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Оцінка мотивів міграції як передумови формування міграційних потоків
Процеси міжнародної міграції в останні роки хвилюють все більше людей через посилення
збройних конфліктів, візову лібералізацію, інтернаціоналізацію освіти і т.д. Вважається, що
мотиви міграції складаються з економічних, соціально-демографічних, політичних факторів,
факторів безпеки, мовно-культурних та екологічних факторів. Аналіз залежності мотивів міграції
та міграційних потоків від відповідних факторів надав можливість для України сформувати ряд
параметрів для емпіричного аналізу мотивів міграції.
У статті проаналізовано та узагальнено результати опитування населення про мотиви міграції.
Висвітлено загальні погляди респондентів на потенційні мотиви міграції. Проаналізовано
особисту оцінку респондентами факторів впливу мотивів міграції населення. Для підтвердження
результатів було представлено важливі фактори міграції населення. Автори вказують на те, що
основними факторами міграції є економічні фактори та фактори політичної безпеки, а саме низька
заробітна плата, високий рівень корупції в країні, високий рівень безробіття, корумпована та
неефективна система судового захисту, участь держави у збройних конфліктах та післяконфліктна
ситуація у державі, високий рівень інфляції, висока ставка оподаткування трудових доходів,
складність відкриття та закриття бізнесу.
Ключові слова: демографія, міграційні потоки, мотиви міграції, фактори міграції, Україна
Класифікація JEL: F22, J61, J28, J31
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.

Екатерина Шиманская, Николай Курило, Александра Кармаза, Геннадий Тимченко
Оценка мотивов миграции как предпосылки формирования миграционных потоков
Процессы международной миграции в последние годы волнуют все больше людей из-за усиления
вооружённых конфликтов, визовой либерализации, интернационализации образования и т.д.
Считается, что мотивы миграции состоят из экономических, социально-демографических,
политических факторов, факторов безопасности, языково-культурных и экологических факторов.
Анализ зависимости мотивов миграции и миграционных потоков от соответствующих факторов
предоставил возможность для Украины сформировать ряд параметров для эмпирического анализа
мотивов миграции.
В статье проанализированы и обобщены результаты опроса населения о мотивах миграции.
Освещены общие взгляды респондентов на потенциальные мотивы миграции. Проанализирована
личная оценка респондентами факторов влияния мотивов миграции населения. Для
подтверждения результатов были представлены важные факторы миграции населения. Авторы
указывают на то, что основными факторами миграции являются экономические факторы и
факторы политической безопасности, а именно низкая заработная плата, высокий уровень
коррупции в стране, высокий уровень безработицы, коррумпированная и неэффективная система
судебной защиты, участие государства в вооружённых конфликтах и послеконфликтная ситуация
в государстве, высокий уровень инфляции, высокая ставка налогообложения трудовых доходов,
сложность открытия и закрытия бизнеса.
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