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АНОТАЦІЯ 

Паренюк В. А. Суспільно-географічне дослідження міграцій молоді 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня  доктора філософії за 

спеціальністю 106 Географія. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2021.  

У дисертації проведено суспільно-географічне дослідження  міграцій 

молоді України. На основі аналізу попередніх досліджень удосконалено 

поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного вивчення міграцій 

населення. Охарактеризовано молодь як міграційно активну категорію 

населення. Розглянуто підходи до розуміння понять «міграція», «мобільність», 

«міграційна мобільність», «територіальна мобільність», «міграційний потік», 

«міграційна поведінка». З точки зору суспільної географії міграцію молоді 

визначено як суспільно-просторовий процес, пов’язаний з переміщенням, зміною 

постійного місця проживання назавжди або на тривалий час, що обумовлено 

різними причинами та мотивами, інтенсивність, структура і особливості якого 

істотною мірою формуються під впливом чинників притягання та 

виштовхування. Виділено суспільно-географічні аспекти дослідження міграцій, 

які включають просторові особливості міграцій, їх інтенсивність, структуру 

міграційних потоків, чинники міграцій населення. Визначено просторові зрізи 

дослідження міграцій населення: міграції міжрегіональні, субрегіональні, 

міждержавні, в межах держави та окремих її регіонів; міграції в сільській 

місцевості, між сільською місцевістю і містами, між  містами; міграції між містом 

і субурбією, між сільською місцевістю і субурбією, у межах субурбії; міграції у 

межах населених пунктів.  

Охарактеризовано загальні функції міграцій, їх види та типи. Розроблено 

класифікацію міграцій молоді за різними ознаками. Визначено сутність 
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міграційного процесу, його структуру, охарактеризовано чотири стадії 

міграційного процесу. Виділено фактори міграцій молоді: економічні, 

демографічні, соціально-культурні, політичні, природні, природно-техногенні 

катастрофи, військові конфлікти та інші загрози безпеки життєдіяльності, 

особистісні (персональні) та психологічні фактори. Розглянуто сутність 

міграційної політики в контексті соціально-демографічної безпеки держави. 

 Проаналізовано економічні, соціально-психологічні та просторові  теорії 

міграцій населення, спрямовані на обґрунтування причин міграції, пояснення 

факторів та напрямів взаємодії мігрантів із територіальним соціумом, до якого 

вони приїжджають. Визначено сутність нових форм міграцій. 

Сформульовано методику суспільно-географічного дослідження міграцій 

молоді. Запропоновано виділення трьох дослідницьких етапів (концептуального, 

аналітико-синтетичного та конструктивного) та відповідних дослідницьких 

процедур. Обґрунтовано доцільність використання сукупності кількісних і 

якісних методів дослідження міграцій молоді. Проаналізовано чинники міграцій 

молоді України та сучасні тенденції на Світовому ринку праці. Методом рангів 

здійснено групування регіонів України за рівнем доходів на одну особу та 

обсягом інвестицій в основний капітал на одну особу, розроблено картосхеми 

групування регіонів за відповідними показниками.  

Виявлено, що для України характерна суттєва регіональна диференціація 

соціально-економічних чинників безробіття та міграції молоді у 2000-х роках, а 

її особливістю є концентрація найвищих доходів та інвестиційно-інноваційної 

діяльності в кількох регіонах з високим рівнем соціально-економічного розвитку. 

Визначено, що рівень безробіття молоді залежить від інвестиційної 

привабливості та фінансової спроможності населення. Кореляційний аналіз 

підтвердив, що вплив економічних факторів є складним і пов’язаний із 
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Виявлено сучасні риси Світового молодіжного ринку праці: зниження рівня 

зайнятості молоді; збільшення частки молоді, яка здобуває освіту; зростання 

рівня неформальної зайнятості молоді; вищий рівень безробіття молоді 

порівняно із загальним рівнем безробіття; нестабільні умови праці та недостатній 

рівень соціального захисту молоді; вищий рівень вразливості молоді на ринку 

праці в періоди економічних криз порівняно з іншими категоріями населення. 

Здійснено аналіз безробіття молоді в Україні. Виявлено, що рівень 

безробіття молоді характеризується суттєвими територіальними відмінами, які 

пов’язані із рівнем соціально-економічного розвитку території, оплатою праці, 

можливостями кар’єрного росту та самореалізації, поширенням інноваційних 

галузей економіки.  Визначено, що найнижчий рівень безробіття молоді 

характерний для столиці та регіонів, де обласними центрами є міста-мільйонери 

та великі міста, а найвищий рівень – західних регіонів та регіонів аграрно-

промислової спеціалізації. Методом рангів та індексним методом здійснено 

групування регіонів України за рівнем безробіття молоді. 

Проведено просторово-часовий аналіз міграцій молоді України.  

Просторові відміни сальдо міграції молоді проаналізовано на двох зрізах: у 

міських поселеннях та сільській місцевості. Виявлено різноспрямованість 

міграційних потоків. Визначено, що показник сальдо міграцій молоді в міських 

поселеннях є позитивним, а сільська місцевість є непривабливою для 

життєдіяльності молоді в Україні і характеризується негативними показниками 

сальдо міграції за виключенням Київської області, де в субурбії ведеться 

масштабне житлове будівництво, орієнтоване на задоволення потреб молоді в 

житлі. Виявлено, що негативним сальдо міграції молоді в Україні 

характеризуються 17 регіонів. 

Для визначення ступеня впливу економічних чинників на міграції молоді 

обраховано коефіцієнти кореляції. Визначено, що міграції молоді України 

найтісніше пов’язані з рівнями безробіття населення і молоді та інвестиційною 
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привабливістю регіонів, яка опосередковано свідчить про перспективність їх 

розвитку. Підтверджено, що на міграції молоді із сільської місцевості впливають 

не тільки економічні чинники, але й відсутність перспектив отримання третинної 

освіти, робочих місць та «культура міграцій». Визначено, що зовнішні міграції 

молоді України найтісніше пов’язані з рівнем безробіття. 

За показниками сальдо міграції молоді в цілому, у міській та сільській 

місцевості, за статтю та зовнішньої міграції молоді методом кластерного аналізу 

та методом побудови карт самоорганізації Кохонена здійснено групування 

регіонів України та виділено по п’ять кластерів регіонів.  

Ідентифіковано шість моделей динаміки показників прибуття, вибуття, 

сальдо міграції та сальдо зовнішньої міграції: монотонне скорочення, 

стрибкоподібна динаміка з тенденцією до скорочення, стрибкоподібна динаміка 

без змін, стрибкоподібна динаміка з тенденцією до зростання, монотонного 

зростання, відсутність змін. Визначено регіони із переважанням позитивних та 

негативних рис у міграційних процесах молоді. 

Здійснено типізацію регіонів України за міграційним рухом молоді та 

виділено три типи регіонів за міграційною поведінкою молоді: зі стабільним 

найвищим міграційним приростом молоді, із середніми показниками сальдо 

міграцій молоді та із негативним сальдо міграції молоді. 

За динамікою освітніх міграцій молоді у 2000-2018 рр. визначено, що 

популярність освітньої міграції серед молоді України зростає. Виявлено, що за 

даний період збільшилася кількість країн освітньої еміграції українського 

студентства із 40 до 64, а зростання чисельності освітніх міграцій зросло у 4 рази. 

На основі показників освітньої міграції української молоді у 2000-2018 рр. 

здійснено групування країн світу за динамікою міграційного потоку та виділено 

сім груп.  

Проаналізовано міграційні наміри студентської молоді України. Здійснено 

опитування студентської молоді з метою визначення її міграційного потенціалу 
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за трьома взаємопов’язаними блоками: міграційні наміри студентів; фактори 

виштовхування та притягання освітніх мігрантів; міграційний потенціал 

студентської молоді. Виявлено відмінні моделі потенційної міграційної 

поведінки респондентів залежно від походження їх з міста чи сільської 

місцевості, рівня володіння іноземною мовою, регіону постійного проживання та 

рівня освіти батьків. Визначено, що найсуттєвіші відміни стосуються: рівня 

володіння іноземною мовою; наявності закордонного паспорта та кількості 

виїздів за кордон, географії виїздів; наявності родичів/друзів/знайомих, які 

працювали/працюють за кордоном; обізнаності респондентів щодо можливості 

отримання освіти та працевлаштування за кордоном; тривалості потенційних 

виїздів за кордон; бажання виїхати за кордон з метою працевлаштування після 

закінчення  закладів вищої освіти в Україні; бачення ризиків нелегального 

працевлаштування за кордоном. 

Ідентифіковано демографічні, соціально-економічні та психологічні 

проблеми, пов’язані з міграціями молоді України за кордон для виділених типів 

регіонів. Для аналізу переваг та проблем міграцій молоді України проведено 

SWOT-аналіз.  

Обґрунтовано необхідність моніторингу міграційних процесів у регіонах. 

Запропоновано структуру міграційного профіля регіону, що включає чотири 

блоки: демографічні процеси в регіоні; рівень соціально-економічного розвитку 

регіону; ринок праці регіону; міграції населення в регіоні, що передбачає 

статистичну характеристику та характеристику міграцій з використанням 

опитування, інтерв’ю, рейтингування. 

Визначено пріоритетні напрями покращення міграційних процесів у 

виділених типах регіонів України. 

 

Ключові слова: міграції, молодь, просторовий аналіз, чинники міграції, 

типізація, міграційна поведінка, міграційний профіль регіону, регіон, Україна 
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SUMMARY 

Parenyuk V. А. Socio-geographical study of youth migration in Ukraine. – 

Qualifying scientific project as a manuscript. 

A thesis submitted to Taras Shevchenko National University of Kyiv for the 

degree of Doctor of Philosophy. Major: 106 Geography. –  Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

 

In the thesis, the socio-geographical research of migration of the Ukrainian youth 

was carried out. Based on the analysis of previous research, the conceptual and 

terminological apparatus of socio-geographical study of population migration has been 

improved. Youth has been characterized as a category of the population that is prone to 

migration. The study has considered various approaches to understanding the concepts 

of migration, mobility, migration mobility, territorial mobility, migration flow, and 

migration behavior. From the point of view of social geography, youth migration is 

defined as a socio-spatial process associated with relocation, change of residence 

permanently or for a long time, due to various reasons and motives, the intensity, 

structure, and features of which are influenced significantly by attractive and repulsive 

factors. Socio-geographical aspects of migration research are highlighted, which 

include spatial features of migration, their intensity, the structure of migration flows, 

factors of population migration. The thesis has determined spatial sections of 

population migration’s study. They are the following: interregional, subregional, 

interstate migration, migration within the state and its separate regions, in rural areas, 

between rural areas and cities, between cities, migration between the city and the 

suburb, between the countryside and the suburb, within the suburb, migration within 

settlements. 

The study has described the general functions of migration, their kinds, and types. 

The classification of youth migration on various grounds has been developed. The 
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research has determined the essence of the migration process and its structure and has 

characterized four stages of the migration process. The following factors of youth 

migration have been identified: economic, demographic, socio-cultural, political, 

natural, natech disasters, military conflicts, and other threats to life safety, personal and 

psychological factors. The essence of migration policy has been considered in the 

context of the socio-demographic security of the state. 

Economic, socio-psychological, and spatial theories of population migration 

have been analyzed. They are aimed at substantiating the causes of migration, 

explaining the factors and directions of the interaction of migrants with the territorial 

society they move to. Furthermore, the essence of new forms of migration has been 

determined. 

The study has formulated the method of socio-geographical research of youth 

migration. The selection of three research stages (conceptual, analytic-synthetic, and 

constructive) and corresponding research procedures have been offered. The 

expediency of using a set of quantitative and qualitative methods of studying youth 

migration has been substantiated. The research includes the analysis of the factors of 

youth migration from Ukraine and current trends in the global labor market. By the 

method of ranks, the oblasts of Ukraine have been grouped according to the level of 

income per capita and the volume of investments in fixed capital per capita. The maps 

with the grouping of oblasts have been developed according to the relevant indicators. 

It has been found that Ukraine is characterized by significant regional 

differentiation of socio-economic factors of unemployment and youth migration in the 

2000s, and its special feature is the concentration of the highest incomes as well as 

investment and innovation activities in several regions with a high level of socio-

economic development. It has been determined that the level of youth unemployment 

depends on the investment attractiveness and financial capacity of the population. The 

correlation analysis has confirmed that the impact of economic factors is complex and 

is linked to local government strategies to address youth unemployment. 
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The thesis has determined the current features of the Global Youth Labor Market. 

They are decrease in the level of youth employment, increase in the share of young 

people receiving education, growing level of informal youth employment, higher youth 

unemployment compared to the general unemployment rate, unstable working 

conditions and insufficient level of social protection of youth, higher level of 

vulnerability of young people in the labor market during periods of economic crisis 

compared to other categories of the population. 

The study presents an analysis of youth unemployment in Ukraine. It has shown 

that the level of youth unemployment is characterized by significant territorial 

differences associated with the level of socio-economic development of the territory, 

wages, career opportunities, self-fulfillment, and spreading innovative sectors of the 

economy. It has been determined that the lowest level of youth unemployment is 

characteristic of the capital and oblasts around millionaire cities and large cities. 

Accordingly, the highest level of unemployment has been observed in the western 

oblasts and agro-industrial areas. The ranking of the oblasts of Ukraine by the level of 

youth unemployment was carried out by the ranking and index methods. 

In the process, the spatio-temporal analysis of the migration of Ukrainian youth 

has been carried out. The spatial differences in the balance of youth migration have 

been analyzed in two sections: urban settlements and rural areas. This led to the 

discovery of the diversification of migration flows. The analysis has shown that the 

balance of youth migration in urban settlements is positive, while rural areas are 

unattractive for Ukrainian youth and are characterized by negative indicators of the 

migration balance except for Kyiv oblast, where the suburbs with large-scale housing 

construction focus on meeting the needs of young people. In addition, it has been found 

that 17 oblasts have a negative balance of youth migration. 

The correlation coefficients were calculated to determine the degree of influence 

of economic factors on youth migration. It was discovered that the migration of 

Ukrainian youth is most closely related to the unemployment rates of the population 
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and youth and the investment attractiveness of the oblasts, which indicates the prospects 

for their development indirectly. It has been confirmed that the migration of young 

people from rural areas has been influenced not only by economic factors but also by 

the lack of prospects for tertiary education, jobs, and the culture of migration. However, 

it has been determined that the external migration of Ukrainian youth is most closely 

related to the unemployment rate. 

The oblasts of Ukraine have been grouped and five clusters of oblasts have been 

identified according to the indicators of youth migration in general, in urban and rural 

areas, by gender and external youth migration by the method of cluster analysis and the 

method of construction of Kohonen's self-organizing maps. 

Six models of dynamics of arrival, departure, migration balance, and external 

migration balance have been identified: monotonically decreasing, abrupt dynamics 

with a tendency to decrease, abrupt dynamics without changes, abrupt dynamics with a 

tendency to increase, monotonically increasing, no changes. The study has shown the 

oblasts with a predominance of positive and negative features in youth migration 

processes. 

The oblasts of Ukraine have been typified according to the migration movement 

of youth and three types of oblasts have been identified according to the migration 

behavior of youth: areas with stable highest migration growth of youth, average youth 

migration balance, and negative youth migration balance. 

According to the dynamics of educational migration of young people in 2000-

2018, it was determined that the popularity of educational migration among the 

Ukrainian youth is growing. It has been shown that during this period, the number of 

countries Ukrainian students move to increased from 40 to 64, and the increase in the 

number of educational migration has grown by 4 times. Based on the indicators of the 

educational migration of Ukrainian youth in 2000-2018, the countries have been 

arranged into seven groups according to the dynamics of migration flow. 
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The study has analyzed the migration intentions of the Ukrainian young students. 

The survey results of Ukrainian students have determined their migration potential 

according to three interrelated blocks: migration intentions of students; repulsive and 

attractive factors of educational migrants; migration potential of students. Different 

models of potential migratory behavior of respondents have been identified. The 

models depended on the students’ origin (from urban or rural areas), level of foreign 

language proficiency, area of permanent residence, and their parents’ education level. 

It has been determined that the most significant differences are connected with the level 

of foreign language proficiency, availability of an international passport and the number 

of trips abroad, the geography of departures, relatives/friends/acquaintances who have 

worked/are working abroad, respondents' awareness of the possibility of receiving 

education and employment abroad, the duration of potential trips abroad, desire to go 

abroad for employment after graduating from higher education institutions in Ukraine, 

the understanding of the risks of illegal employment abroad. 

The demographic, socio-economic, and psychological problems related to the 

migration of Ukrainian youth abroad have been identified for selected types of oblasts. 

A SWOT analysis was carried out to analyze the benefits and problems of migration of 

young people in Ukraine. 

The research has substantiated the necessity of monitoring the migration 

processes in Ukrainian oblasts. We have also proposed the structure of the migration 

profile of the oblast, which includes four blocks: demographic processes in the oblast, 

the level of socio-economic development of the oblast, the labor market of the oblast, 

population migration in the oblast, which provides statistical characteristics of 

migration using surveys, interviews, and rankings. 

The study has identified the priority areas for improving migration processes in 

selected types of oblasts of Ukraine. 

Key words:  migration, youth, spatial analysis, migration factors, typification, 

migration behavior, migration profile of the region, region, Ukraine 
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