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Здійснено аналіз та структурування основних економічних та соціальних 

наслідків трудової міграції для країн-донорів та кран-реципієнтів робочої сили. 
Досліджено обсяг міжнародних переказів від трудових мігрантів та обґрунтовано 
вплив цих грошових потоків на економічний розвиток. 
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Близнюк В. Социально-экономические составляющие трудовой миграции. 

Осуществлен анализ и структурирование основных экономических и социальных 
последствий миграции для стран-доноров и стран-реципиентов рабочей силы. 
Исследованы объемы международных переводов от трудовых мигрантов и обосно-
вано влияние этих денежных потоков на экономическое развитие.  

Ключевые  слова:  миграция, трудовые мигранты, денежные переводы, 
человеческий капитал, человеческий потенциал. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі глобалізації дедалі 

більше розширюється обмін людськими ресурсами на міждержавному 
рівні, основною компонентою якого є трудова міграція. Відтак, акту-
альне завдання сьогодення – реальна оцінка наслідків міграційних 
рухів, що має сприяти досягненню адекватності структури міграційних 
потоків потребам економіки і суспільства, розробці відповідних со-
ціально-правових заходів, які запобігатимуть негативному впливу мі-
грації на економічний розвиток. Економічна складова трудової міграції 
покладена в основу мотивів індивідів, які приймають рішення щодо 
зміни країни перебування та прикладання робочої сили, а також на-
слідків міграції, пов’язаних із соціально-економічним розвитком країн-
донорів та країн-реципієнтів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить наявність 
підвищеної уваги українських науковців до цієї проблеми. Сьогодні 
доволі активно проводяться дослідження ситуації у сфері трудової 
міграції, оцінки її наслідків для вітчизняного ринку праці. Особлива 
увага приділяється проблемам вигод і втрат від трудової міграції для 
економіки країни. Ці питання розглядаються у працях О. А. Малинов-
ської [1], Е. М. Лібанової [2], О. В. Позняк [3], О. Р. П’ятковської [4] та ін. 
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Метою статті є визначення наявних наслідків трудової міграції 
для соціально-економічного розвитку країн-реципієнтів і країн-донорів. 

Результати дослідження. Упродовж останніх трьох десятиріч 
внаслідок швидкої глобалізації значно посилився міграційний тиск. 
Основними чинниками, що обумовлюють збільшення міграційних 
потоків, є: 

• нерівність між країнами за реальною заробітною платою і рів-
нем життя, поглиблення майнової диференціації населення, збіль-
шення кількості соціальних груп, які опинились за межею бідності, 
відсутність гідної праці на батьківщині; 

• лібералізація економічної діяльності, функціонування трансна-
ціональних корпорацій, утворення глобальних інтеграційних мереж, 
що призводить до інтернаціоналізації виробництва і географічного роз-
ширення торгівлі, потребує вільного переміщення людських ресурсів; 

• демографічна криза і загальне старіння населення розвинених 
країн, демографічний вибух у країнах, що розвиваються; зростання 
масштабів урбанізації; 

• здешевлення послуг транспорту і зв’язку, можливість взаємодії 
через глобальну мережу інтернет у режимі реального часу (on-line); 

• поглиблення відмінностей між окремими країнами та регіонами 
в рівнях захисту прав і свобод громадян, стану особистої безпеки; 
політична нестабільність; громадянські, міжетнічні, збройні конфлікти, 
що обумовлюють зростання кількості біженців; 

• загострення глобальних проблем людства, у тому числі ресурсо-
забезпечення, зміни клімату – потепління, спустошення, стихійні лиха, 
ризик затоплення та голоду. 

Оцінки значення міграційних процесів для суспільного розвитку 
неоднозначні, адже міграція, що є невід’ємною та однією з найбільш 
характерних рис динамічного сучасного способу життя, має як по-
зитивні наслідки (перерозподіл трудових ресурсів планети, вирівню-
вання ступеня економічного розвитку, подолання відмінностей у рівні 
життя народів різних країн, здійснення мігрантами грошових переказів 
у країни походження для споживання домогосподарств та інвесту-
вання, наближення, взаємопроникнення і взаємозбагачення культур 
тощо), так і негативні (зміна репродуктивної поведінки мігрантів, 
послаблення та розрив сімейних зв’язків, поширення утриманських 
настроїв серед членів сімей трудових мігрантів, втрата кваліфікованих 
працівників й інтелектуального потенціалу держави, декваліфікація 
спеціалістів, асиміляція та втрата етнічних ознак, культурної самоіден-
тифікації, відсутність соціального захисту мігрантів, дискримінація, 
ксенофобія, зростання обсягів нелегальної міграції, примусової праці 
та торгівлі людьми).  

В умовах скорочення і старіння населення імміграція постає го-
ловним джерелом розв’язання демографічних проблем. Іммігранти 
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здебільшого є особами працездатного і продуктивного віку. У регіонах 
з низьким природним приростом імміграція відіграє важливу роль у 
формуванні демографічного балансу та визначає перспективи націо-
нальних ринків праці. Відповідно до частки міграції в демографічному 
балансі європейські країни розподіляються на шість груп (табл. 1) [5]. 

 

Таблиця 1 

Розподіл країн Європи на групи відповідно до частки міграції 
в демографічному балансі  

Група країн 
I II III IV V VI 

П
ок
аз
ни
ки

 Латвія, 
Литва, 

Молдова, 
Румунія, 
Україна, 
Чеська 
Респуб-
ліка 

Білорусь, 
Болгарія, 
Угорщина,
Росія, 
Естонія 

Вірменія, 
Грузія, 
Польща 

Андорра, 
Азербай-
джан, 

Македонія 

Австрія, Бельгія, 
Боснія і Герцего-
вина, Велико-
британія, Данія, 
Ірландія, Ісландія, 
Іспанія, Кіпр, 
Ліхтенштейн, 
Люксембург, 

Мальта, Нідерланди, 
Норвегія, Пор-
тугалія, Сан-
Маріно, Сербія 
і Чорногорія, 
Словаччина, 
Туреччина, 

Фінляндія, Франція, 
Швейцарія 

Німеччина,
Греція, 
Італія, 

Словенія, 
Хорватія, 
Швеція 

П
ри
ро
дн
ий

 
пр
ир
іс
т 

Від’ємний Від’ємний Додатний Додатний Додатний Від’ємний

С
ал
ьд
о 

мі
гр
ац
ії 

Від’ємне Додатне Від’ємне Від’ємне Додатне Додатне 

Д
ем
ог
ра
фі
чн
ий

 
ба
ла
нс

 

Від’ємний Від’ємний Від’ємний Додатний Додатний Додатний

 
До першої групи належать країни, де населення скорочується 

внаслідок низького природного приросту та від’ємного сальдо міграції. 
У другій групі міграційний притік перекривається природними втра-
тами населення. Третя група – це країни з високим природним при-
ростом і значною еміграцією, що спричиняє загальне скорочення чи-
сельності населення. У четвертій групі природний приріст перекриває 
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міграційний, відтік і загальна чисельність населення в них збільшу-
ється. Найбільшою є п’ята група з позитивним природним приростом 
та стабільним міграційним припливом населення. Шоста група – це 
країни, населення яких кількісно зростає лише завдяки імміграції. 

Збільшення населення у країнах міграції відбувається не тільки 
шляхом імміграції на постійній основі, але й завдяки високому рівню 
народжуваності у мігрантів і, таким чином, кількісному зростанню 
майбутніх поколінь. На жінок-іноземок припадає 49 % народжень 
у Люксембурзі, 22.5 % народжень – у Швейцарії, 23.2 % – в Австралії, 
15 % – у Великобританії [1]. Крім того, іммігранти полегшують подат-
кове навантаження на майбутні покоління країн з низькою народжу-
ваністю. Збільшення кількості осіб похилого віку у розвинених країнах 
призначення призводить до зростання обсягів пенсійних виплат. За да-
них умов навіть такі заходи, як зниження величини державних пенсій 
і підвищення податків на заробітну плату не в змозі кардинально ви-
рішити проблеми витрат на пенсії. Найбільш ефективним виходом з 
цієї ситуації вбачається імпорт додаткових платників податків. Полег-
шення податкового навантаження може відбуватися двома шляхами: 
завдяки припливу іммігрантів працездатного віку, які є платниками 
податків, та збільшенню іммігрантами чисельності майбутнього населення, 
що братиме участь у розподілі податкового навантаження. 

Міграційний перерозподіл розв’язує для Європи ряд проблем, 
серед яких деформація вікової структури через старіння населення 
і відповідне збільшення кількості громадян пенсійного віку та створення 
навантаження на державні фонди соціального забезпечення [5]. 

У Великобританії прогнозується, що майбутня кількість насе-
лення значно залежатиме від того, якою буде міграція. Природний при-
ріст може ще деякий час забезпечувати незначне збільшення населення, 
але після 2025 р. він стане від’ємним, і без міграційного припливу ско-
рочуватиметься. При порівняно низьких обсягах міграції (85–225 тис. 
осіб у рік) населення Великобританії збільшиться до 65 млн осіб і ста-
білізується на цьому рівні [6]. Варіанти прогнозу з високою (205–
285 тис. осіб у рік) або середньою (145–255 тис. осіб у рік) міграцією 
передбачають більше чи менше зростання населення протягом усього 
століття (рис. 1). 

Позитивним ефектом від відтоку працівників окремих кваліфіка-
цій для країн походження є зменшення безробіття. У країнах, де ринок 
праці не здатен поглинути наявну кількість внутрішньої робочої сили, 
еміграція зумовлює полегшення фінансового тиску на державу і ско-
рочує безробіття. Якщо система вищої освіти розширилась до межі, 
коли важко ефективно залучати випускників на ринок праці або існує 
незбіг між спеціальностями та реальними потребами економіки, втрати 
від еміграції незатребуваних спеціалістів мінімальні. 
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Рис. 1. Прогноз чисельності населення Великобританії  
за різних варіантів міграції [7] 

 
Загальним негативним наслідком міграційних зрушень, спричине-

них дефіцитом робочої сили в окремих стратегічних галузях, інтенсив-
ними технологічними змінами та зацікавленістю окремих країн у змен-
шенні витрат на формування людського потенціалу, є відтік висококва-
ліфікованих працівників з країн походження. Основними чинниками 
міграції спеціалістів є несприятливі економічні умови, низька оплата 
праці, недостатнє фінансування наукового й освітнього секторів, не-
розвиненість наукомістких галузей у країнах походження та натомість 
висока оплата праці, можливості фахової самореалізації, розвинена ін-
фраструктура інноваційної діяльності та високі темпи науково-техніч-
ного прогресу у країнах призначення. Країна походження втрачає людський 
потенціал високої якості та кошти на його формування, гальмуючи 
таким чином економічний та інноваційний розвиток. ООН оцінює 
втрачені на освіту потенційних мігрантів кошти у 2 млрд дол. США у 
рік [8]. Країна призначення отримує людський потенціал високої 
якості та економить кошти на його формування, стимулюючи таким 
чином економічний та інноваційний розвиток. Відтік професіоналів 
призводить до загального зниження кваліфікації, погіршення якості 
людського потенціалу і, відповідно, зменшення інвестиційної привабли-
вості країни.  

Найбільш негативні наслідки спричиняє від’їзд невеликої групи 
вчених, чиї досягнення визначають НТП у країні походження. Цей ефект 
багаторазово збільшується через те, що зазвичай ці науковці працюють 
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у студентських і аспірантських аудиторіях, і їх від’їзд позначається на 
формуванні майбутнього освітнього, інтелектуального та інновацій-
ного потенціалу країни походження. Еміграція науковців, вчених, викла-
дачів ВНЗ сприяє подальшій еміграції талановитих студентів. Такий 
розвиток подій загрожує руйнацією сформованих протягом десятиліть 
наукових шкіл та деградацією наукової сфери на національному рівні [9]. 
Навчання студентів за кордоном і надання їм можливості подальшого 
працевлаштування у країні призначення призводить до втрати потен-
ційних кваліфікованих кадрів і зниження людського потенціалу у країнах 
походження. 

Міграція працівників охорони здоров’я є невеликою часткою 
висококваліфікованої міграції, але втрата людського потенціалу у цій 
сфері може негативно позначитись на здатності країн походження 
надавати медичні послуги. Обсяг відтоку медичних працівників є особливо 
значним у деяких африканських країнах, наприклад, 75 % лікарів з Мо-
замбіку та 81 % медсестер з Ліберії працюють за кордоном. Відсутній 
належний рівень охорони здоров’я населення країн Африки призво-
дить до подальшої деградації людського потенціалу цього регіону [10]. 
У табл. 2 показано покриття дефіциту медичних працівників одних 
країн за рахунок інших [11]. 

 

Таблиця 2 

Походження іноземних кваліфікованих медпрацівників [11] 

Країна 
Іноземні 

кваліфіковані 
медпрацівники, % 

Провідні регіони-донори  
(частка в загальній кількості іноземних 
кваліфікованих медпрацівників, %) 

Великобританія (37.4) 
Азія (32.3) Австралія 31.2 

Нова Зеландія (9.1) 
Великобританія (32.0) 
Південна Африка (11.1) Канада 23.4 

Індія (10.6) 
Німеччина (58.4) 
Югославія (10.1) Швейцарія 22.0 
Бельгія (6.2) 
Індія (21.2) 

Ірландія (15.0) Великобританія 17.4 
Південна Африка (4.0) 

Індія (20.3) 
Пакистан (12.1) США 29 
Філіппіни (11.0) 

 
Відтік висококваліфікованих спеціалістів призводить до зменшення 

податкових надходжень до бюджету. Кваліфіковані працівники спла-
чують більше податків і вимагають меншої підтримки від державної 
системи соціального забезпечення. 
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Витрати на формування людського потенціалу країнами походження 
у разі міграції не окупаються. 

Водночас в окремих випадках перспектива еміграції може спри-
чинити часткове підвищення людського потенціалу в країнах походження. 
Попит на висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку 
праці стимулює потенційних емігрантів до підвищення кваліфікації 
і, таким чином, до формування людського потенціалу у країні похо-
дження. Феномен збільшення кількості освічених людей у країнах 
еміграції називається "оптимальною втечею мізків". Працівники можуть 
розраховувати на отримання більш високих доходів за кордоном, тому 
вони вмотивовані до отримання освіти. Допоки більшість цих осіб не 
емігрує, рівень освіти і людського потенціалу в країнах походження 
підвищується [12]. Дослідження міграції на Філіппінах доводять, що 
значна частка освічених філіппінців, вмотивованих перспективою 
еміграції, працевлаштовується всередині країни [13]. Емігранти також 
залишають певну кількість відносно престижних робочих місць у країні 
походження, можливість працевлаштування на яких стимулює підвищення 
кваліфікації наявного населення [14], що частково заохочує подальше 
формування людського потенціалу. 

Значною мірою міграція є вибірковою і насамперед стосується най-
більш молодих, динамічних і підготовлених. Так, упродовж 1990-х років 
темпи зростання міжнародної міграції осіб з професійною кваліфікацією 
приблизно у три рази перевищували темпи зростання міграції некваліфіко-
ваних робітників [15]. 

Трудова міграція супроводжується фінансовими трансфертами – 
грошовими переказами, інвестиціями, обсяги яких щороку зростають. 
Ефект трансфертів для сімей і країн походження мігрантів загалом 
оцінюється як позитивний, оскільки грошові перекази істотно впливають 
на зростання добробуту домогосподарств, дозволяють зменшити бідність 
і соціальну незахищеність їх отримувачів.  

Особливо швидко зростають перекази до країн, що розвиваються 
(рис. 2), які є для них вагомим джерелом валютних надходжень. Країни, 
що, за класифікацією ООН, мають середній та низький дохід, отримали 
у 2012 р. 401 млрд дол. США від приватних осіб з-за кордону, тобто 
понад 75 % усіх переказів. Це на 5.3 % більше ніж попереднього року, 
у п’ять разів більше ніж у 2000 р., у сім разів більше ніж у 1995 р. 

Значення переказів для країн, що розвиваються, яскраво під-
тверджує порівняння з іншими фінансовими потоками з-за кордону, 
зокрема, з прямими іноземними інвестиціями та фінансовою допо-
могою. У 2012 р. приватні перекази втричі перебільшували фінансову 
допомогу, що надійшла до цієї групи країн,  і становили не менше 
половини прямих іноземних інвестицій. Впродовж останнього деся-
тиліття для країн, що розвиваються, суми переказів можна порівняти 
з приблизно третиною заробітку від експорту. 
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Рис. 2. Міжнародні грошові перекази, по країнах за рівнем розвитку 
людського потенціалу, 2012 р. [16] 

 
Традиційно найбільшими отримувачами переказів є країни з великою 

чисельністю населення, які є постачальниками численних мігрантів – 
Індія, Китай, Філіппіни та Мексика, куди у 2012 р. приватними 
особами було надіслано 69, 60, 24 та 23 млрд дол. США відповідно. 
Попри значно менші абсолютні суми відносно ВВП перекази най-
більші у низці невеликих країн, серед яких лідирують Таджикистан, 
Ліберія, Киргизстан, Лесото та Молдова, де обсяги переказів становлять 
від чверті до майже половини ВВП. 

Натомість країнами відправлення переказів є основні країни тру-
дової імміграції як постійної, так і тимчасової, що водночас належать 
до найрозвиненіших у світі. Зокрема, у 2010 р. 17.2 % усіх переказів 
відправлено зі США, 9 % − з Саудівської Аравії, 7.2 % – зі Швейцарії, 
5.2 % − з Німеччини, 3.8 % − з Іспанії, 3.3 % − з Кореї. Хоча більшість 
переказів надходять з багатих країн, проте 30–45 % – з країн середнього 
рівня добробуту. Наприклад, у 2012 р. 6 % переказів відправлено з Ро-
сійської Федерації. Китай та Малайзія також входять до двадцятки 
основних країн-донорів [17]. 

Частка переказів у ВВП у країнах з дуже високим рівнем роз-
витку людського потенціалу, за оцінками ООН, становить до 4 %, а в 
деяких країнах складає значну його частину (у Таджикистані – 45.5 %, 
Молдові – 38.3 %, Гондурасі, Йорданії, Гаїті – 20–30 %, Ямайці, Киргиз-
стані, Сальвадорі, Непалі, Філіппінах, Гватемалі – 10–19 %). Для України 
цей показник визначено на рівні 3.9 % ВВП [16]. Точно встановити 
суми міжнародних грошових переказів практично неможливо, адже їх 
вагома частка (за експертними оцінками, до 50 %) переправляється 
через неофіційні канали та не обліковується. 

Криза глобального ринку праці вплинула на масштаби і струк-
туру міграцій, соціально-економічні характеристики зайнятості трудових 
мігрантів. Такі антикризові заходи, як політика протекціонізму та по-
силення імміграційного контролю, що запроваджують країни призна-
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чення, а також звільнення, скорочення заробітної плати та погіршення 
умов праці, до яких вдаються роботодавці, збільшення обсягів при-
мусової праці та торгівлі людьми роблять працівників-мігрантів ще 
уразливішими. 

В умовах економічного зростання і розширення ринку праці 
відбувається формування, поступове поглиблення і розширення так 
званих "іммігрантських ніш зайнятості", до яких можна віднести насам-
перед найпростіші професії і некваліфіковану працю у сфері послуг, 
будівництві, сільському господарстві, а також працемісткі роботи 
в обробній промисловості за умов нижчого, порівняно з місцевими 
працівниками, рівня заробітної плати, відсутності або мінімуму соці-
альних гарантій. Натомість, в умовах фінансово-економічної кризи 
і звуження простору продуктивної зайнятості багато хто з представників 
місцевого населення змушений погоджуватися на менш престижні 
роботи, а також самостійно виконувати хатню роботу, тим самим 
витісняючи трудових мігрантів з ринку праці.  

Неврегульований правовий статус (за письмовим трудовим конт-
рактом працює лише третина найманих мігрантів, решта – за усною 
домовленістю) та нестабільний характер зайнятості зумовлюють низький 
рівень і навіть відсутність соціального захисту трудових мігрантів на 
робочому місці: соціальним страхуванням охоплено лише половину 
працюючих, а кожний п’ятий не має права на жоден вид соціального 
забезпечення чи пільг (включно з оплачуваною відпусткою). Дискримі-
нація на ринку праці – проблема, з якою постійно стикаються мігранти 
під час працевлаштування. Іншими труднощами є неможливість забез-
печення належних умов та гігієни праці, реалізації власних знань та 
навичок відповідно до освіти та кваліфікації, доступу до соціальних 
послуг, участі у суспільному житті. 

На шляху регулювання міграційних потоків глобальна спільнота 
постійно стикається з конфліктом інтересів, який полягає у відмінності 
стратегій управління, спрямованих на окремого мігранта, та стратегій, 
що орієнтуються на широкий спектр інституційних учасників, безпо-
середньо зацікавлених у прогресі. Для забезпечення збалансованого 
підходу до запровадження заходів зі сприяння економічному розвитку 
та водночас досягнення цілей забезпечення гідної праці і соціальної 
справедливості необхідно розробляти узгоджені заходи міграційної 
політики, долучати до дослідницької, нормотворчої, консультаційної 
діяльності, соціального діалогу, технічного співробітництва та поширення 
інформації якомога більше інституційних учасників на глобальному, 
регіональному та національному рівнях. 

Висновки. Аналіз сучасної мобільності населення свідчить, що 
величезна частина трудового потенціалу у світі залишається невико-
ристаною, а суспільство поки що недостатньо володіє мобільністю як 
інструментом розвитку людського потенціалу та подолання фінансово-
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економічної кризи. Це підтверджує і невисокий рівень суспільно 
необхідної мобільності, факти зміни кваліфікації працівників від вищої 
до нижчої. Необхідність співвіднесення власне мобільності населення 
з працею набуває особливого значення в сучасних умовах, оскільки 
мігранти, особливо з кризових регіонів, погоджуються практично на 
будь-яку працю й на будь-яку її оплату, незважаючи на свої про-
фесійно-кваліфікаційні характеристики.  

Якщо мігранти не є власниками значного фінансового та люд-
ського капіталу, то це може суттєво знизити віддачу від капіталу, тобто 
потенційний ВНП у розрахунку на одиницю капіталу. Однак за умови, 
коли мігранти привносять у приймаючу країну значний капітал (або 
фінансовий, або людський), ситуація кардинально змінюється. Фінансові 
кошти, освіта, кваліфікація мігрантів перетворює їх у джерело еконо-
мічного зростання приймаючої сторони, а виграш від міграції значно 
перевищує її негативні наслідки. Таким чином, до економічних переваг 
міграції для країн-реципієнтів можна віднести: підвищення конку-
рентоспроможності товарів, що виробляються за рахунок зменшення 
витрат виробництва на більш дешеву робочу силу; забезпечення попиту 
на товари за рахунок додаткового населення, що стимулює зростання 
обсягів виробництва. Крім того, якщо працівники-мігранти працюють 
у неофіційному секторі економіки, вони не впливають на соціальну та 
пенсійну сфери.  

Таким чином, баланс співвідношення переваг та недоліків тру-
дової міграції встановлюється на користь приймаючої країни. За умов 
фінансово-економічної кризи та у посткризовий період вирішення 
проблем, пов’язаних як з поверненням трудових мігрантів у країни 
походження, так і з перебуванням мігрантів у країнах їх тимчасового 
працевлаштування (особливо у разі втрати робочих місць), потребує 
принципово нових заходів з боку як країн-донорів, так і країн-реци-
пієнтів робочої сили. При розробці міграційної політики та проекту-
ванні різних стратегій необхідно враховувати виклики загального 
характеру, а також національні, релігійні, місцеві умови у кожній 
окремій країні. 
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Blyznyuk V. Socio-economic component of labour migration. 
Background. The proposed scientific article is devoted to the actual problems of 

migration as a carrier of human potential. Consideration of this process is based on the 
definition of the economic and social consequences for countries of origin and destination. 

The researches of national scientists focus on determining the costs and benefits 
of migration to the economy. However, despite the dynamics of migration processes, there 
is an urgent task of studying the consequences of migration for economic development 
of origin and destination countries that forms the basis of research objective. 

Results. Estimates of the value of migration for social development are ambiguous, 
because migration is characterized both by positive effects, including: reallocation of labor 
resources of the planet, leveling the economic development, overcoming differences in 
living standards in different countries, implementation of migrant remittances to countries 
of origin for household consumption and investment, approximation and mutual interpe-
netration of cultures, etc. and by negative: changing reproductive behavior of migrants, 
weakening and breaking family ties, distributing dependency mood among family members 
of migrant workers, the loss of skilled workers and intellectual potential, deskilling 
of specialists, assimilation and loss of ethnic signs of cultural identity, lack of social 
protection of migrants, discrimination, xenophobia, increased illegal immigration, forced 
labor and trafficking. 

Conclusion. Thus, it should be noted that the development of migration policy and 
planning of various development strategies must take into account the general migration 
challenges, as well as national, religious, local conditions in each country. 

Keywords:  Migration, labour migrants, money transfer, human capital, human 
potential. 
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