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Мета — проаналізувати фактори, що впливають на стан та рівень міграційних процесів в 
Україні.

Методи. У процесі дослідження використано методи порівняння та узагальнення (для пред-
ставлення інформаційних даних щодо обсягів міграційних процесів в Україні). Графічний метод 
використано під час наочного відображення динаміки зміни чисельності мігрантів з України та 
розподілу еміграції українських громадян у розрізі країн. Методи синтезу та конкретизації вико-
ристано для визначення та аналізу основних факторів, що впливають на стан та рівень міграцій-
них процесів в Україні. Методи індукції та групування використано під час узагальнення факторів, 
що впливають на стан та рівень міграційних процесів в Україні. Методи конкретизації та абстра-
гування застосовано під час визначення основних факторів привабливості та популярності країн 
для міграції серед громадян України.

Результати. За результатами проведеного дослідження визначено основні фактори виникнен-
ня міграційних процесів в Україні. Конкретизовано перелік найбільш популярних країн для еміграції 
серед громадян України. Проаналізовано динаміку зміни чисельності емігрантів з України у період 
з 2000 по 2019 роки. Конкретизовано класифікаційні ознаки для групування факторів міграційних 
потоків в Україні. Запропоновано виокремлення психолого-особистісного та соціо-психологічного 
факторів як окремих чинників впливу на стан та рівень міграційних процесів в Україні.

Визначено основні фактори еміграції громадян України до інших держав. Практичне значення 
одержаних результатів полягає в можливості їх використання під час формування нормативно-
правової бази України і розроблення механізмів упровадження комплексу заходів міграційної полі-
тики щодо зменшення еміграційних потоків із країни та залучення іноземних мігрантів до України 
на державному та регіональному рівнях.

Ключові слова: міграція, фактор, виникнення міграційних процесів, класифікація, міграційна 
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Постановка проблеми. в україні впродовж 
десяти років спостерігається тенденція щодо 
зростання чисельності емігрантів. Згідно з дани-
ми Державної прикордонної служби україни у 
період з 2001 по 2018 роки 6,3 мільйона українців 
назавжди покинули країну [1]. інформаційний 
портал «global Migration data Portal» зазначає, 
що в період з 2010 по 2018 роки загальна чисель-
ність емігрантів становила 5 мільйонів осіб [2]. 

наявність негативних міграційних процесів в 
україні не дозволяє створити сприятливі умо-
ви для економічного розвитку країни, виступає 
гальмівним важелем для розвитку виробничого 
сектору у зв’язку з дефіцитом трудових ресурсів.

Дослідження та аналіз основних факто-
рів, що впливають на стан та рівень міграцій-
них процесів в україні, дозволять розробити 
ефективні механізми подолання негативних 
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наслідків та запропонувати превентивні захо-
ди щодо мінімізації зазначеного явища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вивченню факторів, що впливають на стан 
та рівень міграційних процесів в україні, 
присвячено низку наукових праць та дослі-
джень. в. Чумакова зазначає, що «у науковій 
літературі немає однозначного визначення і 
розмежування понять “фактори” і “причини 
міграційних процесів”» [3]. критичний огляд, 
класифікацію та групування факторів міграції 
здійснено с. о. Западнюк [22] та М. П. Бублій 
[4]. і. в. Бурачек визначає головною причи-
ною зовнішньої трудової міграції економічну 
кризу [5]. При цьому науковець зазначає, що 
можливості працевлаштування на офіційно-
му ринку праці україни є незначними, зай-
нятість у державному секторі економіки не 
гарантує добробуту та забезпечення потреб 
відтворення робочої сили працюючого [5]. 
л. М. Федоришина, о. і. Шевчук слушно за-
уважують, що «останніми роками спостеріга-
ється збільшення міграційного сальдо на тлі 
природного скорочення населення україни» 
[6]. к. Ю. величко, л. л. носач, о. і. Печенка 
зазначають, що «сучасний етап міграції дещо 
складніший ніж попередні, оскільки, він збіг-
ся з військовим конфліктом на сході країни, 
анексією криму на тлі значного падіння еко-
номіки, причому тут має місце і міграція як 
переселення, і внутрішня міграція, і міграція 
робочої сили» [7]. Доцільно погодитися з дум-
кою дослідників про те, що основними фак-
торами, які сприяють міграційним процесам, 
є економічні, політичні, соціальні та еколо-
гічні. в. М. Шульц, л. г. саркісян акцентують 
свою увагу саме на факторах, що є стимулами 
для міграції висококваліфікованих кадрів, а 
саме вчених. Дослідники відзначають, що мі-
грація інтелектуального капіталу перебуває 
під впливом цілого спектра чинників, таких 
як різний рівень життя і матеріальної вина-
городи праці; особливості рівня безробіття 
у різних країнах; неможливість реалізувати 
потенціал у національній економіці; кращі 
можливості для творчості і самореалізації; не-
визнання результатів праці інтелектуально-
го працівника тощо [8]. особливості відтоку 
інтелекту за кордон, а також загрози, які чи-
нять загальний вплив на економічну безпеку 
україни досліджувалися З. в. гбур. Дослідник 
зазначає, що «серед всіх факторів найбільш 
вагоме місце посідають економічні, оскільки 

основна причина виїзду громадян україни за 
кордон — отримання високооплачуваної ро-
боти» [9]. а. тімофєєв акцентує увагу на на-
явності внутрішніх й зовнішніх чинників, 
які зумовлюють трудову міграцію українців. 
необхідно погодитися з тим, що сьогодні для 
міграційних процесів в україні характерним є 
явище інтелектуалізації еміграції. окрім того, 
зазначене явище зберігатиметься до подолан-
ня економічної кризи [10]. на нашу думку, 
міграційні процеси в україні формуються під 
впливом цілого комплексу факторів. незва-
жаючи на актуальність, проблема визначення 
ключових факторів виникнення міграційних 
процесів в україні досліджена не повною мі-
рою та потребує подальшого вивчення.

Мета статті — проаналізувати фактори, 
що впливають на стан та рівень міграційних 
процесів в україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
розвиток сучасного суспільства, національ-
них економік знаходиться під впливом досить 
значної кількості загальносвітових тенденцій 
та факторів. Міграція населення притаманна 
усім країнам. її масштаби залежать від різно-
манітних факторів політичного, економіч-
ного, екологічного та соціального характеру. 
Деякі країни є центрами формування мігра-
ційних потоків, тобто є «постачальниками» 
людських ресурсів, а відповідно, інші — 
«отримувачами».

варто зазначити, що у науковій літературі 
немає чіткого визначення та розмежування по-
нять «причина міграційних процесів» та «фак-
тор міграційних процесів». Для проведення до-
стовірного аналізу факторів, що впливають на 
стан та рівень міграційних процесів, доцільно 
визначити сутність поняття «фактор міграцій-
них процесів». Фактор — це умова, рушійна 
сила будь-якого процесу, явища; чинник [11]. 
тобто, одночасно фактор є безпосереднім ка-
талізатором виникнення будь-якого процесу і 
чинником зростання, посилення впливу яви-
ща на оточуюче середовище.

у зарубіжній науковій літературі розме-
жовують поняття «фактори притягання» (the 
Pull factors) та «фактори відштовхування» 
(the Push factors). Згідно з даними світової 
організації статистики, фактори відштовху-
вання — це фактори, які змушують людину 
через різні причини покинути постійне місце 
проживання та поїхати в будь-яке інше місце 
[12]. До таких факторів належать низька про-
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Таблиця 1
Фактори виникнення міграційних процесів (складено автором на основі [3, 9, 22, 23])

№ 
з/п

класифікаційна 
ознака

Фактори виникнення міграційних процесів

1
За суб’єктністю 

причин виникнення
суб’єктивні (психологічні) [22]
об’єктивні (природні та суспільні) [22]

2
За тривалістю 

впливу

постійно діючі (природні умови, транспортно-географічне положення) [3]
тимчасові (генетичний, етнічний та демографічний склад населення) [3]
змінні (економічні) фактори [3]

3
За ступенем керо-

ваності

фактори, які не піддаються управлінню (географічне положення та природ-
ні умови) [22]
чинники, які підлягають лише опосередкованому управлінню (рівень еко-
номічного розвитку території, наявність соціальної інфраструктури, склад 
населення) [22]
чинники, які безпосередньо можуть моделюватися державою [22]

4
За рівнем впливу 

оточуючого середо-
вища

фактори, що відносяться до розвитку людини (її соціальний розвиток і при-
родний рух населення) [3; 22]
фактори, що відносяться до розвитку умов її життя (природно-географічні, 
науково-технічні, економічні; характер суспільних відносин, рівень розвит-
ку культури та охорони здоров’я) [3; 22]

5 За ступенем дії
фактори макрорівня [3; 22]
фактори макрорівня [3; 22]
фактори мезорівня [3; 22]

дуктивність, безробіття, погані економічні 
умови, відсутність можливостей для просу-
вання, виснаження природних ресурсів та на-
явність стихійних лих. Фактори притягання — 
це фактори, які приваблюють іммігрантів до 
проживання у певному районі або місцевості 
[12]. Можливість покращити зайнятість, вища 
заробітна плата, кращі умови праці є важли-
вими факторами, які приваблюють здійсню-
вати імміграцію саме в конкретну країну, ра-
йон або регіон.

Європейська комісія визначає, що фак-
тори притягання — це «фактори, які ініцію-
ють і впливають на рішення про імміграцію 
шляхом виїзду до іншої країни». Фактори від-
штовхування — це «фактори, які ініціюють і 
впливають на рішення про міграцію шляхом 
стимулювання еміграції» [13].

Міжнародною організацією міграції кон-
кретизовано основні фактори, що впливають 
на стан та рівень міграційних процесів. До них 
належать:

1) соціально-економічні фактори (фак-
тичні та очікувані відмінності у заробітній 
платі та відмінності в рівні життя, наявність 
можливостей працевлаштування та належний 
рівень зайнятості, диверсифікація сімейних 
ризиків, структурний попит на дешеву та екс-
плуатаційну робочу силу в промислово розви-
нених країнах);

2) політичні фактори (конфлікти, загрози 
особистій безпеці, політична нестабільність 
та порушення прав людини, поєднання кон-
фліктів, політичної нестабільності та еконо-
мічної незахищеності);

3) демографічні фактори (приріст насе-
лення, загальний коефіцієнт народжуваності, 
щільність, чисельність населення, частка мо-
лодих людей у загальній чисельності населен-
ня);

4) «близькість»: історичні, культурні та 
географічні фактори (близькість між краї-
ною — походженням та країною-пунктом 
призначення — історичні (минулі колоніальні 
зв’язки), культурні (мовні подібності) та гео-
графічні (фізична відстань) зв’язки), фактори 
навколишнього середовища (зміни клімату та 
навколишнього середовища, стихійні лиха та 
різке погіршення умов довкілля), фактори мі-
граційної політики.

враховуючи різноманітність факторів 
міграційних процесів, доцільним є їх визна-
чення та групування. результати групування 
факторів міграційних процесів відображено у 
табл. 1.

усі фактори міграційних процесів є 
взаємопов’язаними. окрім зазначених вище 
факторів міграційних процесів в україні, до-
цільно виділити ще одну класифікаційну 
ознаку «за рівнем впливу на громадянина».  
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До зазначеної класифікаційної ознаки необ-
хідно включити такі фактори міграційних 
процесів, як психолого-особистісні (вклю-
чають особистісні переконання громадян, їх 
бажання та прагнення до повноправної реалі-
зації як особистості в іншій державі) та соціо-
психологічні (наявність бажань та переконань 
у соціумі щодо «гарантованого» зростання 
рівня життя у зв’язку з еміграцією до інших 
країн).

Проаналізувавши усі зазначені фактори, 
доцільно зробити висновок про те, що най-
більший вплив на стан та рівень міграційних 
процесів в україні здійснюють економічні, 
політичні, соціальні та культурні фактори. До 
економічних факторів варто віднести такі:

 — потенційна можливість економічних 
суб’єктів та домогосподарств покращити своє 
економічне становище за рахунок зростання 
індивідуальних доходів у вигляді заробітної 
плати;

 — наявність вакантних робочих місць із 
кращим матеріально-технічним забезпеченням;

 — стабільність економічної системи су-
сідніх держав;

 — зростання попиту у країнах Єс на 
низькокваліфіковану робочу силу;

 — наявність диспропорцій між попитом і 
пропозицією на ринку праці україни. 

Політичні фактори охоплюють наступні:
1) міграційна політика країн-сусідів щодо 

прямого та опосередкованого заохочення мі-
грантів з україни;

2) розвиненість та дієвість демократичних 
процесів, верховенство права та чинних зако-
нодавчих положень країн-сусідів;

3) стабільність розвитку політичних сис-
тем країн-сусідів;

4) наявність бойових дій, анексованих те-
риторій україни та «сірих зон».

соціальні фактори охоплюють: високий 
рівень охорони здоров’я та медичного забез-
печення, наявність високого рівня життя.

варто зазначити, що у світових та україн-
ських офіційних та неофіційних статистичних 
джерелах відсутні єдині дані щодо кількості 
громадян україни, які емігрували з країни. 
офіційні інформаційні дані щодо міграції 
громадян україни Державної служби статис-
тики розраховуються на основі відомостей 
про реєстрацію місця проживання фізичних 
осіб та, відповідно, відомостей щодо знят-
тя з реєстрації. тому доцільним є здійснення 
аналізу основних інформаційних даних щодо 
обсягів еміграції в україні, зазначених у орга-
нізації об’єднаних націй. Дані щодо еміграції 
населення наведено на рис. 1.

аналізуючи дані щодо зміни чисельності 
емігрантів україни, доцільно зробити висно-
вок, що загальний обсяг емігрантів є дина-
мічно змінним. у період з 2000 по 2010 роки 
спостерігалася тенденція до зменшення чи-
сельності емігрантів україни на 709 тис. осіб 
у абсолютному вираженні та на 12,83 % у від-
носному. основною причиною зменшення 
чисельності мігрантів стала стабілізація еко-

№ 
з/п

класифікаційна 
ознака

Фактори виникнення міграційних процесів

6
За джерелом ви-

никнення

економічні [3; 9; 22; 23]

соціальні [3; 9; 22; 23]

культурні [3; 9; 22; 23]

політичні [3; 9; 22; 23]

7 За сферою прояву

народногосподарські [3]

територіальні [3]

галузеві та внутрішньовиробничі [3]

8
За ступенем керо-
ваності населення

керовані суспільством [3]

некеровані суспільством [3]

9
За напрямами дер-

жавного регулю-
вання

правові [3]

організаційні [3]

економічні [3]

інформаційно-пропагандистські [3]

10
За рівнем впливу на 

громадянина
психолого-особистісні

соціо-психологічні

Продовження таблиця 1
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номічного становища у період з 2000 по 2008 
роки.

у період з 2010 по 2019 роки спостеріга-
ється тенденція до зростання чисельності 
емігрантів україни на 146 тис. осіб у абсолют-
ному вираженні та на 3,03 % у відносному. 
основними причинами збільшення чисель-
ності емігрантів стали наслідки світової еко-
номічної кризи 2008–2009 рр., а також бойові 
дії на сході україни і, як наслідок, початок 
економічного спаду в країні у період з 2014 по 
2017 роки. усі зазначені причини призвели до 
зниження рівня життя і сприяли відтоку насе-
лення за кордон.

іншим напрямом отримання даних щодо 
обсягів міграції є проведення статистичних 
опитувань. Згідно з даними он-лайн опиту-
вання «headhunter», у 2019 році громадя-
ни україни розглядали роботу за кордоном у 
трьох основних напрямах: як перший крок до 
переїзду в іншу країну (40 %), як потенційну 
можливість заробити гроші (29 %) та як мож-
ливість отримати новий досвід та нові знання 
(27 %). При цьому більше ніж 60 % опитаних 
готові вивчити іншу мову або отримати до-
даткову освіту, а 39 % згодні працювати не за 
фахом [20].

найбільш популярними країнами для 
еміграції серед громадян україни є кана-
да (28 %), сШа (28 %) і німеччина (21 %), а 
також Польща, словаччина, велика Брита-
нія, Чехія, угорщина та Молдова (19 %) [20]. 
Згідно з даними Євростату популярними кра-
їнами для еміграції серед громадян україни є 
Чехія, естонія, Польща, Болгарія, Данія, лит-
ва, латвія, угорщина, словаччина [16]. відпо-

відно до даних оон, найбільш популярними 
для еміграції українського населення є такі 
країни, як казахстан, ізраїль, Польща, Біло-
русь, німеччина, італія, російська Федерація, 
канада, сШа [21]. розподіл країн за обсяга-
ми еміграції українських громадян наведено 
на рис. 2.

аналізуючи дані щодо еміграції україн-
ських громадян у розрізі країн у 2005–2017 рр., 
доцільно зробити висновок, що основні цен-
три еміграції припадали на країни Північної 
америки та країни європейського регіону. 
упродовж 2005–2017 рр. спостерігається тен-
денція до зростання обсягів еміграції україн-
ських громадян.

країни Північної америки (канада та 
сШа) є привабливими для еміграції україн-
ських громадян через вплив декількох факто-
рів, зокрема більш високого рівня заробітної 
плати, можливості процедури працевлашту-
вання, високої купівельної спроможності гро-
мадян цих країн, наявності досить чисельної 
української діаспори.

країни східноєвропейського регіону 
(Польща, словаччина, Чехія, Болгарія) є 
привабливими для еміграції українських гро-
мадян через вплив факторів більш високого 
рівня заробітної плати, вищої купівельної 
спроможності громадян цих країн, близькос-
ті ментальних та культурних особливостей, 
провадження зазначеними країнами полі-
тики залучення мігрантів саме з україни та 
максимальне спрощення процедури офіцій-
ного працевлаштування на коротко- та дов-
гостроковий термін, територіальної близь-
кості держав.

Рис. 1. Динаміка зміни чисельності емігрантів з України з 2000 по 2019 роки  
(складено автором на основі [21])
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країни центральної та південної Європи 
(німеччина, італія) приваблюють українських 
емігрантів перш за все наявністю високої за-
робітної плати, високим рівнем життя грома-
дян цих країн, наявністю значного попиту на 
низькокваліфіковану працю, наявністю роз-
винутої соціальної сфери.

Доволі велика кількість еміграції укра-
їнських громадян до російської Федерації 
(3 272 тис. осіб) пояснюється впливом декіль-
кох факторів. До них належать культурна та 
ментальна схожість, наявність спільного кор-
дону, вищий рівень заробітної плати, «спадко-
вість» міграційних потоків ще з часів срср.

Висновки. отже, у ході дослідження було 
визначено, що основними факторами, що 
впливають на стан та рівень міграційних про-
цесів в україні, є фактори економічного, полі-
тичного та соціального характеру; згруповано 
основні фактори, що сприяють міграційним 
процесам у світі загалом та, зокрема, еміграції 
громадян з україни; було виокремлено психо-
лого-особистісні та соціо-психологічні фак-
тори як окремі чинники впливу на міграційні 
процеси; визначено, що основними країнами, 
що приймають емігрантів з україни, є Поль-
ща, німеччина, італія, російська Федерація, 
Чехія, сШа.
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Objective. The purpose of the article is to analyze the factors affecting the status and level of migration 
processes in Ukraine.

Methods. In the course of the research the methods of comparison and generalization (to provide infor-
mation on the volume of migration processes in Ukraine) are used. The graphical method is used to visualize 
the dynamics of changes in the number of migrants from Ukraine and the distribution of emigration of Ukrai-
nian citizens by country. The methods of synthesis and concretization are used to identify and analyze the 
main factors that influence the status and level of migration processes in Ukraine. Induction and clustering 
techniques have been used to summarize factors that influence the status and level of migration processes in 
Ukraine. Methods of specification and abstraction are used in determining the main factors of attractiveness 
and popularity of countries for migration among Ukrainian citizens.

Results. According to the results of the research, the main factors of migration processes in Ukraine are 
identified. The list of the most popular countries for migration among Ukrainian citizens is specified. The dy-
namics of changes in the number of migrants from Ukraine in the period from 2000 to 2019 is analyzed. The 
classification features for the grouping of factors of migration flows in Ukraine are specified. It is proposed 
to distinguish psychological, personality and socio-psychological factors as separate factors influencing the 
status and level of migration processes in Ukraine.

The basic factors of emigration of Ukrainian citizens to other countries are substantiated. The practical 
significance of the obtained results lies in the possibility of their use in the formation of the legal framework 
of Ukraine and the development of mechanisms for the implementation of a set of measures of migration 
policy to reduce emigration flows from the country and attracting foreign migrants to Ukraine at the state and 
regional levels.

Key words: migration, factor, emergence of migration processes, classification, migration policy, condi-
tion, level.

Цель — проанализировать факторы, влияющие на состояние и уровень миграционных процес-
сов в Украине.

Методы. В процессе исследования использованы методы сравнения и обобщения (для представ-
ления информационных данных по объемам миграционных процессов в Украине). Графический метод 
использован для наглядного отображения динамики изменения численности мигрантов из Украины 
и распределения эмиграции украинских граждан в разрезе стран. Методы синтеза и конкретиза-
ции использованы для определения и анализа основных факторов, влияющих на состояние и уровень 
миграционных процессов в Украине. Методы индукции и группировки использованы для обобщения 
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факторов, влияющих на состояние и уровень миграционных процессов в Украине. Методы конкре-
тизации и абстрагирования использованы при определении основных факторов привлекательности 
и популярности стран для миграции среди граждан Украины.

Результаты. По результатам проведенного исследования определены основные факторы воз-
никновения миграционных процессов в Украине. Конкретизирован перечень наиболее популярных 
стран для эмиграции среди граждан Украины. Проанализирована динамика изменения численно-
сти эмигрантов из Украины в период с 2000 по 2019 годы. Конкретизированы классификацион-
ные признаки для группировки факторов миграционных потоков в Украине. Предложено выделение 
психолого-личностного и социо-психологического факторов как отдельных факторов влияния на 
состояние и уровень миграционных процессов в Украине.

Обоснованы основные факторы эмиграции граждан Украины за рубеж. Практическое зна-
чение полученных результатов заключается в возможности их использования при формировании 
нормативно-правовой базы Украины и разработке механизмов внедрения комплекса мероприятий 
миграционной политики по уменьшению эмиграционных потоков из страны и привлечения ино-
странных мигрантов в Украине на государственном и региональном уровнях.

Ключевые слова: миграция, фактор, возникновение миграционных процессов, классификация, 
миграционная политика, состояние, уровень.
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