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Статтю присвячено короткому аналізу урбанізаційних тенденцій і динаміки ос-

новних показників урбанізації в Україні та Херсонській області. Акцентується увага на 

кількісному характері урбанізації, де основним показником виступає частка міського 

населення. Констатовано значну територіальну диференціацію в частці міських 

жителів за районами Херсонської області. Ключові слова: урбанізація, міське насе-

лення, місто, селище міського типу, Херсонська область. 

 

Статья посвящена краткому анализу урбанизационных тенденций и динамики 

основных показателей урбанизации в Украине и Херсонской области. Акцентируется 

внимание на количественном характере урбанизации, где основным показателем 

выступает доля городского населения. Констатируется значительная территори-

альная дифференциация доли городских жителей по районам Херсонской области. 

Ключевые слова: урбанизация, городское население, город, поселок городского типа, 

Херсонская область. 

 

Omelchenko N. SPECIFICITY AND REGIONAL DIFFERENCES IN THE DEGREE OF UR-
BANIZATION (ON THE EXAMPLE KHERSON REGION). This article is devoted to a brief analy-

sis of urbanization tendencies and dynamics of major indicators in Ukraine and in Kherson 

region. Attention is focused on the quantitative nature of urbanization, where the main indica-

tor is the share of urban population. The significant territorial differentiation of urban popula-

tion share in Kherson region is underlined. Key words: urbanization, urban population, city, 

small town, Kherson region. 

 
 
В Україні протягом багатьох років від-

бувалося прискорене зростання міст і збі-
льшення абсолютної кількості (а також 
частки) міського населення. Досить три-
валий час цей процес в Україні визначав-
ся своїми особливостями, зокрема, інтен-
сивною індустріалізацією в 1930-ті роки, 
яка значно прискорила темпи міграції 
сільського населення до міст, стала по-
штовхом до виникнення багатьох міст на 
території України [6]. Усі ці процеси, 
пов’язані зі збільшенням частки міського 
населення, розвитком окремих поселень і 
перетворенням їх на міські, взагалі підви-
щенням ролі міст у житті людей, 
об’єднуються в єдине поняття «урбаніза-
ція». Як соціально-економічний процес 
урбанізація проявляється в зростанні 

окремих населених пунктів, концентрації 
населення в них, розширенні функцій по-
селень та їх збільшенні (особливо у вели-
ких містах), поширенні міського способу 
життя на всю мережу поселень. 

Станом на 1 січня 2014 року 68,98% на-
селення в Україні проживає в містах, тобто 
рівень урбанізації України на сьогодні є 
досить значним. Якщо порівняти ці дані з 
роками початку індустріалізації, то 
з’ясуємо, що показник урбанізації зріс 
майже вдвічі [4]. 

Також важливо відмітити, що збіль-
шення чисельності міського населення 
супроводжувалося як зростанням його 
кількості в містах, які вже існували, так і 
виникненням нових міст, перетворенням 
на міські сільських населених пунктів, 
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входженням прилеглих сіл до міст, що 
швидко зростають. Згідно з рисунком 1 
кількість міст в Україні постійно зростала; 
безумовно, при цьому необхідно врахо-

вувати той факт, що статус міста присвою-
ється, як правило, назавжди. Якщо в 1989 
році в Україні було 434 міста, то в 2014 – 
460. 

 

 
Рис. 1. Динаміка зростання кількості міст в Україні 

Примітка: складено автором за матеріалами «Статистичного щорічника Херсонської області за 2013 рік» [7] 

 
Важливо відмітити, що в динаміці числа 

селищ міського типу – міських поселень, 
які за функціональним призначенням у 
загальній системі адміністративно-
територіального устрою України посіда-
ють проміжне місце між сільськими насе-
леними пунктами та містами, проте в облі-
ку населення належать до міського, – ми 

бачимо зовсім протилежну картину. З ро-
ками кількість селищ міського типу змен-
шувалася завдяки отриманню статусу міс-
та цими поселеннями та переходу їх на 
новий рівень, що у свою чергу також свід-
чить про зростання рівня урбанізації (див. 
рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка зменшення кількості селищ міського типу в Україні 

Примітка: складено автором за матеріалами «Статистичного щорічника Херсонської області за 2013 рік» [7] 

 
До здобуття незалежності ідеологія й 

стратегія регіонального розвитку в Украї-
ні підпорядковувалася не задоволенню 
потреб населення, а обслуговуванню єди-
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ного народногосподарського комплексу 
СРСР, у складі якого Україні наполегливо 
нав’язувалися атрибути невіддільності. 
Штучна й неефективна інтеграція еконо-
міки регіонів України в колишні загально-
союзні галузеві та функціональні структу-
ри заважала розвитку економічних 
зв’язків зі світовим співтовариством і 
сприяла нерівномірному освоєнню тери-
торії, істотній диференціації рівнів соціа-
льно-економічного розвитку регіонів, 
гіпертрофованій урбанізації окремих 
промислових регіонів, у яких на територі-
ях інтенсивного видобутку корисних ко-
палин виникали й швидко зростали індус-
тріальні центри [6]. Хоча розвиток проми-
словості в аграрних регіонах, яким, на-
приклад, завжди була Херсонська область 
у її сучасних межах, сприяв підвищенню 
рівня економічного розвитку, розвитку 
сфери послуг, освіти, науки, будівництву 
транспортної інфраструктури тощо. 

У сучасних умовах урбанізації важливу 
роль у забезпеченні стабільності економі-
ки України на шляху реформ є приско-
рення темпів економічного й соціального 
розвитку міст [5], проте з особливою ува-
гою до комфорту життя людей у них, до 
якості інфраструктури, комунального гос-
подарства тощо. 

Протягом тривалого часу найвища ди-
наміка урбанізації була притаманна схід-
ним областям України. Високий рівень 
урбанізації нині спостерігається в Харків-
ській і Запорізькій областях. Близькими до 
середньодержавних є показники частки 
міського населення в Миколаївській та 
Одеській областях. Найнижчі рівні урбані-
зації спостерігаються в Закарпатській, 
Тернопільській, Івано-Франківській і Чер-
нівецькій областях. Херсонська область, 
маючи показник рівня урбанізації близько 
63%, знаходиться в групі «середняків» 
серед інших регіонів України. 

Херсонська область розташована на 
півдні України, у басейні нижньої течії 
Дніпра, у межах Причорноморської низи-
ни. Територія області займає 4,7% площі 
України. В області 18 районів, 3 міста об-
ласного значення, м. Херсон (з трьома 
внутрішньоміськими районами), 259 сіль-
ських рад. На початок 2013 року в області 
мешкало 1 078,2 тис. осіб. Щільність місь-
кого населення становить 23 особи на км2 
(в Україні – 52). За кількістю населення 
область посідає 22 місце, а за показником 
загальної щільності населення на 1 км2 – 
одне з останніх місць [4; 7]. 

Херсонська область належить до агро-
промислових регіонів, сітка міських посе-
лень якого представлена одним великим 
містом (Херсон), одним середнім містом 
(Нова Каховка) і декількома малими міс-
тами, які мають тісні економічні, транспо-
ртні, управлінські й соціальні зв’язки з 
обласним центром та менші зв’язки з міс-
тами інших регіонів України. Як правило, 
міські поселення є центрами прилеглих 
сільських територій (локальних систем 
розселення) і відіграють значну системоу-
творюючу роль. 

До 1970 року міське населення 
Херсонської області постійно зростало й 
переважало над сільським. Частка місько-
го населення області, яка не належить до 
гіперіндустріальних регіонів України, за 
післявоєнний період зросла з 40,3 до 
61,5%, і ця тенденція зберігається [2]. Уже 
після 1970 року ситуація практично повні-
стю вирівнюється, і кількість міських жи-
телів постійно переважає над кількістю 
сільських. 

Чітко зростаючу динаміку чисельності 
міського населення області за окремі ро-
ки можна спостерігати на нормованій діа-
грамі, де наведено відносні показники 
чисельності міського й сільського насе-
лення за 1959–2014 роки (див. рисунок 3). 
Така тенденція не є новою: міграція до 
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міст, як і всюди, зумовлювалася тим, що 
міста концентрують у собі більшість 
управлінських і підприємницьких струк-
тур, стають осередками культури й науки, 

створюють більш високий порівняно з 
іншими населеними пунктами рівень жит-
тя [3]. 

 

 
Рис. 3. Динаміка чисельності міського та сільського населення  

Херсонської області (в період 1959-2014 роки) 
Примітка: складено автором за матеріалами «Статистичного щорічника Херсонської області за 2013 рік» [7] 

 
Аналізуючи особливості розподілу на-

селення Херсонської області, можна ви-
явити певні закономірності. За даними 
таблиці 1 чітко простежується, що основ-
на частина міського населення регіону 
зосереджується в міськрадах Гола Прис-
тань, Нова Каховка, Херсон та м. Каховці. 
Значна щільність населення в межах 
міськрад є цілком закономірною, адже 
саме сюди спрямовуються всі потоки вну-
трішньообласних міграцій, міське насе-
лення концентрується на незначній площі 
в межах переважно міської забудови. У 
цих містах зосереджуються різноманітні 
торгові, фінансові центри, заклади освіти, 
медицини тощо. Наявність робочих місць, 
соціальних закладів і культурно-
розважальних закладів – усе це формує в 
людей бажання жити саме в місті або пря-
мувати до нього з поселень нижчого ієра-
рхічного рівня. 

Серед районів лідером за відсотком 
міського населення є Генічеський – 
55,9%. Це також один із найбільших за 
площею й людністю районів у Херсонсь-
кій області. Генічеський район розташо-
ваний на південному сході області. На 
території району розміщуються підпри-
ємства харчової, легкої промисловості, 
підприємства будівельних матеріалів. У 
районі нараховується 46 загальноосвіт-
ніх шкіл, 3 музичні й спортивні школи. 
Також наявне Генічеське медичне учи-
лище та 3 професійно-технічні училища, 
51 лікувальний заклад, у тому числі 6 лі-
карень. Узбережжя Азовського моря, на 
якому розташований Генічеський район, 
– це курортна зона, що, безумовно, ви-
значає порівняно більшу частку міського 
населення в ньому. Зазначимо, що райо-
ни з вигідним рекреаційним розташу-
ванням, а саме з виходом до Чорного й 
Азовського морів (Скадовський, Калан-



Науковий вісник Херсонського державного університету  2015 
 

54 

чацький, Голопристанський, Чаплинсь-
кий та Новотроїцький), також характери-

зуються значним відсотком міського на-
селення [1]. 

Таблиця 1 
Територія та кількість наявного населення за районами й міськрадами області 

(на 1 січня 2014 року) 
 Територія, 

тис. км2 

Кількість 
населення, 

тис. осіб

У тому числі Відсоток 
міського 

населення 

Щільність 
населення, осіб 

на 1 км2 міське сільське

Херсонська область 28,461 1 072,5 656,2 416,3 61,2 38 
за районами й міськрадами

Бериславський 1,721 48,4 16,8 31,6 34,7 28 
Білозерський 1,534 66,8 9,7 57,1 14,5 44 
Великолепетиський 1,000 17,1 8,4 8,7 49,1 17 
Великоолександрівський 1,540 26,3 9,9 16,4 37,6 17 
Верхньорогачицький 0,915 12,2 5,8 6,4 47,5 13 
Високопільський 0,701 15,2 6,2 9,0 40,8 22 
Генічеський 3,008 60,6 33,9 26,7 55,9 20 
Голопристанський 3,411 46,0 0 46,0 0 13 
Горностаївський 1,018 19,9 6,7 13,2 33,7 20 
Іванівський 1,120 14,3 4,6 9,7 32,2 13 
Каланчацький 0,916 21,8 11,3 10,5 51,8 24 
Каховський 1,451 36,2 5,7 30,5 15,7 25 
Нижньосірогозький 1,209 16,3 5,0 11,3 30,7 13 
Нововоронцовський 1,005 21,7 6,4 15,3 29,5 22 
Новотроїцький 2,298 36,4 15,1 21,3 41,5 16 
Скадовський 1,456 48,3 22,0 26,3 45,5 33 
Цюрупинський 1,759 72,2 36,5 35,7 50,6 41 
Чаплинський 1,722 35,6 12,8 22,8 36,0 21 
Гола Пристань (міськрада) … 15,0 14,8 0,2 98,7 … 
м. Каховка 0,031 37,3 37,3 0 100,0 1203 
Нова Каховка (міськрада) 0,223 69,0 62,9 6,1 91,2 309 
Херсон (міськрада) 0,423 335,9 324,4 11,5 96,6 794 

Примітка: матеріали «Статистичного щорічника головного управління статистики  
в Херсонській області за 2013 рік» 

 
Порівняно високим показником відсо-

тка міського населення характеризується 
Цюрупинський район, розташований у 
нижній лівобережній частині Дніпра. Цю-
рупинськ – це районний центр, місто-
супутник Херсона; це невід’ємна частина 
Херсонської агломерації. У вихорі нових 
тенденцій проживання людей за містом 
набирає швидких обертів. Люди нині бі-
льше схильні до екологічно чистого пе-
редмістя, ніж до забрудненого шумного 
міста, тому погоджуються долати певну 
відстань до місць докладання праці. Цю-
рупинськ являє собою місце проживання 
великої кількості населення, зайнятого в 
обласному центрі. Щоденна маятникова 

міграція створила тісні зв’язки між Херсо-
ном, Цюрупинськом та наближеними до 
них поселеннями району. 

Найнижча частка міського населення 
спостерігається в Білозерському районі – 
14,5%. З огляду на розташування Білозерсь-
кого району в західно-південній частині 
Херсонщини поблизу обласного центра 
можна стверджувати, що населення цього 
аграрного району дуже часто також обирає 
спосіб маятникових міграцій. У районі ная-
вні унікальні умови прилиманної зони, які 
дають можливість для вирощування виног-
раду, плодів та інших сільськогосподарсь-
ких культур, що у свою чергу забезпечує 
людей зайнятістю також поза містом. 
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Таблиця 2 
Групування районів Херсонської області за часткою міського населення 

Рівні за показни-
ком частки 
міського насе-
лення (%) 

Низький Середній Високий Найвищий

(0–18,6) (18,7–37,2) (37,3–55,9) (91,2–100) 

Адміністративно-
територіальні 
одиниці 

Голопристанс
ький, 
Білозерський, 
Каховський 
райони 

Горностаївський, Бери-
славський, Іванівський, 
Нижньосірогозький, Ново-
воронцовський, Чаплинсь-
кий райони 

Великоолександрівський, Вели-
колепетиський, Верхньорога-
чицький, Високопільський, Ка-
ланчацький, Генічеський, 
Новотроїцький, Скадовський, 
Цюрупинський райони 

Міськрадим. 
Херсона, м. 
Каховки, м. 
Нова Каховка, 
м. Гола При-
стань 

Кількість 
міського насе-
лення (тис. осіб) 

15,4 52,3 149,1 439,4 

Частка міського 
населення в 
межах рівня (%) 

2,36 7,97 22,72 66,96 

Середня 
людність міських 
населених 
пунктів 
(осіб/м.н.п.) 

7 716,5 7 434 7 424,3 43 780,7 

Примітка: складено автором за матеріалами «Статистичного щорічника Херсонської області за 2013 рік» [7] 

 
Якщо згрупувати адміністративні оди-

ниці Херсонської області за часткою місь-
кого населення в них, то на одному боці 
будуть розташовані міста (міськради), у 
яких зосереджується більшість міського 
населення, а на іншому – три адміністра-
тивні райони (Голопристанський, Білозер-
ський, Каховський), у яких міського насе-
лення майже в 30 разів менше (див. таб-
лицю 2). Таку ситуацію можна простежити 
також за показником середньої людності 
міських населених пунктів, який розрахо-
вується як відношення чисельності місь-
кого населення до кількості міських насе-
лених пунктів, у томі числі селищ міського 
типу. Отже, для області характерна вели-
чезна територіальна диференціація місь-
кого розселення. Загалом відсоток, який 
область має щодо міського населення, 
забезпечується міськими радами; адмініс-
тративні райони Херсонської області, які 
належать до районів із порівняно висо-
ким рівнем урбанізації, характеризуються 
показниками, переважно вдвічі меншими 
за обласний. 

На сьогодні урбанізаційні процеси в 
Україні не завершені та ґрунтуються на 
інтенсивному зростанні людності столиці, 
обласних центрів і великих міст, визнаних 
потужними центрами ще в радянські часи. 
Можна стверджувати, що інтенсифікація 
міського способу життя в державі має кі-
лькісний характер і пов’язується з можли-
вістю працевлаштування (відповідно, ак-
тивними міграційними тенденціями) бі-
льше, ніж із перетворенням самих міст, 
покращенням життя та його комфорту в 
них, здобуттям містами нових функцій 
(тобто якісними аспектами їх розвитку). 

Розглядаючи регіональні особливості 
урбанізації, необхідно відзначити, що ба-
гато регіонів України тривалий час «обхо-
дили» процеси інтенсивної індустріалізації 
й урбанізації. Зокрема, Херсонська об-
ласть, на відміну від індустріальних регіо-
нів Сходу України, досі має риси більше 
периферійної, типово аграрної області, 
ніж урбанізованого регіону. 

Херсонщина відзначається невисокими 
показниками частки міського населення. 
Однак, дослідивши динаміку збільшення 
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як кількості міських населених пунктів, так 
і чисельності міського населення за певні 
роки, бачимо, що процес урбанізації має 
досить значну позитивну динаміку і в 
цьому регіоні. Постійне збільшення місь-
кого населення за рахунок внутрішньоре-
гіональних міграцій свідчить про те, що 
населення області прагне постійно пок-
ращувати умови свого проживання, праці, 
відпочинку тощо та обирає місцем праце-
влаштування, освіти привабливі для цього 

центри, насамперед єдине велике місто – 
обласний центр Херсон. 

Подальші дослідження урбанізації від-
повідно до регіональної специфіки й мас-
штабів розвитку різних форм міських по-
селень з акцентом на сучасних трансфор-
маціях та історії освоєння Херсонщини 
дасть змогу всебічно розглянути його сут-
ність, зрозуміти тенденції, а також значно 
оптимізувати територіальне управління 
розвитку міських поселень і міського се-
редовища. 
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