку – вони стають туристами, а в другому – трудовими мігрантами. Спільність та 
відмінність цих категоріи  закладена в ї х етимології . Згідно з офіціи ними нормативними 
документами та фундаментальними дослідженнями, міграція – це просторова 
активність (переміщення) особи, яка повʼязана зі зміною місця проживання (табл. 1). 
Загалом міграції  як суспільному явищу притаманні три основні параметри: 

1) переміщення, тобто зміна координат перебування; 
2) потреба у зміні матеріального і (або) соціального статусу; 
3) намір у стабільному житті та розвитку. 
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Таблиця 1. Дослідження сутності поняття «міграція» 

Автор, джерело Суть поняття 

Соціологічнии  словник [1] 
географічнии  рух індивідів або груп індивідів, тобто мобільність людеи  у 

вужчому або ширшому географічному просторі 
Демографічнии  енциклопе-

дичнии  словник [2] 
переміщення людеи  (мігрантів) через кордони проживання назавжди 

або на більш-менш тривалии  час 
Юридична енциклопедія [3] переселення, переміщення населення 

А. Хомра [4] 
територіальні переміщення населення, повʼязані зі зміною місця 

проживання 

А. Романюк [5] 
зміна місця постіи ного проживання на підставі офіціи ного дозволу або 

без нього 

Т. Драгунова [6] 
переміщення людеи  між населеними пунктами, регіонами, краї нами, 
зумовлене економічними, політичними, етнічними та релігіи ними 
чинниками і повʼязане зі зміною на різні терміни місця проживання 

О. Ровенчак [7] 

це перетин адміністративного кордону, добровільнии  чи примусовии  про-
сторовии  рух осіб чи груп осіб від місця (краї ни) виї зду до місця (краї ни) 
вʼї зду за наявності або без неї  законних підстав на певнии  період часу або 
назавжди, що може вести за собою зміну постіи ного місця проживання 

Туризм – це тимчасовии  виї зд особи або групи осіб з місця проживання в оздо-
ровчих, пізнавальних, професіи но-ділових та інших цілях без здіи снення оплачуваної  
діяльності в місці, куди особа виї жджає [8]. Узагальнення інших трактувань поняття 
«туризм» (табл. 2) дозволяє виокремити такі специфічні параметри цього явища: 

1) переміщення, тобто зміна координат перебування; 
2) потреба у зміні оточуючого середовища і (або) умов життєдіяльності. 

Таблиця 2. Дослідження сутності поняття «туризм» 

Автор, джерело Суть поняття 
Всесвітня 
туристична 

організація [9] 

один із видів активного відпочинку, якии  передбачає подорожі, що здіи снюються з 
метою пізнання тих чи інших раи онів, нових краї н та ряду краї н з елементами 

спорту 
Н. Реи мерс [10] будь-яка подорож з метою відпочинку і знаи омства з новими регіонами и  обʼєктами 

О. Беи дик [11] 
форма масового подорожування та відпочинку з метою ознаи омлення з навколиш-

нім середовищем, що характеризується екологічною, освітянською та іншими 
функціями 

В. Кифяк [12] 
будь-якии  маршрут переміщення у просторі, якии  виходить за межі буденності або 

за рамки повсякденних справ 

Т. Кукліна, В. 
Заи цева [13] 

соціальне явище, яке полягає у добровільному та тимчасовому переміщенні людеи  
або груп людеи , які переважно з міркувань відпочинку, культури чи здоров’я 

переї жджають зі свого звичаи ного місця проживання в інше 

С. Сердак [14] 
тимчасове переміщення населення з місця свого проживання з метою 

ознаи омлення та споживання ресурсів нової  території  

О. Любіцева [15] 
мобільна форма споживання и  рекреаціи ної  діяльності, що ґрунтується на доланні 
простору та пов’язана з територією, характером середовища (не тільки природного, 

а и  соціально-культурного та економічного середовища людської  діяльності) 

Отже, порівняння сутності понять «міграція» і «туризм» свідчить про те, що вони 
мають спільні и  відмінні сутнісні ознаки. Так, спільним для них є момент переміщення, 
що робить туризм одним із видів міграції  і класифікаціи ною одиницею міжнародної  
міграції . Інші спільні риси зумовлені певними аспектами міграціи них і туристичних 
переміщень, зокрема: 

1) тривалість: туризм як тимчасове переміщення з місця проживання може бути 
ототожнении  з тимчасовою міграцією; 

2) добровільність: будь-які туристичні подорожі є добровільними, що робить ї х 
подібними до добровільної  міграції ; 

3) мета: туристичне и  міграціи не переміщення осіб може переслідувати однакові 
цілі (економічні, оздоровчі, освітні тощо); 

4) правовии  статус: усі туристичні подорожі здіи снюються на легальніи  основі за 
наявності відповідних документів, аналогічно до легальної  міграції , проте такі подорожі 
можуть стати передумовою нелегальної  міграції ; 
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5) етнічно-культурнии  звʼязок: за етнічними, культурними, релігіи ними або 
лінгвістичними особливостями і туристи, і мігранти можуть бути тією чи іншою мірою 
близькими до суспільства краї ни перебування. 

У цілому ці та інші спільні риси прослідковуються в основних класифікаціи них 
ознаках міграції , узагальнении  характер яких подано О. Ровенчак (рис. 1). На наведеному 
рисунку нами виокремлено ті різновиди міграції , які за свої ми параметрами є подібними 
до туризму, або можуть бути наслідком організованих туристичних подорожеи . 

Ще одною спільною точкою дотику туризм і міграція мають через функції , які 
відображають ї х суть та зумовлюють властивості цих явищ, зокрема:  

1) функція розвитку населення, тобто сприяють змінам соціально-психологічних 
характеристик людеи , розширенню ї х світогляду, накопиченню знань про різні сфери 
життя, обміну навичками, розвитку особистості, інтеграції  національних культур; 

2) селективна функція, сутність якої  полягає в тому, що різні соціально-
демографічні групи різною мірою беруть участь в туристичних і міграціи них процесах; 
причому ті, які частіше подорожують більш схильні до міграції ; 

3) соціальна функція, яка передбачає задоволення індивідуальних та соціально-
групових потреб, які розуміються ширше, ніж матеріальні: потреби групової  належності, 
самоактуалізації , підвищення соціального статусу, нової  інформації  тощо. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація видів міграцій [7] та їх взаємозвʼязок з туризмом 

Незважаючи на означені вище спільні ознаки, все ж таки вважати туризм і мігра-
цію тотожними явищами неправомірно. По-перше, міграція переважно супроводжується 
зміною постіи ного місця проживання, а туризм – тимчасовим переміщенням населення, 
яке передбачає обовʼязкове повернення на Батьківщину. По-друге, на відміну від мігра-
ції , туризм складає певну частку у ВВП краї ни. Більш доречно вважати туризм певною 
формою руху людських ресурсів, що робить и ого схожим до міграції , а такии  и ого різно-
вид, як міжнароднии  туризм, може слугувати спонукальним поштовхом до подальшої  
міграції , в першу чергу трудової  чи освітньої , легальної  чи нелегальної . Суттєвим 
чинником, якии  сприяв певніи  «суміщеності» туристичних і міграціи них потоків, стало 
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отримання Украї ною безвізового режиму з Європеи ським Союзом, що дозволяє 
перебувати у європеи ських краї нах не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. 
Звичаи но, працювати в ЄС без спеціальної  робочої  візи не можна, але можна цілком 
легально шукати роботу. Щоб ї здити на співбесіди, безпосередньо спілкуватися з 
роботодавцем, знаи омитися з умовами роботи в компанії  до того, як пошукувач дасть 
згоду на роботу, украї нцям не потрібна робоча віза. Під час пошуку роботи можна брати 
участь у короткострокових навчальних програмах і тренінгах, що надаються 
потенціи ними роботодавцями. Головне, аби претенденту не виплачувалася заробітна 
платня за час навчання. Такі контакти безпосередньо на місці потенціи ної  роботи дають 
змогу переконатися в безпеці та надіи ності компанії -роботодавця, а це особливо 
важливо, коли и деться про кваліфіковану, високооплачувану роботу. Саме у такому 
випадку туристична подорож сприяє прии няттю остаточного рішення щодо міграції , і 
переважно вона буде довготривалою, а можливо и  остаточною. 

Наи частіше під виглядом виї зного туризму здіи снюється нелегальна трудова 
міграція. Тіньовіи  заи нятості украї нців у ЄС певною мірою сприяє дозвіл на 90-деннии  
термін легального перебування громадян Украї ни у Шенгенськіи  зоні згідно з 
правилами безвізового режиму. Для цього, насамперед, у конкретних ситуаціях потрібна 
взаємна зацікавленість роботодавця і наи маного працівника, А така взаємна 
зацікавленість, як свідчить багаторічнии  досвід роботи украї нських трудових мігрантів 
у ЄС, дуже часто існує. Можна навіть говорити про існування відповідної  мережі 
соціальних комунікаціи  та інституціи них зв’язків на рівні звичаєвого права у сфері 
тіньової  заи нятості украї нців у краї нах ЄС. Причому для більш-менш усталеного 
функціонування нелегальної  заи нятості украї нців у деяких секторах європеи ської  
економіки або ж у невеликих обсягах використання наи маної  праці, наприклад у сфері 
домашнього господарства, ремонту квартир тощо, 90-денного терміну перебування 
громадян Украї ни у ЄС згідно з правилами безвізового режиму цілком достатньо. 

Важливим моментом запровадженого безвізового режиму, підкреслюють огляда-
чі деяких вітчизняних ЗМІ, є те, що бізнес-пої здки і відрядження, за які платить украї нсь-
кии  роботодавець, не вважаються «роботою в ЄС», вони є законним приводом для без-
візових пої здок. А це відкриває певні можливості для функціонування схем фактичної  
(однак, «тіньової ») роботи украї нців в ЄС у межах того ж таки 90-денного терміну ї х 
перебування в краї нах Шенгенської  зони. Наприклад, громадянин протягом 90-денного 
терміну и ого перебування в краї нах Шенгенської  зони фактично працює на роботодавця 
з краї ни ЄС, формально-юридично отримуючи заробітну плату за це від украї нської  
фірми, працівником якої  він офіціи но є. А європеи ськии  роботодавець (фірма) відшкодо-
вує украї нськіи  стороні зазначені витрати (можливо, через посередників), використо-
вуючи для цього систему легальних грошових переказів. Формальним приводом для 
таких робочих пої здок може бути пошук партнерів для бізнесу, обмін досвідом, участь у 
різних виставках, конференціях та інших профільних заходах тощо. А соціально-
економічною основою функціонування подібних схем – взаємна зацікавленість сторін. 
Щоправда, визначити и мовірні масштаби такої  тіньової  заи нятості в масштабах 
украї нсько-європеи ських відносин поки важко через відсутність відповідної  інформації . 
Хоча принципова можливість існування зазначених схем сумніву не викликає [16].  

Підтвердженням вищезазначеного є основна модель міграціи ної  поведінки 
украї нців, яка нині залишається періодично повторюваною трудовою міграцією. Маи же 
половину мігрантів (48,5%) становлять короткотермінові (до року) трудові мігранти. 
Тривалість більшості (57%) виї здів за кордон не перевищувала трьох місяців. Варто 
також підкреслити, що 46,1% мігрантів здіи снювали по кілька пої здок на рік, 5,9% 
виї жджали декілька разів на місяць, а 4,4% – щотижнево. Переважання 
короткотермінових пої здок за кордон говорить про те, що центр життєвих інтересів 
мігрантів залишається в Украї ні, вони не змінюють свого основного місця проживання, 
а отже, по факту, як такої  міграції  не відбувається [17]. 
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Таким чином, підвищення просторової  активності людських ресурсів задля зміни 
ї х соціально-економічних характеристик, розширення світогляду і накопичення знань, а 
також трансформація форм міжнародного руху цих ресурсів у всьому розмаї тті ї х змісту 
і функціи  зумовлюють різноспрямованість діи  та відносин, які опосередковано вплива-
ють на переміщення індивідів. Це своєю чергою призводить до суміщення туристичних 
і міграціи них процесів як з точки зору ї х сутності, так і практичної  реалізації .    

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Завдяки отриманіи  за часів незалежності свободі пересування в умовах непростих 
економічних обставин та низьких заробітних плат робота за кордоном стала для 
багатьох украї нців стратегією виживання та підвищення добробуту свої х сімеи . Вона є 
потужним соціальним амортизатором, чинником зменшення бідності, напруги на ринку 
праці, джерелом значних валютних надходжень, але водночас має ризики втрати 
частини необхідного для розвитку краї ни трудового та інтелектуального потенціалу. В 
умовах активної  інтеграції  Украї ни у міжнароднии  простір закордонні пої здки стали 
більш доступними, що з одного боку підвищує туристичну активність украї нців, а з 
другого – ї х міграціи ну мотивацію і міграціи ну готовність. У цьому контексті вважаємо 
за необхідне виокремлення та вирішення певних завдань, зокрема: 

1) задля обмеження такого явища, як міграція, загалом потрібно створити сприят-
ливі умови для розвитку малого и  середнього бізнесу; поліпшити підприємницькии  
клімат; легалізувати тіньову заи нятість; збільшити попит на робочу силу боку 
приватного і державного секторів економіки; підняти заробітні плати працівникам та 
забезпечити ї х ефективно функціонуючими та технічно оснащеними робочими місцями; 
створити нормальні макроекономічні умови, такі як стабільнии  курс національної  
валюти, низькі відсоткові ставки на кредити, прии нятні темпи економічного зростання; 

2) для запобігання процесам нелегальної  або напівлегальної  міграції  під вигля-
дом туристичних пої здок необхідно налагодити взаємодію державних органів задля 
унеможливлення використання туризму з метою незаконної  міграції , трудової  та інших 
видів експлуатації  громадян; активізувати зусилля щодо ефективного моніторингу та 
статистичних оцінок туристичних потоків; зобовʼязати туристичні підприємства негаи -
но повідомляти про випадки неповернення туристів з туристичної  пої здки; налагодити 
співпрацю між туристичними підприємствами та структурами, що надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою скерування потенціи них 
мігрантів до установ, які надають фахову допомогу в отриманні трудової  візи. 

Під час проведеного дослідження встановлено, що головними питаннями сучас-
ної  проблематики міжнародного руху людських ресурсів, окремими формами якого 
визначено міграцію і туризм, є: міжнародна концептуалізація та уніфікація терміно-
логічної  бази, оптимізація методології  обліку, розробка нових різнорівневих систем 
управлінсько-регуляторного впливу. Враховуючи масштаби поширення, роль, пробле-
матику та наслідки міжнародного руху людських ресурсів у світовіи  економіці, варто 
припустити, що перспективним напрямом подальших досліджень у ціи  сфері є 
визначення прикладних форм и ого оптимізації . 
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