
40

Випуск 3(14) 2019

Класичний приватний університет
С
В
ІТ

О
В
Е 

ГО
С
П

О
Д
А
Р
С
ТВ

О
 І
 М

ІЖ
Н

А
Р
О

Д
Н

І 
ЕК

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
В
ІД

Н
О

С
И

Н
И

УДК 330.331.556.4.332.364

Шевченко Ю.О.
студентка

Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Грінько І.М.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри міжнародної економіки
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Shevchenko Yuliia
Student

National Technical University of Ukraine
“Kyiv Polytechnic Institute of Institutions of Igor Sikorsky”

Grіnko Іrina
Candidate of Economics,

Associate Professor of the Department of International Economics
National Technical University of Ukraine

“Kyiv Polytechnic Institute of Institutions of Igor Sikorsky”

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

REGULATION OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND ITS IMPACT 
ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні соціально-економічні фактори 

впливу на міжнародну міграцію трудових ресурсів. Проведено 
порівняння факторів, які найбільше впливають на зміну міжна-
родної міграції трудових ресурсів. Проаналізовано статистич-
ні дані щодо прибуття та вибуття мігрантів і обсяги грошових 
трансфертів від міжнародних мігрантів до України. Виявлено 
причини та наслідки виникнення міжнародної трудової міграції 
в українській економіці, виокремлено роль глобалізації в соці-
ально-економічному розвитку. Розглянуто сучасний стан та пер-
спективи розвитку міжнародної трудової міграції, досліджено 
показники, які безпосередньо впливають на міграційний приріст 
населення. На підставі проведеного аналізу соціально-еконо-
мічного розвитку країни та його впливу на міжнародну міграцію 
трудових ресурсів виявлено проблеми регулювання міграції 
економічного, політичного та наукового характеру. Запропо-
новано напрями регулювання міжнародної трудової міграції.

Ключові слова: міжнародна міграція, трудові ресурси, ре-
гулювання міграції, соціально-економічний розвиток, фактори 
впливу, міграційний приріст.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные социально-экономиче-

ские факторы влияния на международную миграцию трудовых 
ресурсов. Проведено сравнение факторов, которые больше 
всего влияют на изменение международной миграции тру-
довых ресурсов. Проанализированы статистические данные 
касательно прибытия и выбытия мигрантов и объемы денеж-
ных трансфертов от международных мигрантов в Украину. 
Выявлены причины и последствия возникновения междуна-
родной трудовой миграции в украинской экономике, выделе-
на роль глобализации в социально-экономическом развитии. 
Рассмотрены современное состояние и перспективы разви-
тия международной трудовой миграции, исследованы пока-
затели, которые непосредственно влияют на миграционный 
прирост населения. На основе проведенного анализа соци-
ально-экономического развития страны и его влияния на меж-
дународную миграцию трудовых ресурсов выявлены пробле-
мы регулирования миграции экономического, политического и 
научного характера. Предложены направления регулирования 
международной трудовой миграции.

Ключевые слова: международная миграция, трудовые 
ресурсы, регулирование миграции, социально-экономическое 
развитие, факторы влияния, миграционный прирост.

ANNOTATION
The article discusses the main socio-economic indicators that 

are the main factor influencing the international migration of labor 
resources. Today, international labor migration is gaining momen-
tum and has implications in the economic and social spheres of 
the country. Every year, more and more migrant workers begin 
to travel abroad in search of greater earnings. The causes and 
consequences of the emergence of international labor migration 
in the economy of Ukraine are identified. They are both positive 
and negative. The following factors are highlighted: wages, eco-
nomic and inadequate social development of the country, as well 
as small prospects for self-realization. The main directions of labor 
migration are listed. In order to avoid the migration crisis, the article 
discusses ways to optimize international labor migration, including 
ways to force Ukrainians to return to their homeland. Recommen-
dations to improve the migration process are given. The role of 
globalization in socio-economic development is highlighted. The 
statistics on the arrival and departure of migrants and the volume 
of remittances of international migrants to Ukraine were analyzed. 
A comparison of these indicators and their analysis. The question 
of the motives for which migrants leave the country is broken. The 
standard of living in Ukraine and the EU countries is comparative. 
The current state and prospects for the development of internation-
al labor migration are considered, the listed indicators that directly 
affect the growth of population migration are highlighted. The ways 
of improving socio-economic indicators and increasing the growth 
of migration for Ukraine, which affect the international labor migra-
tion, have been proposed. The factors that attract migrants most 
in the countries to which they travel are identified. A plan has been 
developed that will help in the development of labor migration and 
eliminate the negative and consequences of it. Directions for the 
regulation of international labor migration are proposed. Highlight-
ed the main points that you need to pay attention to the regulation 
of labor migration.

Key words: international migration, labor resources, migration 
regulation, socio-economic development, factors of influence, mi-
gration growth.
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Постановка проблеми. Нині міжнародна 
міграція трудових ресурсів набирає обертів та 
впливає на соціально-економічний розвиток 
країни, стан якого можна відслідкувати шля-
хом аналізування факторів впливу. Через недо-
статню керованість вона завдає значних нега-
тивних наслідків, таких як міграційна криза, 
й потребує регулювання. Позитивні наслідки 
також присутні, але їх значно менше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наслідки міжнародної міграції трудових ре-
сурсів є дуже актуальною темою, оскільки за 
останні десять років кількість мігрантів має 
тенденцію до зростання, у зв’язку з чим вона 
потребує вивчення. Наслідки міжнародної мі-
грації трудових ресурсів та її вплив на соціаль-
но-економічний розвиток країн досліджували 
багато вітчизняних та іноземних вчених, зокре-
ма С. Кастлес, М.Дж. Міллер [12], Н. Гвардія 
[13], Д. Массей [14], О. Дубовий [4], Е. Корче-
маха [8], Ю. Курунова [9], О. Пробоїв [11].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питання міжнародної мігра-
ції трудових ресурсів та її впливу на соціально-
економічні наслідки є недостатньо вивченим та 
має низку слабких місць. Головним невиріше-
ним питанням є регулювання міжнародної тру-
дової міграції. Вчені, які досліджували цю про-
блему, зокрема О. Дубовий [4], Е. Корчемаха 
[8], не запропонували конкретні впровадження, 
які збільшать позитивні наслідки міжнародної 
трудової міграції та її вплив на соціально-еко-
номічний розвиток країни.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз міжнародної мі-
грації трудових ресурсів та пропозиція рішення 
щодо регулювання міграційних процесів, що 
допоможе зменшити негативний вплив міжна-
родної трудової міграції на соціально-економіч-
ний розвиток країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблеми масового виїзду громадян за межі 
країни за останні 10 років спостерігалися в бага-
тьох країнах світу, зокрема країнах Централь-
ної та Східної Європи. Відразу після набуття 
членства ЄС нові держави-члени переживали 
масштабні хвилі еміграції в більш розвинені 
країни, які пропонували вищі доходи [1, с. 27].

Значну роль в інтенсифікації міграцій, яка 
зумовлена розвитком інформаційно-комуніка-
ційних та транспортних технологій, попитом на 
дешеву робочу силу на ринках праці розвине-
них держав, а також високим рівнем безробіття 
у малорозвинених країнах, відіграє глобаліза-
ція. Соціально-економічний розвиток країни 
не тільки є передумовою сучасних масових 
міграцій, але й визначає їх напрямки, впли-
ває на мотиви міграцій та рішення мігрувати 
[12, с. 208]. Отже, глобалізація є однією з осно-
вних тенденцій сучасної міжнародної міграції. 
Крім глобалізації, науковці виділяють такі тен-
денції, як якісні зміни у світових міграційних 
потоках; визначальна роль економічної, насам-

перед трудової, міграції; зростання нелегальної 
міграції; збільшення масштабів та розширення 
географії вимушеної міграції; зростаюча роль 
міжнародної міграції в демографічному розви-
тку розвинутих країн світу; фемінізація міжна-
родної міграції; подвійний характер міграцій-
ної політики на національному, міжнародному 
регіональному та світовому рівнях [7, c. 10–11]. 
Наприклад, така тенденція, як збільшення 
масштабів та розширення географії міграції, 
характеризується тим, що міжнародні мігра-
ційні потоки зростають та спрямовані з менш 
розвинених до економічно розвинених країн.

Проте не тільки економічні чинники приво-
дять до активізації міграції, яка також може 
бути викликана політичними кризами та во-
єнними діями. Так, «європейська міграційна 
криза» (2012–2015 рр.) була спричинена зрос-
танням міграційних потоків у високорозвинені 
держави Європи з країн третього світу, в яких 
відбувалися бойові дії. Військові конфлікти в 
цих країнах привели до глибокої економічної 
кризи, що супроводжувалась низьким рівнем 
ВВП та заробітної плати, високим рівнем безро-
біття й поширенням бідності тощо [11, с. 90–91].

Більшість мігрантів та біженців, що прибу-
вали до європейських країн з цих територій (із 
Сирії, Афганістану, Іраку, Пакистану, Косово, 
Еритреї, Марокко та України), як правило, не 
мали професій та відповідної кваліфікації, а їх 
менталітет значно відрізнявся від європейсько-
го [11, с. 93]. Найбільше біженців прийняли 
такі країни, як Німеччина, Угорщина, Швеція, 
Італія, Франція, Греція, які отримали більше 
негативних наслідків від нелегальної міграції, 
ніж інші країни. Проте жодна країна не в змо-
зі самостійно вирішити проблеми збільшення 
масштабів та розширення географії вимушеної 
міграції за відсутності комплексної європей-
ської програми надання притулку біженцям 
[11, с. 93].

Сьогодні міжнародна міграція охоплює бага-
то країн та регіонів, роблячи їх взаємозалеж-
ними від міграційних потоків. При цьому змі-
ни в міграційній політиці однієї країни здатні 
впливати на ситуацію з міграцією в інших кра-
їнах [9, с. 3]. Крім цього, міжнародна трудова 
міграція може стати фактором зростання еконо-
міки, що підтверджують історичні факти. Так, 
у 1950–1960 рр. саме іммігранти відіграли важ-
ливу роль у відновленні Західної Європи. Після 
ж Другої світової війни трудова міграція набу-
ла статусу одного з основних засобів вирішення 
демографічних проблем у сфері трудових ресур-
сів країн-членів ЄЕС [9, с. 22].

В кінці ХХ століття на ринках праці існувало 
безробіття, водночас спостерігався дефіцит ка-
дрів у сферах послуг готельного бізнесу, торгів-
лі та машинобудування, хімічної та легкої про-
мисловості, банківській сфері, інженерії тощо. 
Задля підвищення потенціалу трудових ресурсів 
країн-імпортерів були введені сприятливі умови 
для залучення й перебування необхідних кате-
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горій іммігрантів у Великобританії, Швеції, Ні-
меччині та інших європейських країнах [9, с. 21].

Останніми десятиліттями мігранти допо-
магають заповнювати нестачу робочої сили в 
секторах інформаційних технологій, інженерії, 
туризму, викладання, охорони здоров’я, сіль-
ського господарства тощо. Ці сектори економі-
ки стали залежними від іммігрантів, що не є 
тимчасовим явищем [13; 14; 16]. Серед сприят-
ливих наслідків процесу міграції К. Демьянен-
ко та М. Кримова виокремлюють [3, с. 178]:

 – активізацію притоку іноземної валюти, що 
позитивно впливає на загальну економічну си-
туацію;

 – зростання експортних можливостей для 
українських виробників та розширення можли-
востей торгового партнерства між країнами;

 – накопичення людського потенціалу особа-
ми, що виїжджають за кордон та повертаються з 
часом в Україну (вони збагачуються новим про-
фесійним та життєвим досвідом, розширюють 
світогляд та покращують знання іноземної мови);

 – зниження напруги на національному рин-
ку праці за рахунок відтоку частини безробітно-

го населення за кордон, однак іноді цей фактор 
може мати негативний характер, адже виїж-
джає до інших країн більш конкурентоспро-
можна та освічена робоча сила;

 – використання накопиченого мігрантами 
стартового капіталу для створення малих та се-
редніх підприємств після повернення додому, 
що сприяє розвитку в країні підприємницької 
активності та формуванню середнього класу;

 – можливість для мігрантів брати участь 
в «етнічній економіці» країни, яка її приймає, 
з орієнтацією на споживання українських това-
рів за кордоном;

 – стимулювання до виникнення спільних 
підприємств, збільшення товарообігу між кра-
їною-експортером та країною-імпортером люд-
ського капіталу.

Враховуючи позитивні наслідки процесу 
міграції, можемо констатувати, що трудова 
еміграція для громадян будь-якої країни стає 
дієвим засобом працевлаштування, гарантова-
ного доходу, самореалізації, що загалом спри-
яє включенню країни до світового ринку пра-
ці, формуванню середнього класу, а також є 

Таблиця 1
Динаміка щорічних грошових переказів в країнах ЄС та Україні у 2014–2017 рр.,  

млн. дол. США

Країна ЄС 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017/2016 рр.,  
%

Частка грошових  
переказів у ВВП  

2017 р., %
Бельгія 4 501 4 395 4 514 4 700 104,1 1
Болгарія 169 151 167 199 119,2 0,3
Чехія 1 523 1 376 1 659 2 060 124,2 1
Данія 3 172 2 781 2 914 3 078 105,6 0,9
Німеччина 20 078 18 033 20 290 22 091 108,9 0,6
Естонія 114 94 122 151 123,8 0,6
Ірландія 1 960 1 564 1 541 1 614 104,7 0,5
Греція 1 424 1 870 1 800 2 082 115,7 1
Іспанія 372 368 304 362 119,1 0,03
Франція 13 726 12 787 13 312 13 503 101,4 0,5
Хорватія 297 275 278 304 109,4 0,6
Італія 11 133 9 443 9 173 9 256 100,9 0,5
Кіпр 833 677 732 758 103,6 3,5
Латвія 570 495 416 444 106,7 1,5
Литва 905 589 584 548 93,8 1,2
Люксембург 12 865 11 179 11 640 12 666 108,8 20,3
Угорщина 882 685 788 922 117,0 0,7
Мальта 1 113 404 402 454 112,9 3,6
Нідерланди 8 280 10 195 10 482 11 355 108,3 1,4
Австрія 4 961 4 748 5 050 5 475 108,4 1,3
Польща 2 163 2 557 3 716 5 865 157,8 1,1
Португалія 356 235 376 381 101,3 0,2
Румунія 638 526 309 364 117,8 0,2
Словенія 208 184 195 226 115,9 0,5
Словаччина 225 240 242 271 112,0 0,3
Фінляндія 762 927 881 897 101,8 0,4
Швеція 1 584 1 242 1 212 1 672 138,0 0,3
Великобританія 11 569 10 703 10 187 9 727 95,5 0,4
Україна 1 702 627 559 584 104,5 0,5
Джерело: систематизовано, розраховано на підставі джерела [5]
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каталізатором інтеграції до світової спільноти 
[4, с. 369]. Так, наприклад, трудова міграція 
є джерелом значних валютних надходжень, 
які є важливою складовою фінансової системи 
держави та вирішують проблеми соціальної, 
майнової та фінансової нерівності, покращують 
економічне становище своїх домогосподарств та 
здійснюють позитивний вплив на економічний 
розвиток країни загалом.

Згідно з даними Світового банку надходжен-
ня іноземної валюти до країн Європейського Со-
юзу щорічно зростають, що позитивно впливає 
на загальну економічну ситуацію (табл. 1).

Щодо обсягів грошових переказів в Украї-
ну, то аналіз даних табл. 2 свідчить про те, що 
протягом 2014–2017 рр. вони значно скороти-
лися. Так, порівняно з 2015 р. сума грошових 
переказів зменшилась на 43 млн. дол. США, а 
порівняно з 2014 р. – на 1 118 млн. дол. США. 
Така ситуація насамперед пов’язана з анексією 
Криму, подіями на Сході України та зменшен-
ням трудової міграції до Російської Федерації. 
Грошові перекази, які мігранти відправляють 
у свою країну, часто є найбільш прямим та ві-
домим зв’язком між міграцією та розвитком. 
З наукової точки зору такі грошові надходжен-
ня є важливим засобом боротьби з бідністю та 
підвищенням рівня життя сімей заробітчан.

Згідно з результатами наукового дослідження 
«Зростання обсягів трансфертів мігрантів» Дат-
ського інституту міжнародних досліджень (“The 
development dimension of Migrants Transfers”) 
[15], яке проводилось у 74 країнах світу, було 
встановлено, що збільшення кількості мігран-
тів на 10% приводить до зменшення кількості 
населення, що перебуває за межею бідності, на 
1,6%, тоді як збільшення ВВП на 10% дає змо-
гу скоротити бідність лише на 1,2%.

В Європейському Союзі фінансові транс-
ферти мігрантів (гроші або товари), які вони 
відправляють до сімей та друзів у країну по-
ходження, перевищують офіційну допомогу 
держави. Як правило, такі грошові перекази 
мають соціальний характер та спрямовуються 
на власний бізнес, навчання, лікування, роз-
важання тощо. Схожа ситуація простежуєть-
ся в Україні. Велике значення мають не лише 
грошові, але й так звані соціальні трансфери, 
тобто знання, досвід, зв’язки, набуті під час ро-
боти за кордоном. Завдяки набутим навичкам 
та заробленим коштам мігранти частіше, ніж 
інше населення, вдаються до відкриття влас-
ного бізнесу. Результати обстеження Держав-
ної служби статистики України свідчать про 
те, що питома вага самозайнятих серед осіб 
з досвідом трудових міграцій була в 1,5 рази 
більше, а частка роботодавців – на третину 
більше, ніж серед зайнятого населення Укра-
їни загалом [6].

Таким чином, трудові мігранти сприяють 
розвитку підприємництва, отже, створюють ро-
бочі місця не лише для себе, але й для інших 
громадян. Проте, як підкреслює О. Дубовий, 

наслідки грошових надходжень від мігран-
тів з-за кордону не є однозначними. Фінансо-
ві трансферти мігрантів спрямовані переважно 
на споживання, тому приводять до збільшення 
імпорту, зростання цін та інфляції [4, с. 370]. 
Крім цього, такі грошові перекази стають до-
датковим мотивом збільшення еміграції, тому 
розвиток економіки може гальмуватися вна-
слідок дефіциту робочої сили. Серед намірів 
працювати за кордоном кваліфіковані моло-
ді фахівці з вищою освітою називають відсут-
ність перспектив на майбутнє в Україні (72%), 
низький рівень оплати праці (44%), відсутність 
можливостей для повноцінної реалізації про-
фесійних якостей (41%), нестабільну політичну 
ситуацію (34%) тощо [2, с. 71].

Основними факторами, що визначили ха-
рактер зовнішньої трудової міграції з України, 
стали анексія Російською Федерацією Криму, 
війна на Донбасі із загальним погіршенням ін-
вестиційного клімату та скороченням виробни-
цтва. Внаслідок агресивних дій Росії Україна 
втратила значну частину промислового потенці-
алу, що вплинуло на структуру виробництва та 
зайнятість населення. Скорочення промислово-
го виробництва, зниження рівня та якості жит-
тя населення України спричинили зростання 
масштабів зовнішньої трудової міграції.

Іншим фактором, який вплинув на цей про-
цес, стала зацікавленість окремих європейських 
країн, зокрема Польщі та Чехії, яка стала при-
чиною розширення міграційних квот і спро-
щення процесу працевлаштування. Пропозиції 
роботи цих країн стали більш привабливими 
для українців, ніж пошук заробітку на Бать-
ківщині, що привело до неможливості адапту-
ватися до зростаючих вимог якості підготовки 
фахівців, зниження зацікавленості роботодав-
ців у спеціалістах певних професій, надмірної 
кількості підготовлених ВНЗ фахівців окремих 
спеціальностей, а це обумовило пошуки неква-
ліфікованої роботи поза межами України.

Війна з Російською Федерацією протягом 
2014–2018 рр. також спричинила активізацію 
міграції українських працівників за кордон, 
які залежно від рівня професійної кваліфікації 
готові до виконання певних видів робіт.

Сьогодні в Україні спостерігається активний 
міграційний рух населення, збільшується кіль-
кість випадків прибуття й вибуття, а також мі-
граційний приріст (рис. 1).

Це означає, що продовжується ще одна 
(п’ята) хвиля еміграції, яка характеризується 
зростанням масштабів зовнішньої трудової мі-
грації та формуванням потоків вимушеної мі-
грації з весни 2014 р.

Також виїзду українців за кордон в пошуках 
роботи сприяє безвізовий режим із країнами 
ЄС. Це створило передумови для зміни напрям-
ку зовнішньої трудової міграції зі скороченням 
кількості трудових мігрантів до Російської Фе-
дерації та зростанням кількості тих, хто виїж-
джав у пошуках роботи до країн ЄС.
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Так, за результатами 2014 р. в ЄС працю-
вав 51% (602,5 тис. осіб) трудових мігрантів, 
в Росії – 43,2% (511,0 тис. осіб). Напрямками 
трудової міграції з України в країни ЄС були 
Польща, Італія та Чехія [5, c. 14–18].

Протягом останніх років кількість україн-
ських заробітчан зростає, хоча точної їх кількос-
ті ніхто назвати не може. Сьогодні за кордоном 
працюють від 2,5 до 4 мільйонів українських 
громадян, або навіть від 6 до 8 мільйонів [8].

Українські трудові мігранти вже давно пере-
творилися на вагому силу, яка здійснює суттє-
вий вплив як на вітчизняну економіку, так і на 
економіку інших країн. Про це, власне, свідчать 
останні скориговані дані Національного банку 
про суму грошових надходжень в Україну від 
українців з-за кордону. Якщо раніше НБУ (за 
підсумками 2017 р.) зазначав 7,3 млрд. доларів 
США, перерахованих в Україну нашими спів-
вітчизниками, то недавно, після зміни методи-
ки розрахунку, Нацбанк збільшив обсяги над-
ходжень ще на 2 млрд. дол. США, а саме до 
9,3 млрд. дол. США [10, с. 20]. Грошові транс-
ферти міжнародних трудових мігрантів можуть 
приносити ще більше доходу в державну казну, 
якщо здійснити зміни міграційної політики.

Основними проблемами регулювання мігра-
ції, які уповільнюють процес співробітництва 
між Україною та країнами ЄС і мають негатив-
ні соціально-економічні наслідки, є:

 – відсутність дієвого механізму, спрямовано-
го на протидію правопорушень у сфері міграції;

 – слабкий механізм боротьби з нелегальни-
ми мігрантами;

 – недостатньо розвинена законодавча база, 
зокрема відсутність міжнародних угод про пра-
цевлаштування у країнах ЄС;

 – відтік коштів із країни шляхом переводу 
фінансових трансфертів трудовими мігрантами 
на Батьківщину;

 – відтік висококваліфікованих трудових ре-
сурсів, так званий відтік мізків.

Висновки. Подолання вищевказаних про-
блем перш за все передбачає доцільність до-

опрацювання законодавчої міжнародної бази, 
яка буде лояльна до мігрантів, давши змогу 
запобігти правопорушенням та нелегальному 
працевлаштуванню. Міграційні процеси потре-
бують регулювання, найбільш ефективним спо-
собом якого є внесення змін у законодавство. 
Основним принципом у зміненому законодав-
стві щодо регулювання міжнародної міграції 
трудових ресурсів повинен бути такий фактор, 
як орієнтованість на трудового мігранта, тобто 
зменшення податкових обтяжень, надання по-
вного соціального пакета (медичне обслугову-
вання, житло, харчування тощо), нормування 
робочого дня, збільшення квоти на робочі місця 
для мігрантів, полегшення процесу отримання 
робочої візи. Мігранти повинні себе відчувати 
захищеними за кордоном. Іншим принципом, 
на якому будуть базуватися нові угоди, має 
бути посилення покарання осіб, які несуть від-
повідальність за працевлаштування мігрантів.

Задля двостороннього регулювання трудової 
міграції між країнами слід створити одну спіль-
ну базу, в якій буде вказана повна інформація 
щодо мігрантів та яка буде відповідати стандар-
там України й країн ЄС одночасно, що допо-
може пришвидшити процес проходження кор-
дону. Обов’язково у законодавчих документах 
щодо міжнародної трудової міграції потрібно 
визначити термін перебування мігранта за кор-
доном. Коли цей термін скінчиться, особа, яка 
була на заробітках, повинна повернутися на 
Батьківщину, тобто має відбутися рееміграція. 
Через деякий термін, наприклад рік, можна 
буде повернутися до іноземної держави задля 
заробітку. Для більш плідної співпраці Укра-
їни та країн ЄС варто на законодавчому рівні 
створити конкурси на отримання грантів на 
навчання за кордоном, відкрити програми для 
передачі досвіду в професійних сферах, напри-
клад у медицині або інноваційних технологіях. 
Слід взяти до уваги, що студенти, які сьогодні 
навчаються у вищих навчальних закладах, є 
майбутнім країни, тому програми навчання сту-
дентів за обміном шляхом співпраці з універси-
тетами інших країн є одним із головних вкладів 
держави у свій розвиток. Отже, буде зменше-
но показник депопуляції населення в краї-
нах, які мають низький міграційний приріст.
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