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У статті розглянуто фактори та імпера-
тиви інтеграції України до європейського та 
світового ринків праці в умовах глобалізації. 
Явище зближення ринків праці загалом про-
являється через міграцію трудових ресурсів, 
яка стала актуальною в контексті наміру 
України про інтеграцію до Європейського 
Союзу. Інтеграція ринків праці має істоті 
наслідки як для країн призначення, так і для 
країн походження. У статті наведено дані 
щодо основних характеристик інтеграцій-
них процесів ринків праці за певні періоди, 
згідно з якими проводились дослідження. 
Важливе місце посідають грошові перекази, 
які надходять від громадян України в дер-
жаву. Такі перекази є додатковим джерелом 
коштів для домогосподарств та забез-
печують певне фінансування національ-
ної економіки разом з прямими іноземними 
інвестиціями. Явище інтеграції ринків праці 
супроводжується певною низкою проблем, 
серед яких виділяють процес нелегальної 
міграції.
Ключові слова: інтеграція ринків праці, 
ринки праці, міграція трудових ресурсів, гро-
шові перекази, нелегальна міграція.

В статье рассмотрены факторы и импе-
ративы интеграции Украины в европейский 

и мировой рынки труда в условиях глоба-
лизации. Явление сближения ринков труда 
в общем проявляется через миграцию тру-
довых ресурсов, которая стала актуаль-
ной в контексте намерения Украины про 
интеграцию в Европейский союз. Интегра-
ция ринков труда имеет существенные 
последствия как для стран предназначения, 
так и для стран происхождения. В статье 
приведены данные об основных характери-
стиках интеграционных процессов рынков 
труда за определенные периоды, согласно 
которым проводились исследования. Важ-
ное место занимают денежные переводы, 
которые поступают от граждан Украины 
в государство. Такие переводы являются 
дополнительным источником средств 
домохозяйств и обеспечивают определен-
ное финансирование национальной эко-
номики наряду с прямыми иностранными 
инвестициями. Явление интеграции рин-
ков труда сопровождается определенным 
рядом проблем, среди которых выделяют 
процесс нелегальной миграции.
Ключевые слова: интеграция рынков 
труда, рынки труда, миграция трудовых 
ресурсов, денежные переводы, нелегальная 
миграция.

The article deals with factors and imperatives of integration of Ukraine into the European and world labor markets amidst globalization. The fact of labor 
market rapprochement generally manifests through labor migration, which has become relevant in the context of Ukraine’s intention to integrate into the 
European Union. Labor migration has its own reasons, which imply particular aspects of social-economic life within a country. Integration of labor markets 
has substantial consequences for the country of destination and for the home country as well. These consequences manifest through different parts of state 
functioning. The article gives data on the main characteristics of labor market integration processes over certain periods, whereby the research was con-
ducted. The scale of labor migration from Ukraine differs according to particular indicators. Over the discussed periods, since 2005, various indicators, which 
imply many criteria such as age, area (urban or rural), regions (boundary or central ones), have been changed. Such changes represent different levels of 
integration of labor markets of Ukraine, Europe (European Union in particular) and the world in general. The biggest number of labor migrants, who moved 
and were employed abroad accounted for the period of 2005–2008 and 2015–2017. Different periods imply various countries, which were considered to 
be the main destination for Ukrainian labor force. Migrant remittances to Ukraine hold a valuable place. Such remittances are additional financial source for 
households and provide national economy with particular funding along with foreign direct investment. The data on the remittances is represented for 2007, 
2011 and 2016. The fact of labor market integration is followed by a particular number of problems; one of them is irregular migration. Irregular migration 
causes particular results, which are harmful not only for the home country and country of destination, but for the transit country. Nowadays the problem 
of irregular migration requires modernization of state migration policy and implementation of new programs or laws in context of labor market integration.
Key words: integration of labor markets, labor markets, labor migration, remittances, irregular migration.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку світового господарства процес взаємодії 
ринків праці країн є тим аспектом, який асоціюють 
з проявами глобалізації, і саме взаємодія націо-
нальних ринків праці країн з ринком праці світу 
загалом є одним із показників участі країни у гло-
бальних економічних процесах. Нині питання вза-
ємодії вітчизняного ринку праці з європейським та 
світовим загалом постає перед Україною, особ-
ливо через прийнятий для держави курс на євро-
інтеграцію. Таке зближення ринків праці має прак-
тичне значення для функціонування економіки 
України, підпорядковує процеси обміну робочою 
силою, допомагає залучати нові знання та техно-
логії тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес взаємодії та зближення національного 
ринку праці України з європейським та світовим 
ринком праці загалом стає об’єктом дослідження 
великої кількості вчених. Насамперед у вивчення 
інтеграції України до європейського та світового 
ринків праці та у розгляд питань, які належать 
до цієї теми, внесли значний вклад такі вітчиз-
няні науковці як О.А. Грішнова, К.В. Шиманська, 
О.М. Кияшко, І.М. Абрамова, М.С. Слободчук, 
Г.О. Дорошенко, О.Т. Риндзак, Н.Є. Скоробога-
това, В.В. Ксендзук, які вивчають аспекти впливу 
інтеграції України та ЄС на функціонування вітчиз-
няного ринку праці, міграцію трудових ресурсів, 
визначають основні особливості та наслідки від 
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взаємодії вітчизняного ринку праці з ринком праці 
світу загалом, важливі аспекти функціонування 
ринків праці та інші невід’ємні питання теми. Вза-
ємодія українського ринку праці з європейським та 
світовим є актуальною темою з точки зору вибра-
ного шляху для України на інтеграцію до ЄС та 
значних масштабів трудової міграції з України на 
сучасному етапі розвитку економіки держави.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних аспектів інтеграції України до 
європейського та світового ринків праці в умовах 
глобалізації економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтеграція ринків праці однієї країни до іншої та до 
світового ринку праці загалом у сучасну епоху гло-
балізації невід’ємно пов’язується з процесом між-
народної міграції робочої сили. Цей процес перед-
бачає добровільне або примусове переміщення 
людей працездатного віку однієї держави до іншої 
у зв’язку з метою пошуку кращих умов життя та 
більш прийнятних умов оплати праці. [1, с. 69]. 
Процеси взаємодії між ринками праці країн про-
являються через еміграцію, імміграцію трудових 
ресурсів країн.

У контексті наміру інтеграції України до Євро-
пейського Союзу варто зазначити, що поштов-
хами до посиленої трудової міграції між Україною 
та ЄС були Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС у 2014 р. та введення безвізового режиму для 
подорожуючих громадян України по відношенню 
до країн – членів Європейського Союзу. Саме імп-
лементація безвізового режиму привела до того, 
що велика частка трудових ресурсів України мігру-
вала до ЄС задля сезонного працевлаштування 
у такі країни, як Польща, Болгарія, Румунія, Чехія, 
Італія, Німеччина, Португалія, Латвія, Литва, Есто-
нія. Обсяги українських працюючих сягають вели-
ких масштабів, проте у деяких країнах ЄС під-
вищився рівень лояльності урядів до широкого 
потоку українських мігрантів у вигляді збільшення 
квот та дозволів на в’їзд та працевлаштування 
українців, а саме у Польщі, Чехії та Литві [2, с. 24].

Процеси інтеграції України до європейського 
та світового ринків праці, як і будь-яке економічне 
явище, не можуть розцінюватись однозначно, тобто 
взаємодія ринку праці України з ринками праці 
Європи та світу може мати як позитивні, так і нега-
тивні наслідки. До позитивних можна віднести:

− посилення грошових та валютних потоків між 
Україною та іншими державами світу за рахунок 
грошових переказів громадян;

− зростання експорту для українських вироб-
ників та поглиблення співробітництва між ними та 
виробниками з інших країн;

− використання накопиченого людського 
потенціалу за роки відсутності у країні-донорі, його 
реалізацію в майбутньому після повернення гро-
мадянина на територію України;

− зниження тиску на національний ринок праці 
за рахунок того, що частина безробітного насе-
лення на певний час або назавжди від’їжджає за 
кордон (насамперед це стосується процесу виїзду 
українців на сезонні роботи до Польщі та Чехії);

− сприяння розвитку малого та середнього біз-
несу із застосуванням накопиченого капіталу за кор-
доном та реалізацією отриманих навичок (це насам-
перед також приводить до інтеграції українського 
ринку праці до ринків праці Європи та світу через 
можливість подальшого співробітництва);

− подальшу мобільність людського капіталу 
через відкриття спільних підприємств [3, с. 178].

Додатковим надійним джерелом для України 
нині є грошові перекази мігрантів, які порівню-
ються з іноземними інвестиціями. Грошові пере-
кази забезпечують зменшення рівня бідності сімей 
та створюють нові джерела для фінансування 
малого та середнього бізнесу в Україні [3, с. 178].

Серед негативних наслідків інтеграції України 
до європейського та світового ринків праці можна 
виділити:

− виїзд висококваліфікованої робочої сили, її 
нестачу в Україні;

− зменшення кількості податків, які надходять 
до державного бюджету України;

− «відтік умів», зокрема кадрів сфери освіти, 
науки;

− втрату людського капіталу, який накопичу-
вався впродовж років;

− втрату можливого потенціалу від вкладених 
інвестицій у навчання людей, які навчалися за 
кошти держави, а потім переїхали за кордон;

− зменшення виплат у соціальні та пенсійні 
фонди [3, с. 178].

На сучасному етапі розвитку економіки України 
інтеграція держави до ринків праці інших країн 
супроводжується значними обсягами міждержав-
ної трудової міграції. Основні дослідження обсягів 
та аспектів зовнішньої трудової міграції України 
проводять Державна служба статистики України 
та Міжнародна організація праці, розподіливши 
дані згідно з такими періодами: 2005–2008 рр., 
2010–2012 рр., 2015–2017 рр. Крім того, Між-
народна організація з міграції у 2019 р. провела 
дослідження шляхом опитування щодо обсягів 
мігрантів України, Білорусі, Молдови та Грузії за 
кордоном за 2019 р.

Загальні обсяги трудової міграції з України до 
країн Європи та світу коливалися впродовж зазна-
чених періодів. У 2008 р. було проведено перше 
об’ємне дослідження обсягів зовнішньої трудової 
міграції, а також визначено соціально-демогра-
фічні аспекти цього явища для України. Згідно 
з офіційними даними протягом 2005–2008 рр. 
(станом на 1 червня) за кордоном держави були 
працевлаштовані 1,5 млн. громадян України, при-
чому 1,3 млн. громадян перебували за кордоном 
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задля отримання роботи протягом 2007–2008 рр. 
За 2010–2012 рр. майже 1,2 млн. українців були 
працевлаштовані за кордоном, що становило 
3,4% від населення віком 15–70 років. Протягом 
2015–2017 рр. кількість зовнішніх трудових мігран-
тів налічувала 1,3 млн. осіб, що складало 4,5% 
від усього населення віком 15–70 років. У 2019 р. 
орієнтовна кількість мігрантів, які працювали за 
кордоном, налічувала 1,1 млн. осіб, при цьому 
відсоток потенційних мігрантів становив 16% від 
усіх, хто вже знайшов роботу або планує виїхати 
за кордон [4, c. 25; 5, c. 29; 6, c. 4; 7].

Свідчення про те, що масштаби трудової мігра-
ції з України були величезними ще з 2005 р., нада-
ють показники про кількість домогосподарств, 
у яких проживали трудові мігранти. У 2005–
2008 рр. налічувалось 1,2 млн. домогосподарств 
з мігрантами, серед яких 83,7% складали домо-
господарства з 1 мігрантом. У 2010–2012 рр. най-
більший відсоток (48,5%) складали короткостро-
кові трудові мігранти, які працювали на сезонних 
роботах. У 2015–2017 рр. цей показник був іден-
тичним [4, c. 28; 5, c. 29; 6, c. 4].

Важливим аспектом дослідження інтегра-
ції України до європейського та світового ринків 
праці є аналіз вікової структури зовнішніх тру-
дових мігрантів. Протягом 2005–2008 рр. роз-
поділ трудових мігрантів віком 25–49 років був 
рівномірним, але найбільша частка припадала 
на вікову групу 40–49 років. Гендерний розподіл 
зовнішній трудових мігрантів домінував у бік жінок 
віком 40–49 років. Аналогічна ситуація мала місце 
у 2010–2012 рр. та 2015–2017 рр. Більша частка 
мігрантів мала вік 40–49 років, при цьому чоловіча 
міграційна активність припадала на вік від 25 років, 
а жіноча – з 30 років [4, c. 29; 5, c. 32; 6, c. 4].

Стратифікація трудових мігрантів України 
також характеризується домінуванням мігрантів 
з міст протягом 2005–2008 рр. Проте ситуація кар-
динально змінювалася впродовж 2010–2012 рр., 
коли частка сільського населення серед мігрантів 
досягла 54,3%, що цілком можна пояснити обме-
женістю можливостей для працевлаштування 
селян у своєму регіоні проживання. Найбільш 
залученими у трудову міграцію сільського насе-
лення були західні регіони країни. Упродовж 2015–
2017 рр. стратифікація мігрантів за міським та 
сільським походженням вирівнювалась, що можна 
пояснити однаковими можливостями як для місь-
кого, так і для сільського населення користуватися 
безвізовим режимом [4, c. 29; 5, c. 29; 6, c. 4].

Протягом зазначених періодів структура 
зовнішніх трудових мігрантів різнилася за краї-
нами-реципієнтами, які приймали робочу силу 
з України, забезпечуючи певний рівень інтеграції 
України до ринків праці інших держав. Протягом 
2005–2008 рр. найбільша частка трудових мігран-
тів (48,1%) була спрямована на працевлашту-

вання в Росії. Крім того, міграція спрямовувалась 
на Італію, Чехію, Польщу, складаючи 13,4%, 11,9% 
та 8% відповідно. 12,9% трудових мігрантів були 
представниками західних областей (Волинська, 
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська), що 
пояснюється вигідним географічним розташуван-
ням на кордоні з європейськими країнами. Про-
тягом 2010–2012 рр. ситуація щодо переважання 
трудової міграції до Росії не змінилася, станов-
лячи 43,2%. Проте разюча різниця мала місце 
серед міського та сільського населення. Геогра-
фічна спрямованість працюючих з міст належала 
Німеччині, Іспанії та Португалії, а із сіл – Угорщині, 
Чехії та Білорусі. Причому рівень трудової мігра-
ції за регіонами належав категорії «дуже високий» 
у Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях. Період 2015–2017 рр. характеризується 
переорієнтацією трудових мігрантів з України на 
масове працевлаштування в Польщі та Італії від 
усіх трудових мігрантів з України, причому корот-
кострокові мігранти в Польщі мали найбільший 
показник, а саме 45,2%. У 2019 р. найбільш бажа-
ними країнами для трудової міграції з України були 
Німеччина (43% респондентів), Польща (35%) 
Чехія, Італія та Канада [4, c. 33; 5, c. 37; 6, c. 5].

Інтеграція України до європейського та світо-
вого ринків праці характеризується варіативністю 
трудових мігрантів за рівнем освіти. Протягом 
розглянутих періодів домінуючою часткою трудо-
вих мігрантів були мігранти з повною загальною 
середньою освітою або професійно-технічною. 
Протягом 2005–2008 рр. відсоток таких мігрантів 
складав 59%, у 2010–2012 рр.– 64,9%, а у 2015–
2017 рр.– 33,9% з професійно-технічною освітою 
та 30,1% з повною загальною середньою осві-
тою [4, c. 31; 5, c. 33; 6, c. 7].

Аналіз соціально-економічних особливостей 
інтеграції України до європейського та світового 
ринків праці в умовах глобалізації характери-
зується диференціацією напрямів економічної 
діяльності. Загалом протягом розглянутих періодів 
домінуючою сферою є будівництво. У період 2005–
2008 рр. на сферу будівництва припадали 51,6% 
зовнішніх трудових мігрантів України. Найбільша 
частка виїжджала до Угорщини (49,7%). У 2010–
2012 р. цю сферу вибрали більш ніж 50% мігрантів 
з північних, центральних та західних регіонів кра-
їни. Зі Сходу 42,2% мігрантів працювали за кор-
доном у сфері будівництва. 2015–2017 рр. харак-
теризувалися переважанням трудових мігрантів, 
які працевлаштовувались за кордоном на най-
простіших професіях (41,6%). Наступну категорію 
(25,9%) налічували працевлаштовані кваліфіко-
вані робітники зі своїм інструментом, причому за 
гендерним розподілом у цій категорії переважали 
чоловіки (35,8%) [4, c. 41; 5, c. 45–47; 6, c. 15].

Одним із ключових показників у дослідженні 
особливостей інтеграції України до європейського 
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та світового ринків праці є обсяг грошових перека-
зів, які пересилають мігранти у країну свого поход-
ження. Як зазначалося вище, грошові перекази є 
більш надійним джерелом отримання доходів для 
країни, ніж іноземні інвестиції.

Загалом дослідження грошових переказів тру-
дових мігрантів є складним об’єктом дослідження 
(особливо шляхом опитувань) через те, що велика 
кількість людей може працювати напівлегально 
або нелегально [4, c. 56; 5, c. 62; 6, c. 28].

Протягом зазначених періодів загальні обсяги 
грошових переказів трудових мігрантів варіюва-
лися. За встановленою методикою Держстату 
обсяги зароблених коштів у зазначені періоди 
розраховувались у 2007, 2011, 2016 рр. Загальні 
обсяги грошових переказів мігрантів України з-за 
кордону презентовані на рис. 1.

З огляду на представлені дані як загальна кіль-
кість домогосподарств, так і сума отриманих гро-
шових переказів від трудових мігрантів з України 
в середньому на одне домогосподарство мали 
тенденцію до зниження протягом аналізованих 
років. Крім того, протягом представлених років 
наявна залежність від отриманих коштів та рівнем 
добробуту домогосподарств. Найбільший відсоток 
у зазначених роках припадає на домогосподар-

ства, які отримали до 500–1 000 дол. У 2007 р. цей 
показник був максимальним, а саме 40%. Най-
менші показники припадають на домогосподар-
ства, які отримують грошові перекази в діапазоні 
4 001–5 000 дол. [4, c. 56; 5, c. 63; 6, c. 28].

Варто зазначити, що розподіл кількості отрима-
них грошових переказів від заробітчан з України, 
які працевлаштовуються за кордоном, характе-
ризується варіативністю щодо міського та сіль-
ського населення. Загалом протягом зазначених 
років кількість грошових переказів у середньому 
на 1 домогосподарство в містах відрізнялась від 
кількості коштів у сільській місцевості. Різниця між 
отриманими переказами у містах та селах презен-
тована на рис. 2.

Згідно з офіційними даними Держстату загальна 
кількість грошових переказів трудових мігрантів 
переважає у сільській місцевості. Така ситуація 
пояснюється тим, що більша частина мешкан-
ців сіл від’їжджає на заробітки за кордон через 
нестачу можливостей для реалізації та отримання 
більшої заробітної плати у країні свого поход-
ження. У 2011 р. різниця була більшою в 1,7 разів 
у бік населення сіл. Варто зазначити, що грошові 
кошти, які отримують домогосподарства, є одними 
з основних джерел сукупного доходу [4; 5; 6].
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Обсяг домогосподарств, які отримали грошові перекази
Отримані кошти у середньому на одне домогосподарство

Рис. 1. Загальні обсяги домогосподарств, які отримали грошові перекази,  
та отримані кошти в середньому на одне домогосподарство

Джерело: складено авторами за даними джерел [4, c. 56; 5, c. 62; 6, c. 28]
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Джерело: складено авторами за даними джерел [4, c. 56; 5, c. 63; 6, c. 28]
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Загалом зовнішня трудова міграція з України 
до країн Європи та інших країн світу відрізнялась 
тривалістю цих поїздок. Найбільша частка поїздок 
характеризувалась тривалістю від 1–3 місяців, тобто 
наявною є короткострокова трудова міграція. Мак-
симальний показник припадав на 2 півріччя 2017 р., 
а саме 45,4%. Це пов’язане з тим, що мігранти отри-
мали можливість строком не більше 90 днів перебу-
вати у країнах ЄС згідно з безвізовим режимом для 
громадян України [4, c. 35; 5, c. 41; 6, c. 32].

Нині однією з найпоширеніших проблем є 
питання неврегульованої міграції. Україна є як кра-
їною призначення, так і країною транзиту для пере-
міщення нелегальних мігрантів. Крім того, наявними 
є загрози, які пов’язані з виїздом українців до інших 
держав нелегально. Основними загрозами для них 
є небезпека стати жертвою торгівлі людьми, немож-
ливість отримання належного соціального захисту, 
загрози для здоров’я працюючого через недотри-
мання роботодавцями основних правил техніки 
безпеки, ймовірність не отримати належну медичну 
допомогу за необхідності. Для країни призначення 
основними проблемами є збільшення криміногенної 
ситуації у країні, етнічні конфлікти тощо [8, c. 141].

Загалом обсяги нелегальної міграції протягом 
2014–2019 рр. різнились. Динаміка виявлених неле-
гальних мігрантів в Україні представлена на рис. 3.

Згідно з офіційними даними Державної мігра-
ційної служби України протягом 2014–2019 рр. 
загальні обсяги нелегальних мігрантів, які були 
затримані в Україні, мали тенденцію до зростання 
з найвищим показником у 2019 р.

Нелегальна трудова міграція в Україну харак-
теризується різноманіттям країн, з яких нелегальні 
мігранти дістаються держави. У 2018 р. серед 
нелегальних мігрантів були вихідці з В’єтнаму 
(28,4%), Бангладешу (21,7%), Азербайджану 
(3,8%), Індії (4,1%), Грузії (3,4%). Представники 
з інших країн становили 33,7% від усіх нелегаль-
них мігрантів [15, c. 64].

Варто зазначити, що порівняно з нинішньою 
ситуацією географічна структура походження 
нелегальних мігрантів станом на 2014 р. в Україну 
відрізнялась у бік мігрантів з Афганістану, В’єтнаму, 
Сирії та Молдови [16, с. 64].

Нелегальна міграція має негативний вплив як на 
країн-донорів, так і на країн-реципієнтів. Більш того, 

негативні наслідки можуть мати країни транзиту 
та самі нелегальні мігранти. Специфічні негативні 
ситуації можуть мати місце в будь-якому регіоні 
держави. На сучасному етапі розвитку необхідними 
є модернізація та ефективна реалізація державної 
міграційної політики країни. Щодо загальної ситуа-
ції у сфері зовнішньої трудової міграції з України, 
то у довгостроковій перспективі зменшення обсягів 
виїзду на працевлаштування за кордон є можли-
вим лише за умов покращення економічної ситуації 
у самій державі, але скоріше за все, зміни будуть 
більш актуальними для перерозподілу трудових 
мігрантів за країнами-реципієнтами, ніж для про-
цесу зменшення загальних обсягів мігрантів. Ана-
логічні умови діятимуть і для мігрантів, які вже 
виїхали до країн ЄС. Ефективною також є імпле-
ментація спеціальних програм щодо повернення 
мігрантів та покращення умов ведення малого та 
середнього бізнесу в Україні [8, c. 145–146].

Висновки з проведеного дослідження. 
Під час проведення дослідження процесів, які 
характеризують інтеграцію України до європей-
ського та світового ринків праці, а саме міграцію 
трудових ресурсів, було визначено, що цей процес 
може мати як позитивні, так і негативні наслідки, 
які стосуються всіх аспектів соціально-економіч-
ного життя населення як країн-донорів, так і країн-
реципієнтів, але провідним аспектом є кількість 
грошових переказів, які здійснюються мігрантами 
з-за кордону. Будучи додатковим інвестуванням 
у добробут сімей громадян України, грошові пере-
кази формують джерело поповнення державного 
бюджету держави, причому найбільша кількість 
грошових переказів припадає на мешканців сіль-
ської місцевості. Дослідження також показало, що 
найбільша частка мігрантів припадає на західні 
регіони України, що пояснюється близьким гео-
графічним розташуванням до країн можливого 
призначення. Показники загальних обсягів тру-
дових мігрантів коливались протягом зазначених 
періодів, але на сучасному етапі можливості для 
трудової міграції зросли через надання безвізо-
вого режиму громадянам України на виїзд до ЄС. 
Прослідковується також тенденція до більшої 
міграції робітників із повною загальною серед-
ньою та професійно-технічною освітою. Інтеграція 
України до європейського та світового ринків 
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Джерело: складено авторами за даними джерел [9–14]
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праці характеризується домінуванням у середній 
кількості поїздок мігрантів на короткостроковий 
термін, а саме 1–3 місяці. Нагальною проблемою 
сьогодення для України є нелегальна міграція, яка 
вимагає модернізації міграційної політики України 
для зменшення загальних обсягів неврегульова-
ної міграції та зменшення ризиків для країн-доно-
рів та країн-реципієнтів.
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