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Міграційні процеси зумовлює низка обставин, хоча не останню роль відіг-

рають економічні чинники. Серед економічних чинників, які впливають на прий-

няття людиною рішення про трудову міграцію є низька заробітна плата, низький 

рівень життя, високий рівень безробіття, економічна нестабільність, обтяжлива 

система оподаткування тощо. Трудова міграція українців відіграє роль певного 

компенсатора низького рівня життя, за допомогою якого трудові мігранти прис-

тосовуються до складних соціально-економічних умов. Для окремих трудових 

мігрантів це стає певним способом життя, в масштабах країни це призводить до 

значних демографічних та економічних втрат. 

Для аналізу економічної ситуації науковці застосовують різноманітні по-

казники. Чимало з них певною мірою пов’язано з ухваленням рішення про міг-

рацію. Найважливіші серед цих показників традиційно аналізують демографи, 

географи, економісти, соціологи, які працюють над міграційною проблемати-

кою. До них відносять: динаміку рівня ВВП країни, рівень безробіття, розмір се-

редньомісячної заробітної плати по регіонах, розмір мінімальної заробітної 

плати та пенсії, прожитковий мінімум. 

На трудові міграції впливають рівень безробіття в країні та в регіоні, пере-

важання галузей промисловості, рівень професійних навиків, середня заробітна 

плата, прожитковий мінімум, розмір сім’ї, поінформованість особи про умови 

трудової міграції тощо. 

Серед економічних факторів “виштовхування” українців за межі України 

можна назвати такі: 



– невідповідність між рівнем оплати праці та фактичною вартістю життя; 

– суттєві відмінності в оплаті праці на батьківщині та за кордоном; 

– виникнення безробіття, неповна занятість населення, перманентне па-

діння попиту на представників окремих професій; 

– масштабне зубожіння населення в окремих депресивних регіонах, у сіль-

ській місцевості та серед окремих соціальних груп населення; 

– зростаючий рівень майнового розшарування, за якого незначна кількість 

українців “процвітає”, а переважна частина населення перебуває на межі 

бідності; 

– монопольне становище роботодавців, які не зацікавлені у підвищенні за-

робітної плати та забезпеченні соціальних гарантій. 

Аналізуючи ці фактори є каталізаторами української трудової міграції, мо-

жна виділити найвагоміші з них, а саме: 1. високий рівень безробіття та проблема 

бідності. 2. Забезпечення добробуту дітей. 3. Підвищення свого соціального ста-

тусу. 4. “Суспільна мода” на заробітчанство. 5. Можливість еміграції в майбут-

ньому. 6. Можливість професійного росту [3, с. 89–94]. 

Значною проблемою під час дослідження економічних передумов трудової 

еміграції з України є відносність показника рівня безробіття, у порівнянні з ана-

логічним показником в країнах Європи та США, оскільки в Україні є проблема 

прихованого безробіття. Українські статистики враховували осіб, котрі перебу-

вають на обліку служби зайнятості, і тих, хто отримує допомогу по безробіттю. 

Зважаючи на це, показник безробіття українських громадян має бути вищим. 

Рівень безробіття є диференційованим у розрізі областей України, вищи, 

ніж у середньому по країні рівень безробіття зафіксовано на заході країни – Во-

линській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Тер-

нопільській областях. Відповідно нижчий рівень – у Дніпропетровській, Запорі-

зькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Харківській областях та м. Київ. 

Життєвий рівень є важливим чинником трудової міграції населення. Якщо 

порівняти тенденції зміни середньомісячної заробітної плати, прожиткового мі-



німуму та мінімальної заробітної плати, можна констатувати, що в Україні ці по-

казники зростають. Це свідчить не так про високий рівень оплати праці, як про 

невідповідність мінімальних стандартів та гарантій фактичної вартості життя у 

країні. Те саме стосується і пенсійних виплат, мінімальної заробітної плати та 

пенсії [7, с. 76]. 

Відмінності у розмірі середньомісячної заробітної плати по регіонах спри-

чинені рівнем їх економічного розвитку, профільними галузями, наявністю ве-

ликих міст у регіоні тощо. Виходячи з цього, частка середньомісячної заробітної 

плати в окремих областях України була нижчою від середнього показника по 

країні. В середньому приріст середньомісячної заробітної плати коливався від 

5,54% (період 2008–2009 рр.) до 50,85% (період 2004–2005 рр.). Проте таке зро-

стання середньомісячної заробітної плати нівелювали високі ціни на комунальні 

послуги, продукти харчування та рівень інфляції. 

Області України можна згрупувати за показником середньомісячної заро-

бітної плати. Зайнятість населення у певній сфері визначає рівень заробітної 

плати, що призводить до диференціації областей України за рівнем середньомі-

сячної плати: 

– із вищим показником середньомісячної заробітної плати від середнього 

по країні: Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська області та м. Київ. 

Рівень перевищення показника середньомісячної плати коливається від 2,2% 

(Дніпропетровська та Луганська обл.) до 53,4% (м. Київ) (станом на 2013 р.). По-

рівнявши з аналогічними показниками з 1997 р., з’ясовано, що ця група областей 

та м. Київ зберігають лідерські позиції впродовж 18 років; 

– із показником середньомісячної заробітної плати приблизно рівним із се-

реднім у країні – Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська об-

ласті та м. Севастополь. Загалом в цій групі показник менший від середньоукра-

їнського в межах від 3,8% (Запорізька обл.) до 9,7% (Одеська обл.); 

– із найнижчим показником середньомісячної заробітної плати стосовно 

середнього показника – АР Крим, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закар-

патська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Сумська, 



Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області. Показник середньомісячної заробітної плати в цій групі нижчий від се-

реднього від 12,7% (АР Крим) до 27,7% (Тернопільська обл.). 

Економічна ситуація є одним з чинників формування зарубіжного україн-

ства. Фактично економічна ситуація від перших років незалежності і до сучасно-

сті започаткувала новітній період української еміграції. На відміну від поперед-

ніх періодів, в результаті міграції новітнього періоду створюються транснаціо-

нальні спільноти мігрантів, а не діаспори. 

Вирівнювання економічних показників за останні роки не зменшили кіль-

кості українських трудових мігрантів, адже заробітчанство стало свого роду “су-

спільною модою” серед українців. 

Аналіз показників середньомісячної заробітної плати в розрізі областей по-

казав значні відмінності, що пояснюється профілюючими галузями. Власне ме-

нші показники середньомісячної заробітної плати в поєднанні з рівнем безро-

біття та територіальною близькістю до кордону дають в сумі більші показники 

української трудової міграції. 

Поступове зростання показників середньомісячної заробітної плати і пен-

сій та мінімальної заробітної плати і пенсії, а також показник прожиткового мі-

німуму не відповідають фактичному рівню життя. 

Оскільки заробітки в інших країнах значно вищі, ніж в Україні, для час-

тини українців працевлаштування за кордоном є важливим джерелом матеріаль-

ного добробуту та можливістю вирішення важливих проблем сім’ї, таких, як жи-

тлове питання, лікування або навчання дітей. 
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