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Київський національний університет технологій та дизайну  

з однієї території на 

Станом на 1 серпня 2016 року чисельність населення України 

д  і
х 

селилися на 
иторії Донецької та Луганської областей чи в сусідній Харківській 

бласті, і лише близько 10 тисяч мігрувало на Захід України. 
Іншою п овних причин 

трудової міграції населення України можна віднести ви
низький рівень заробітної плати, непотрібність фах
скорочення деяких галузей та економічна
Україна не може надати роботу дуж
кількіс
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СТАТИСТИКА МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
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тПід міграцією населення розумію ь переміщення людей 

іншу, з метою зміни місця проживання назавжди чи на певний проміжок часу. Міграція 
населення є дуже важливим показником, оскільки зумовлює зміну чисельності 
населення країни. 
становила 42 650 186 осіб.  

На даний момент, найважливішою причиною, що впливає на міграцію населення 
України є економічна ситуація в країні:війна з Росією, анексія АР Крим та втрата 
контролю на  частиною Донецької та Луганської областей. Через це велика к лькість 
людей була змушена залишити своє постійне місце проживання і мігрувати до інши
регіоні зв України чи в агалі до інших країн, щоб просто вижити. За даними 
Міністерства соціальної політики станом на 6 червня 2016 року емігрували 1 785 740 
осіб. До інших регіонів України було переселено 1 026 177 осіб, серед них 1 003 824 
осіб з Донецької та Луганської областей. Понад 200 тисяч переселенців вирішили не 
їхати далеко, сподіваючись найближчим часом повернутися додому, тому о
неокупованій тер
о

ричиною для міграції населення є пошук роботи. До осн
сокий рівень безробіття, 
батьківщині, зникнення і у на 

ість регіонів. На превеликий жаль,  нерозвинен
е багатьом людям. Тільки за січень 2016 року 

ть офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася на 17,8 тисяч 
осіб, за даними Державної служби статистики України. Ціни зростають з кожним днем, 
а заробітна плата ні. Багато людей просто живуть від заробітної плати до заробітної 
плати. Тому багато і емігрантів, бо вони бажають для себе кращого і вважають, що 
гідні більшого. Мінімальна заробітна плата на даний момент складає 1450 грн., а це 
майже в 20 разів менше, ніж в Італії, в 6 разів менше, ніж у Польщі та в 4 рази менше, 
ніж в Росії.  

З 1 березня 2014 року до 1 лютого 2015 року з України емігрували – 8495 осіб. 
За даними Державної служби статистики України, за 2013 рік емігрували 18,7 тисяч 
українців, що на 157% більше, ніж у 2012 році. Найчастіше українці емігрували до 
Російської Федерації, Ізраїлю, США, Угорщини, Німеччини, Італії та Польщі. Близько 
80% трудових мігрантів працюють за кордоном нелегально, хоча із 13 країнами світу 
Україна вже підписала двосторонні міждержавні угоди щодо працевлаштування 
мігрантів, а з 15 ще веде переговори. Значний відсоток серед мігрантів складає молодь. 
Головною причиною, що спонукає їх емігрувати є те, що вони не можуть 
реалізовуватися у власній країні, а також низький рівень заробітної плати. І є висока 
вірогідність того, що вони залишаться там на постійне місце проживання і не 
повернуться на батьківщину. Отже, Україна втратить нових працівників, їх дітей, тобто 
осіб, що оновлюють трудові ресурси. За останній час, дуже зросли обсяги 
працевлаштування українців у Польщі. Якщо в 2013 році таких осіб було 134 тисячі, то 
в 2014 році цей показник зріс майже в 3 рази – 359 тисяч осіб. 
 Таким чином, можна зробити висновок, що через безробіття, низьку заробітну 
плату, економічну ситуацію в країні кількість емігрантів кожного дня стає все більше і 
більше. Адже кожна людина прагне для себе, своєї родини, своїх дітей кращого життя. 
І багато з них, на жаль, шукає це життя за кордоном. 
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