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СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ 
НА РІВЕНЬ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ 

Протягом останніх років в Україні відбулися кардинальні зміни в соціаль-
ній, політичній та економічній сферах життя. Під впливом нових тенденцій і 
явищ у соціально-економічному та політичному середовищі збільшується чи-
сельність трудових мігрантів. Зростаючі обсяги трудової міграції призводять 
до дисбалансу між попитом і пропозицією на робочу силу на локальних,  
регіональних і національному ринках праці, а також суттєво впливають на 
подальший розвиток суспільства. 
Істотне зростання масштабів трудової міграції в Україні актуалізує її дос-

лідження як явища, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної 
сфери, демографічної ситуації та інших сторін суспільного життя. Важли-
вість дослідження процесів міграції в Україні зумовлена стрімким зростан-
ням її обсягів та інтенсивністю прояву, поширенням на всі регіони країни. 
Трудова міграція в Україні безперечно залежить від впливу економічних, 

соціальних і демографічних факторів. 
Щоб з’ясувати ключові фактори, від яких найбільше залежать обсяги тру-

дової міграції, проведено кореляційно-регресійний аналіз між основними по-
казниками соціально-економічного розвитку та трудовою міграцією у розрізі 
регіонів в Україні за 2013–2015 рр. 
За результатами проведеного дослідження, можна зробити такі висновки: 

найбільше на процес прибуття осіб у регіони країни впливали такі фактори: 
наявний дохід населення у розрахунку на 1 особу; попит на робочу силу та 
навантаження незайнятих трудовою діяльністю громадян на одне вільне ро-
боче місце; впровадження прогресивних технологічних процесів у промисло-
вості регіонів. 
Зі збільшенням наявного доходу на 1 %, за умови незмінності інших фак-

торів, прибуття осіб у регіон зростає в середньому на 3,4 %, такі ж висновки 
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можна зробити щодо впровадження прогресивних технологічних процесів у 
промисловість регіонів, попиту на робочу силу та навантаження незайнятих 
трудовою діяльністю громадян на одне вільне робоче місце. 
При збільшенні безробітного населення на 1 %, за умови незмінності ін-

ших факторів, вибуття осіб у регіонах зростає в середньому в 1,2 разу та при 
збільшенні кількості інноваційно активних підприємств на 1 % за умови не-
змінності інших факторів, вибуття осіб у регіонах скорочується в середньому 
на 65,6 %. 
Прибуття осіб в регіони у 2014 році залежало від розміру середньомісячної 

заробітної плати, рівня забезпеченості населення житлом, кількості іннова-
ційно активних підприємств у промисловості та кількості організацій, що ви-
конують наукові та науково-технічні роботи і попит на робочу силу.  
Зі збільшенням середньомісячної заробітної плати на 1 %, за умови не-

змінності інших факторів, прибуття осіб у регіон зростає в середньому на 
17,2 %, такі ж висновки можна зробити щодо інших факторів, так, при зрос-
танні на 1 % забезпеченості населення житлом, кількість прибулих може зро-
сти в 3,8 разу. При цьому із збільшенням навантаження на одне робоче місце 
на 1 %, за умови незмінності інших факторів, вибуття осіб у регіонах зростає 
у середньому в 2,4 разу. 
У 2015 році, згідно проведених розрахунків, збільшення інноваційно акти-

вних підприємств та організацій, які використовують наукові та науково-
технічні роботи призвело до зростання населення, що прибуло в регіони в де-
кілька разів, а на вибуття населення найбільше вплинуло число безробітних; 
навантаження на одне робоче місце та демографічний фактор — до зростання 
кількості розлучень. 
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що фактори, які 

впливають на міграцію населення змінюються, у 2013 році ключовим факто-
ром для зростання обсягів міграції була заробітна плата: люди мігрували в 
пошуках гідної оплати праці. У наступному — 2014 році — її обсяги більше 
залежали від того, чи буде особа, що мігрує, забезпечена житлом. Такі зміни 
в пріоритетності тих чи інших факторів впливу викликані погіршенням еко-
номічної ситуації: рівень заробітної плати в останні роки тримався приблизно 
на одному рівні, особи, що бажали виїхати з певного регіону, шукали інші 
важелі для переїзду, одним із таких важелів, був попит на робочу силу.  
Попит на робочу силу щороку є одним з ключових факторів впливу на об-

сяги та інтенсивність трудової міграції. 
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Також, ключовими факторами, що впливають на рівень міграції, є рівень 
безробіття населення та навантаження на одне робоче місце в регіонах. Зрос-
тання значень цих показників призводить до зростання рівня трудової мігра-
ції населення. 
Демографічні фактори також впливають на трудову міграцію, але меншою 

мірою. Найбільший вплив з демографічних факторів відіграє кількість розлу-
чень, так зі зростанням їх чисельності, зростає і число тих, хто вибуває з  
регіону. А фактор числа шлюбів, навпаки, скорочує процеси вибуття осіб з 
регіонів і стабілізує ситуацію. 
Серед соціальних факторів, значний вплив має наявність вищих навчаль-

них закладів у регіонах. 
Остаточним підтвердженням того, що міграційні процеси залежать від рів-

ня інноваційного розвитку в регіонах, став вплив таких факторів: зростання 
інноваційно активних підприємств та організацій, що використовують науко-
ві та науково-технічні роботи, впровадження прогресивних технологічних 
процесів у промисловості. 
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