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альной инфраструктуры региона 

Отражены проблемы инвестиционного обеспечения инфраструктуры на реги-
ональном уровне, рассмотрены направления формирования социальной инфраструк-
туры. Выявлено влияние факторов, ограничивающих развитие инфраструктуры в ре-
гионе. Осуществлен анализ взаимосвязи между инвестиционным обеспечением ин-
фраструктуры и экономическим развитием региона. 
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Lysa O.I., Stefanyshyn G.S. The investment support as a factor of the 
development of the social infrastructure of the region 

The problems of the infrastructure of the investment support at the regional level are 
described. The directions of the social infrastructure are considered. The influences of the 
factors that limit the development of the infrastructure in the region are found. The analysis 
of the relationship between a provision of the infrastructure of the investment support and 
the economic development of the region is held. 
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ  
ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ 
Аналізуючи інформацію Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 

України, дані Світового банку, з'ясовано обсяги грошових переказів трудових міг-
рантів в Україну, механізм офіційних та неофіційних систем переказу грошей. Роз-
глянуто вплив переказів мігрантів на рівень життя населення та на розвиток економі-
ки загалом, запропоновано методи стимулювання інвестування зароблених мігранта-
ми коштів в економіку України. 

Ключові слова: країна-реципієнт, країна-донор, транскордонні грошові перека-
зи, трансфертні системи грошових переказів, антициклічний ефект переказів, колек-
тивні перекази. 

Вступ. Грошові перекази трудових мігрантів, що у кожному конкрет-
ному випадку мають на меті вирішення фінансових проблем окремої сім'ї чи 
домогосподарства, в умовах масштабного розвитку трудових еміграційних 
потоків здійснюють істотний вплив на соціально-економічний та фінансовий 
розвиток як країни-реципієнта, так і світової спільноти загалом. Перекази 
мігрантів не є якимось кардинально новим фактором глобальних фінансових 
потоків, новим є їх масштаб та значення для економіки країн, що розвива-
ються, та країн з перехідною економікою: на сьогодні вони є другим за обся-
гом джерелом зовнішнього фінансування. 

Транскордонні грошові перекази до України формуються переважно 
за рахунок українських заробітчан за кордоном та становлять близько п'ятої 
частини ВВП України. Звідси актуальність дослідження цієї проблеми. 
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Мета дослідження – з'ясувати вплив грошових переказів трудових 
мігрантів на рівень життя населення та на соціально-економічну та фінансову 
ситуацію країни загалом і на цій основі обґрунтувати інвестування заробле-
них українськими мігрантами коштів в економіку України. 

Досліджували цей напрям такі українські науковці: В. Кравців, 
М. Біль, І. Малютін, Е. Лібанова, С. Пирожков, М. Долішній, С. Злупко, 
Б. Дяченко, В. Онікієнко, О. Позняк, М. Романюк, О. Малиновська, Н. Мар-
ченко, Е. Хомра та ін. [2, 3, 8]. Названі вчені-економісти досліджували питан-
ня трудової міграції населення у контексті розвитку регіонального ринку пра-
ці, здійснювали прогнозування зовнішніх міграцій населення, розробили ме-
тодологічні засади формування ринку праці тощо. Однак проблеми тран-
сформації грошових переказів трудових мігрантів у інвестиційні ресурси 
свідчать про потребу подальшого дослідження. 

Як свідчать дані Світового банку, Україна посідає п'яте місце у світі за 
кількістю трудових мігрантів. У документі "Міграція і грошові перекази" Сві-
тового банку зазначено, що нині близько 7 млн українців працюють за кордо-
ном. Тому українській економіці було б сутужно без грошових переказів міг-
рантів, адже близько 7 млн її мігрантів посилають додому близько 5 млрд 
300 млн дол. щорічно [12]. А це становить половину від прямих закордонних 
інвестицій і шосту частину валютних резервів країни. Ця сума у десятки разів 
перевищує обсяги гуманітарної, фінансової та кредитної допомоги. 

"У 2009 р. Україна отримала близько 5 млрд. дол., які надіслали заро-
бітчани до своїх домівок", – повідомив голова Представництва Міжнародної 
організації з міграції в Україні Манфред Профазі. За його даними, грошові 
перекази трудових мігрантів посідають у загальному фінансовому потоці 
друге місце. Своєю чергою, національний координатор Міжнародної органі-
зації праці в Україні Василь Костриця додав, що у докризові роки сума кош-
тів, які українські заробітчани переказували своїм родинам в Україні, стано-
вила близько 8 млрд. дол. На думку М. Профазі міграція може бути дуже ко-
рисною як для країни, з якої походять мігранти, так і для країни, яка приймає 
їх для працевлаштування, але лише за умови ефективного управління мігра-
ційними процесами. 

Не лише каналом для переказу грошей, а також інструментом еконо-
мічного та соціального розвитку країни є трансфертні системи, через які 
здійснюються грошові перекази міжнародних трудових мігрантів. Усі систе-
ми переказу грошей, що існують на сучасному етапі, можна поділити на офі-
ційні та неофіційні. Офіційні системи представлені світовими, регіональними 
та локальними платіжними системами, банками, поштовими відомствами, не-
банківськими мікрофінансовими організаціями, а також іншими суб'єктами 
ринку, що згідно з національним законодавством конкретної країни мають 
право здійснювати фінансові операції, пов'язані з переказом грошей [1, с. 
142-143]. 

Глобальні системи грошових переказів Western Union (WU) та Money 
Gram (MG) є на сьогодні визнаними лідерами ринку грошових переказів. Во-
ни здійснюють свою діяльність майже у всіх країнах світу. В Україні ринкова 
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частка Western Union за шість місяців 2009 р. досягла 48 %, а Money Gram 
відповідно – 12 %. Western Union – найстарша офіційна система грошових 
переказів, функціонує більше, ніж 150 років. Найбільшими перевагами гло-
бальних систем WU та MG є надійність, швидкість переказів, простота та 
технологічність. Недоліки – дуже високі ціни (до 20 % від суми переказу) та 
обмежене охоплення, оскільки переказ не можна ні отримати, ні відправити у 
місцевостях, де немає розвиненої банківської інфраструктури. 

Частка російської платіжної системи "Юністрім", яка активно обслу-
говує "пострадянський" напрям, в Україні зменшилася до 12 % [10]. Стосов-
но банківської структури ринку грошових переказів в Україні, то тут спосте-
рігається така ситуація: 32 % всіх видів грошових переказів здійснюються че-
рез Приват Банк, 13 % – через Райффайзен Банк "Аваль", 10,5 % – через АО 
"Українська Фінансова Група", 7,5 % – через ВТБ Банк та 7 % через Ощад-
банк [10]. 

Подальший розвиток офіційних каналів пов'язується з необхідністю 
зменшення витрат на грошові перекази. При цьому орієнтація грошових пе-
реказів на офіційні канали повинна стимулюватися шляхом проведення пере-
говорів з фінансовими установами щодо зниження комісійних платежів за пе-
рекази, інформування трудових мігрантів про переваги офіційних каналів пе-
реказу грошей, встановлення вищих відсоткових ставок на депозити в кра-
їнах-донорах трудової міграцій, ніж у країні працевлаштування, урізноманіт-
нення офіційних систем переказу коштів тощо. 

Великою популярністю у світі користуються грошові поштові перека-
зи. Перевагами цього виду грошових переказів є тривалий час їх функціону-
вання та наявність державного статусу, що сформувало поштовим відом-
ствам позитивний імідж, а також те, що поштова інфраструктура може забез-
печити доставку переказів у будь-яку частину країни, тобто до місця прожи-
вання адресата. 

Неофіційні канали грошових переказів (за даними Світового банку до 
2/3 грошей передаються неофіційними каналами) існують у світі під різними 
назвами і використовуються майже всюди, навіть у країнах, де переважає 
розвинена ліберальна фінансова система. Регіональні системи неофіційних 
грошових переказів дещо відрізняються одна від одної, при цьому в їх діяль-
ності немає істотних суперечностей. 

Основною причиною активного використання систем неофіційних 
грошових переказів є їх значна економія коштів. Неофіційні перекази є на-
дійнішими та дешевшими, ніж перекази, що здійснюються через офіційні ус-
танови, а також, зазвичай, швидше досягають місця призначення. Цей бізнес 
майже завжди є як вторинна зайнятість і поєднується з тими видами комер-
ційної діяльності, де наявна велика кількість готівки (ресторанний бізнес, 
транспортні агенції, туристичні бюро тощо). Це зменшує ціну переказів, ос-
кільки особи, які займаються цим бізнесом, на відміну від банків, не мають 
потреби у витратах на дорогі сховища, системи сигналізації тощо. 

Мінімальна документація, відсутність бюрократичної тяганини та 
жорстких правил бухгалтерської звітності істотно зменшують час, необхід-
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ний для здійснення грошового переказу через неофіційні системи. Окрім 
цього, системи неофіційних грошових переказів, зазвичай, працюють без ви-
хідних, навіть у тих районах чи населених пунктах, де банків та інших фінан-
сових установ не існує взагалі. 

Окрім суто економічних факторів, системи неофіційних грошових пе-
реказів є привабливими та зручними для мігрантів, тому що між клієнтами та 
операторами наявні етнічні та особистісні стосунки. Важливість переказів як 
джерела доходу полягає у підвищенні рівня життя домогосподарств мігран-
тів, зменшення бідності. Підвищення рівня життя населення є водночас ме-
тою та пріоритетним напрямом суспільного розвитку й ототожнюється із со-
ціальним прогресом суспільства. Перекази позитивно впливають на розвиток 
економіки: забезпечують додаткові інвестиційні ресурси, які, навіть витраче-
ні на споживання, стимулюють виробництво завдяки мультиплікаційному 
ефекту [7, с. 7]. 

За даними обстеження домогосподарств мігрантів Національним ін-
ститутом проблем міжнародної безпеки внаслідок поїздки на заробітки за 
кордон значно покращилося матеріальне становище майже 40 % з них, у 
35 % воно покращилося лише певною мірою, лише 10 % вважали, що воно не 
змінилося, 15 % – не визначилися з відповіддю [8, с. 89-93]. Підраховано, що 
на кожний долар переказів припадає приріст вітчизняного виробництва вар-
тістю 2 дол. [6, с. 192]. У науковій літературі це описується формулою п'яти 
"Т", що включає трансферти, транспорт, туризм, телекомунікації, торгівлю, 
тобто сфери, розвиток яких прискорюється через попит на мігрантів, що, 
своєю чергою, сприяє розвитку всієї економіки [2, 9]. 

"Зростання грошових переказів є одним із проявів позитивного зв'язку 
між міграцією і розвитком країни, оскільки, за оцінками Світового банку, 
зростання грошових переказів на 10 % призводить до зниження на 3,5 % кіль-
кості населення, що живе за межею бідності", – зазначив Профазі [12]. Наве-
дене корелюється з матеріалами моніторингу 74 країн, що розвиваються. От-
римані дані показали, що збільшення кількості мігрантів на 10 % призводить 
до зменшення людей, які знаходяться за межею бідності на 1,6 %, тоді як 
збільшення ВВП на 10 % дає змогу скоротити бідність лише на 1,2 % [9, с. 6]. 

Варто також підкреслити антициклічний ефект переказів, особливо 
важливий в умовах світової фінансової кризи. Приватні трансфери залиша-
ються відносно стабільними навіть в умовах економічного спаду. 

Масштабна трудова міграція приводить до позитивних наслідків роз-
витку економіки України. Роль міграційного капіталу як джерела фінансуван-
ня процесів економічного зростання є доволі вагомою. Окрім цього, характер 
і механізми впливу міграційного капіталу на фінансування економічної сфе-
ри світового господарства дає змогу вважати грошові трансферти трудових 
мігрантів своєрідним стабілізатором макроекономічної ситуації і генерато-
ром поступу країн, що розвиваються. Окрім цього, завдяки потокам мігра-
ційного капіталу деякі країни можуть пом'якшити дефіцит державного бю-
джету, а також компенсувати додатковий попит на іноземну валюту. Водно-
час, грошові трансферти мігрантів є одним із найстабільніших джерел надхо-
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дження іноземного капіталу в країни, значно випереджаючи прямі іноземні 
інвестиції, портфельні інвестиції та міжнародну технічну допомогу, які до-
сить циклічно зростали і спадали [4, с. 33-34]. 

Українці працюють за кордоном здебільшого у сфері послуг, на сезон-
них роботах у сільському господарстві, а також на будівництві. Але світова 
фінансова криза і скорочення виробничого персоналу в Європі та країнах 
СНД можуть викликати масове повернення "гастарбайтерів" до України. Ма-
сове повернення трудових мігрантів, втративших роботу за кордоном, має 
певні соціальні та економічні ризики. Україна не чекає "гастарбайтерів" і не 
може їх захистити. Перша проблема, з якою вони зіштовхнуться після повер-
нення на батьківщину, – це відсутність вільних робочих місць. 

Фахівці ж стверджують, що економічна криза навпаки стимулює укра-
їнських заробітчан до продуктивної праці. А також сприяє переміщенню тру-
дових мігрантів усередині Європейського Союзу в пошуках кращої роботи. 
На жаль, більшість наших співвітчизників перебуває за кордоном у статусі 
нелегальних трудових мігрантів і належить до найбільш дискримінованої та 
незахищеної категорії іноземців. Тому зростає кількість звернень до органів 
державної влади України від громадян, які потрапляють у складні ситуації за 
кордоном, з проханням надати їм допомогу та захистити [5, с. 97]. 

Дослідження проблеми трудової міграції свідчить, що найбільш лояль-
не ставлення до українських мігрантів в Іспанії, Португалії, Італії та Ірландії. 
А найбільш жорстке – в Німеччині, Франції та Великій Британії. Лише 35 % 
від загальної кількості трудових мігрантів мають легальний статус [11]. Тому 
доцільно розробити та прийняти Міграційний кодекс України, а також створи-
ти Державну міграційну службу України, яка координувала б діяльність усіх 
структур, до повноважень яких належать регулювання міграційних процесів. 

Ринкову перспективу потенційні трудові мігранти усвідомлюють кра-
ще за інших громадян. Вони в 1,5 раза частіше, порівняно з іншими громадя-
нами, схвалюють створення сприятливих умов для підприємництва в Україні. 
Але, ознайомившись за кордоном з практикою ведення бізнесу, наші співвіт-
чизники переконуються, що займатися цією справою в нашій країні – справа 
ризикована. Тому зароблені за кордоном гроші витрачаються на будівництво 
житла, на освіту дітей, предмети широкого вжитку, але тільки не на відкриття 
власної справи. Однак гроші закінчуються і потрібно знову їхати за кордон. 
Регулярні поїздки на роботу в Європу стають для багатьох українців способом 
і змістом життя. Природно з'являється бажання натуралізуватися в "країні 
прийому" і припинити свої митарства. За приблизними підрахунками, безпово-
ротні втрати в потоці трудової міграції для України становлять від 20 до 30 %. 
У Закарпатті вже є села, чиє населення майже повністю виїхало за кордон. 

Одним із ключових напрямів державної політики щодо регулювання 
трудових міграцій повинно бути стимулювання інвестування зароблених міг-
рантами коштів в економіку України та забезпечення зворотності міграцій. 
Для цього необхідними є розроблення і впровадження спеціальної програми 
адаптації трудових мігрантів до українського суспільства, яке змінюється за 
період їх відсутності, стрижнем його має бути стимулювання самозайнятості 
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та мікропідприємництва для осіб, які повертаються після трудової діяльності 
за кордоном. У цій програмі варто, зокрема, передбачити пільгові умови опо-
даткування протягом стартового періоду, дозвіл на безмитне ввезення засобів 
виробництва громадянами України з-за кордону, сприяння підвищення квалі-
фікації та перекваліфікації, надання юридичної та консультаційної допомоги. 
Ця програма має бути доповнена місцевими програмами розвитку малого біз-
несу, створення нових робочих місць, зокрема і за рахунок коштів, заробле-
них українськими громадянами за кордоном (на сьогодні ефективність залу-
чення "міграційних" коштів в економіку України, зокрема в малий бізнес, є 
вкрай низькою). Причому для запровадження таких програм реально (за від-
повідного спрямування зусиль урядових структур України) отримати під-
тримку від країн-реципієнтів вітчизняної робочої сили, які в умовах кризи, 
вочевидь, будуть зацікавлені в поверненні українських заробітчан на батьків-
щину [4, с. 24]. 

Висновки. Отже, грошові трансферти українських трудових мігрантів 
значно впливають на економіку України. Вони: 

● становлять приблизно п'яту частину валового внутрішнього продукту Укра-
їни, половину від прямих закордонних інвестицій і шосту частину валютних 
резервів країни (у 2010 р., за даними Світового банку, обсяг грошових пере-
казів мігрантів на Україну становив близько 5 млрд 300 млн дол.); 

● забезпечують додаткові інвестиційні ресурси, які в будь-якому випадку сти-
мулюють виробництво завдяки мультиплікаційному ефекту; 

● залишаються відносно стабільними навіть в умовах економічного спаду; 
● являються потужним стабілізатором макроекономічної ситуації; 
● пом'якшують фінансовий дефіцит у країні; 
● компенсують додатковий попит на іноземну валюту тощо. 
Деякі країни коштом переказів мігрантів погашають державний борг, 

використовують їх для імпорту товарів, навіть спираються на ці надходження 
під час формування держбюджетів. Таким чином, разом із зростанням обся-
гів грошових переказів на батьківщину, зростає і його вплив на фінансову, 
економічну та соціальну ситуацію у країні. Для України найважливішим пи-
танням стосовно грошових переказів є зменшення частки використання їх на 
споживання на користь збільшення інвестування зароблених мігрантами 
коштів у економіку країни. Для цього необхідне державне регулювання міг-
раційними процесами у таких напрямах: 

● створення гідного правового та соціального захисту працівників-емігрантів; 
● розроблення законодавства у сфері надходжень грошових переказів; 
● розроблення і впровадження спеціальної програми адаптації трудових міг-
рантів до українського суспільства: 

 стимулювати самозайнятість і розвиток підприємництва; 
 забезпечити пільгові умови оподаткування; 
 надати дозвіл на безмитне ввезення засобів виробництва з-за кордону; 
 сприяти підвищенню кваліфікації та перекваліфікації; 
 надавати юридичну та консультаційну допомогу; 
 створювати нові робочі місця. 

Таким чином, робота за кордоном дає змогу нашим співвітчизникам 
нагромадити вагомі кошти, які значною мірою інвестуються в економіку Ук-
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раїни. "Заробітчанські гроші" для багатьох мігрантів стають фінансовою ба-
зою для відкриття власної справи на батьківщині. Підвищена частка осіб, які 
вкладають накопичені за кордоном кошти у відкриття бізнесу, спостері-
гається у регіоні Центральної та Східної України. А отже, актуальним напря-
мом для подальших досліджень може стати розроблення шляхів підвищення 
частки підприємців серед заробітчан із Західної України до загальноміг-
рантського рівня. 
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Питюлич М.И., Ковач Т.Ю. Проблемы трансформации денежных 
переводов трудовых мигрантов в инвестиционные ресурсы 

Анализируя информацию Института демографии и социальных исследований 
НАН Украины, данные Всемирного банка, выяснены объемы денежных переводов 
трудовых мигрантов в Украину, механизм официальных и неофициальных систем 
перевода денег. Рассмотрено влияние переводов мигрантов на уровень жизни насе-
ления и на развитие экономики в целом, предложены методы стимулирования инвес-
тирования заработанных мигрантами средств в экономику Украины. 

Ключевые слова: страна-реципиент, страна-донор, трансграничные денежные 
переводы, трансфертные системы денежных переводов, антициклический эффект пе-
реводов, коллективные переводы. 

Pityulych M.I., Kovach T.Yu. The problems of transformation of money 
transfers by labour migrants into investment resourses 

Analyzing the information of the Institute of Demography and Social Research of 
Ukraine, World Bank data; the volume of remittances of labor migrants in Ukraine, the 
mechanism of formal and informal money transfer systems are found out; the impact of 



Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10 

4. Економіка, планування і управління галузі 239

migrants remittances on the standard of living and economic development in general is 
shown; the methods of stimulating investment funds earned by migrants in Ukraine are 
proposed in the article. 

Keywords: the recipient country, the donor country, trans-border remittances, 
transfer systems of remittances, the anti-cyclic effect of remittances, collective remittances. 

 

УДК 657.1:338.45+658.0 Доц. Ю.В. Панченкова, канд. екон. наук; 
магістрант О.Г. Зеленська – Львівська КА 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДОХОДІВ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто економічну сутність поняття "дохід", специфіку його використання 
в теорії та методології західного й українського обліку; проаналізовано історичний 
аспект розвитку і становлення знань про доходи; вироблено власну позицію автора 
щодо трактування терміна "дохід підприємства". 

Ключові слова: економічна сутність доходу, дохід підприємства, виручка, ви-
ручка від реалізації, економічна вигода. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкової системи госпо-
дарювання виникла необхідність перегляду економічної сутності багатьох ка-
тегорій та уточнення їх ролі та функцій у теорії й практиці функціонування 
підприємства. Передусім це стосується такого поняття, як "дохід", що є од-
ним із ключових у системі вартісного виміру капіталу (майна) суб'єкта госпо-
дарювання. Основною метою діяльності будь-якої підприємницької структу-
ри є одержання найбільшого прибутку, що безпосередньо залежить від вели-
чини отримуваних доходів. А отже, доходи підприємства незалежно від галу-
зі діяльності, форми власності та інших факторів набувають особливо важли-
вого, ключового значення. Категорія доходу є однією з найскладніших в еко-
номічній науці. Вона була предметом широких дискусій серед представників 
різних економічних шкіл та напрямків, яка знаходить своє відображення і в 
наукових працях багатьох сучасних дослідників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічну сутність по-
няття доходу досліджують протягом багатьох століть у тісному взаємозв'язку 
з такими термінами, як "економічна діяльність" та "прибуток" у працях 
А. Сміта, К. Маркса, Дж. Мілля, Дж. Хікса, В. Парето, Л. Вальраса, Ф. Найта 
та інших. Наукові надбання цих учених (теорія відносних часток факторів ви-
робництва в доході, теорія убиваючої дохідності, теорія граничних доходів) 
увійшли в "золотий фонд" постулатів економічної теорії. 

На сучасному етапі досліджень категорії "дохід" акцент робиться на 
поглиблення теоретичних і методичних аспектів формування, розподілу та ви-
користання доходу на рівні окремих суб'єктів господарювання. Поняття "дохід 
підприємства" висвітлюється в наукових публікаціях багатьох сучасних дослід-
ників, зокрема: І.О. Бланка, Н.М. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, Є.В. Мниха, 
Л.Г. Медвідь, В.О. Озерана, В.І. Блонської, В.П. Грузінова, Л.Г. Мельника, 
В.П. Ніколаєва, Т.Г. Камінської, Н.М. Шмигаля, Ю.В. Борисейко та інших. Од-
нак і на сьогодні серед науковців не сформувалося єдиної та однозначної дум-
ки щодо економічної сутності поняття доходу; визначення особливостей фор-


