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Представлено исследование наиболее численных миграций населения с изменением места постоянного жительства в 
Украине – внутрирегиональных. Обозначены основные направления внутрирегиональных миграционных перемещений 
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Починаючи з 30-х років минулого століття 
значно активізувались дослідження географії 
населення регіонів СРСР. Особливо на цьому про-
цесі позначились результати переписів населення, 
що здійснювались з певною періодичністю. 
Значно пізніше ціла плеяда науковців займалася 
дослідженням міграцій населення – надзвичайно 
динамічного та складного явища. До їх числа 
належать такі відомі дослідники міграцій як 
Е.Г. Равенштейн, В.М. Кубійович, В.В. Покши-
шевський, К.Г. Воблий, О.У. Хомра, В.І. Переведен-
цев, Л.Л. Рибаковський, Б.С. Хорєв, А.Ф. Загроб-
ська, Ж.А. Зайончковська, Т.І. Заславська, В.О. Іон-
цев, Ю.І. Пітюренко, Л.Г. Руденко, А.І. Доценко, 
О.І. Шаблій,  С.І. Пирожков, О.А. Малиновська,  
В.О. Джаман, І.М. Прибиткова, М.І. Фащевський, 
В.В. Загородній,  О.І. Піскун,  Ю.І. Римаренко,  
Ф.Д. Заставний,  М.П. Немченко,  Т.П. Петрова, а 
також  А. Сові, Д. Саймон, Р. Епплярд, Г. Ф. Тапінос 
та інші.

З плином часу виникають нові, складніші 
проблеми, пов’язані з міграціями, як для науковців, 
так і для тих, хто управляє надзвичайно важливим 
для держави процесом міграційних змін.

В унісон процесу ускладнення відбувається 

посилення ролі міграційних переміщень в соці-
ально-економічному розвитку держави загалом та 
її окремих регіонів зокрема.

М е т о ю  цієї статті є дослідження найчи-
сельніших міграційних переміщень населення в 
Україні – внутрішньорегіональних. Стосовно по-
няття «регіон України» ми дотримуємося загаль-
ноприйнятого визначення в державі: регіон – це 
одиниця адміністративно-територіального устрою.

Як показують розрахунки, серед різних форм 
міграційних переміщень головними є внутріш-
ньообласні міграції. Вони відбуваються в ос-
новному у напрямку «село – місто», що нині 
здебільшого пов’язано з кращими можливостями 
працевлаштування, навчання, які людина може 
мати в місті, а також зі значними відмінностями 
в соціально-економічних умовах праці та побуту. 

Внесок внутрішньообласної форми міграцій 
у загальну міграцію населення за прибуттям 
населення (рис. 1) становить 57,1 %, що значно 
перевищує аналогічні показники внеску міжрегіо-
нальних (37,8 %) та зовнішніх (5,1 %) міграцій.

Аналіз проведених розрахунків показує, що за 
період із 2002 по 2009 рр. частка внутрішньооблас-
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Рисунок 1. Частка окремих форм міграції у 
загальній міграції населення України 

(за прибуттям, 2009)

них міграційних прибуттів у загальному обсязі 
міграційних прибуттів поступово зменшувалась із 
59,2 % у 2002 р. до 55,9 % у 2008 р. На противагу 
цьому, частка міжрегіональних міграційних при-
буттів у загальному обсязі міграційних прибуттів 
поступово збільшувалась із 35,2 % у 2002 р. до 
38,7 % у 2008 р. Частка міждержавних міграційних 
прибуттів у загальному обсязі міграційних прибуттів 
змінювалась у межах від 4,9 % (2004) до 6,1 % (2007), 
проте помітна тенденція до подальшого зменшення 
цього показника.

Дослідження показує, що внесок внутріш-
ньообласної форми міграцій у загальну міграцію 
населення за вибуттям населення (рис. 2) стано-
вить 58,3 %, що також більше, ніж показники внеску 
міжрегіональних (38,6 %) та зовнішніх (3,1 %) 
міграцій. Розрахунки свідчать про те, що за період 
із 2002 по 2009 рр. частка внутрішньообласних 
міграційних вибуттів у загальному обсязі 
міграційних вибуттів поступово збільшувалась 
із 56,7 % у 2002 р. до 58,8 % у 2007 р. Більш 
помітним було зростання частки міжрегіональних 
міграційних прибуттів у загальному обсязі мігра-
ційних прибуттів – із 33,7 % у 2002 р. до 39,5 % у 

Рисунок 2. Частка окремих форм міграції у 
загальній міграції населення України 

(за вибуттям, 2009)

Таблиця 1. Внутрішньообласні міграції населення України

2008 р. На противагу цьому, частка міждержавних 
міграційних прибуттів у загальному обсязі міг-
раційних прибуттів зменшилась із 9,6 % у 2002 р. 
до 3,1 % у 2009 р. 

Така тенденція свідчить про збільшення ролі 
міжрегіональних міграційних переміщень у 
формуванні особливостей розселення населення 
в Україні та поступове зменшення впливу 
міждержавних та внутрішньообласних міграцій на 
цей процес, хоча останні залишаються і, напевно, 
залишатимуться наймасовішими.

Аналізуючи ситуацію, що склалася із внут-
рішньообласними міграціями в Україні (табл. 1), 
слід зазначити, що кількість осіб, які змінюють 
місце свого постійного проживання у межах ок-
ремих адміністративно-територіальних одиниць, 
поступово зменшується. Це скорочення за період із 
2002 по 2009 рр. становить 18,4 %. Варто зазначити, 
що саме за рахунок внутрішньообласних міграцій 
населення за період 2002–2009 рр. відбулося 
скорочення загальної кількості прибулих мігрантів 
на 15,4 %, а вибулих – на 20,7 %.

Найчастіше у межах своєї області мігрували 
мешканці (у порядку зменшення частоти) Донець-
кої, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, 
Одеської, Львівської областей, АР Крим, Вінниць-
кої та Полтавської областей. Кількість мігрантів 

у цих регіонах України коливалась від 15,5 тис. у 
2009 р. (Полтавська обл.) до 48,7 тис. у Донецькій 
обл. (2004 р.).

З меншою частотою наважувалися здійснити 
переселення у межах регіонів свого проживання 
жителі Запорізької, Хмельницької, Черкаської, 
Житомирської, Сумської, Рівненської, Волинської 
та Чернігівської областей. Кількість осіб, що здійс-
нили міграційні переміщення зі зміною постійного 
місця проживання у цих регіонах, змінювалась у 
межах від 10 тис. мігрантів на Волині (2003 р.) до 
17,9 тис. мігрантів у Запорізькій області. (2004 р.).

Найрідше приймали рішення змінити  місце 
свого постійного проживання вихідці з Микола-
ївської, Івано-Франківської, Херсонської, Терно-
пільської, Київської, Чернівецької, Кіровоградської, 
Закарпатської областей. Кількість мігрантів у ме-
жах цих регіонів варіювала від 2 тис. осіб на Кіро-
воградщині (2008 р.) до 12,1 тис. осіб на Мико-
лаївщині (2004 р.).

Для більшості регіонів України роком найчас-
тішої зміни місця проживання у межах окремо 
взятих регіонів є 2004 рік. Найменше внутріш-
ньообласних міграцій у межах регіонів України 
було зафіксовано у 2009 та 2008 рр., що пов’зано 
з накладанням світової фінансової кризи на фазу 
посилення внутрішньої політичної кризи восени 
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2008 р. і спричинило різке загострення структур-
них диспропорцій економіки України, продемонст-
рувало недієздатність моделі ринкової економіки, 
яка встановилася у попередні роки, істотно 
вплинуло на всі міграційні процеси.

З метою виявлення частки населення 
регіонів України, яка не брала участі у процесах 
вибуття з досліджуваної території, але може 
охоплювати потенційних мігрантів, нами було 
обчислено коефіцієнт стійкості населення щодо 
внутрішньообласних виїзних міграцій.

Цей показник розраховано як різницю часток 
загальної кількості населення досліджуваної 
території та кількості населення, що з неї вибуло, 
з урахуванням числа осіб, охоплених природним 
приростом:

 В + [(-1) × ∆Пп]
     Сн = 100 %                                  × 100 %,                          

     Н

де  Сн –  частка   населення   досліджуваної   території,     
      стійкого до виїзних міграцій;

В – чисельність вибулого населення;
∆Пп – величина природного приросту населення;
Н – чисельність населення досліджуваної території.

Впродовж 2002–2009 рр. найбільш стійкими 
щодо здійснення внутрішньообласних пересе-
лень виявилися мешканці Закарпатської, Івано-
Франківської, Чернівецької, Львівської, Терно-
пільської, Київської, Рівненської та Волинської 
областей. Коефіцієнт стійкості населення щодо 
виїзних міграцій у цих регіонах змінювався в 
межах від 98,4 % на Волині (2004 р.) до 99,78 % на 
Закарпатті (2009 р.).

Порівняно менш стійкими були мешканці 
Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської, 
Оде-ської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмель-
ницької областей, а також АР Крим. Частка насе-
лення, стійкого щодо реалізації міграційних 
намірів у цих областях, коливалась від 98,09 % 
у Хмельницькій області (2003 р.) до 98,79 % у 
Херсонській (2009 р.).

Найбільше потенційних мігрантів встановлено 
у Житомирській, Харківській, Донецькій, Він-
ницькій, Черкаській, Луганській, Полтавській, 
Сумській, Чернігівській областях. Їх частка зміню-
валась від 97,58 % у Чернігівській області (2005 р.) 
до 98,51 % у Житомирській (2009 р.).

По Україні загалом середня стійкість населення 
коливалася від 98,26 % у 2005 р. до 98,72 % у 2009 
р., що свідчить про доволі стримані міграційні 
настрої українців щодо переміщень на обласному 
рівні.

Детальне дослідження історії вивчення мігра-
цій населення свідчить про те, що міграційна мо-
більність населення оцінюється за багатьма по-

казниками. На нашу думку, актуальним є питан-
ня синтезу існуючої статистичної інформації 
щодо міграцій населення. Спроба такого синтезу 
здійснюється нами шляхом введення поняття 
«переселенська активність населення», що 
відображає рівень активності розвитку процесів 
міграції зі зміною постійного місця проживання на 
територіальних утвореннях одного рівня.

Рівень переселенської активності населення 
території визначається шляхом розрахунку індекса 
переселенської активності, значення якого може 
змінюватися від 0 до 1. При розрахунку індекса 
переселенської активності населення, яке змі-
нює місце свого постійного проживання у межах 
регіонів України, враховуються показники інтен-
сивності внутрішньообласних міграційних при-
буттів/ вибуттів, тенденцій їх змін та стійкості 
населення щодо виїзних міграцій.

Важливим методичним підґрунтям для розра-
хунку цих індексів стала робота [3], спрямована на 
визначення рівнів людського розвитку в регіонах 
України.

Відповідно до рівня розвитку процесів міграції 
зі зміною постійного місця проживання нами було 
виділено п’ять груп регіонів України:

1) регіони з високою переселенською актив-
ністю населення (відповідні індекси в межах від 
0,751 до 1);

2) регіони з переселенською активністю насе-
лення вище середнього рівня (0,6251 – 0,75);

3) регіони з середньою переселенською ак-
тивністю населення (0,3751 – 0,625);

4) регіони з переселенською активністю насе-
лення нижче середнього рівня (0,251 – 0,375);

5) регіони із низькою переселенською актив-
ністю населення (0 – 0,250).

Аналіз розрахованих індексів внутрішньо-
обласної переселенської активності населення 
(табл. 2, рис. 3) свідчить, що протягом досліджу-
ваного періоду (2003–2009 рр.) більшість регіонів 
України характеризувалися середньою пересе-
ленською активністю населення, тобто індекси 
переселенської активності населення перебували в 
межах 0,3751–0,625. 

Винятком були Київська, Кіровоградська та 
Чернігівська області, переселенська активність 
населення яких змінювалася від низької (0–0,250) 
до середньої і навпаки; а також Волинська та 
Рівненська області, переселенська активність 
населення яких варіювала від середньої до високої 
(0,751–1) і навпаки.

Найбільшими індекси внутрішньообласної 
переселенської активності були переважно (у 
порядку зменшення) у Рівненській, Волинській, 
Одеській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, 
Вінницькій, Хмельницькій областях (змінювались 
у межах 0,207–0,788).
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Таблиця 2. Внутрішньорегіональна переселенська активність населення регіонів України

* Середнє значення показників за весь період

Найменшими індексами внутрішньообласної 
переселенської активності характеризувалися 
Луганська, Миколаївська, Запорізька, Черкаська, 
Донецька, Київська, Кіровоградська, Чернігівська 
області (індекси варіювали від 0,207 до 0,581).

Для решти регіонів України було властиве 
коливання значень індексів у межах 0,212–0,662.

При порівнянні розподілу регіонів України за 
індексами внутрішньорегіональної переселенської 
активності населення та за абсолютними показ-
никами, встановлено, що існують певні відмін-
нності у позиціях регіонів за відповідними по-
казниками.

На нашу думку, при аналізі міграційної 
ситуації варто надавати перевагу розподілу 
регіонів за індексами переселенської активності 
населення з огляду на те, що вони поєднують в 
собі найважливіші характеристики міграцій, які 
враховані в інтегральному індексі відповідно до їх 

питомого внеску. Таке синтезоване відображення 
різних аспектів перебігу внутрішніх міграцій 
населення у регіонах України дає можливість 
об’єктивніше оцінити міграційну ситуацію, що 
сприятиме розробленню ефективних заходів для 
управління цим процесом.

Отже, міграції населення є доволі вивченим 
суспільним явищем, проте з плином часу виникають 
нові, складніші проблеми, що зумовлює постійну 
актуальність вивчення міграційних процесів. До-
слідження показує, що головною причиною міг-
рацій є прагнення людини знайти краще місце для 
проживання та задоволення своїх життєвих потреб. 

Внутрішньообласні переміщення є головними 
серед інших форм міграцій (понад 50 %). 
Вони відбуваються в основному у напрямку 
«село – місто». Аналіз міграційної ситуації за 
абсолютними показниками вказує на поступове 
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Рисунок 3. В
нутріш

ньообласні міграції населення України (2003 – 2009 рр.)
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зменшення кількості осіб, які змінюють місце 
свого постійного проживання в межах адміні-
стративно-територіальних одиниць України. Цю 
тенденцію підтверджують і нововведені та роз-
раховані коефіцієнт стійкості населення щодо 
внутрішньообласних виїзних міграцій та індекс 
внутрішньообласної переселенської активності 
населення, які відображають частку населення 
регіонів України, яка не брала участі у процесах 
вибуття з досліджуваної території та рівень 
активності розвитку процесів міграції зі зміною 
постійного місця проживання на територіальних 
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утвореннях одного рівня.
Порівняння розподілу регіонів України за 

індексами внутрішньообласної переселенської 
активності населення та за абсолютними показни-
ками підтверджує необхідність зваженого підходу 
до трактування абсолютних показників міграції 
населення, а аналіз особливостей переселенської 
активності населення відображає перспективну 
тенденцію розвитку внутрішньообласних міграцій 
населення в Україні – зниження зовнішньої й 
збільшення внутрішньої міграційної активності 
населення.
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Екологічні проблеми, пов’язані з виснаженням 
та забрудненням земельних ресурсів, зменшеням 
родючості ґрунтів, розвитком ерозії, що значно 
знижує агротехнічний потенціал земель та, з іншо-
го боку, зростаючі вимоги споживачів до харчових 
продуктів, їх цінності та придатності до спожи-

вання стимулюють потребу у виробництві якісні-
шої та кориснішої сільськогосподарської продук-
ції. Постає питання розроблення екологічно без-
печніших моделей сільськогосподарського розвит-
ку, промислового перероблення продукції і, відпо-
відно, підвищення її якості. У зв’язку з цим, виник-


