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МІГРАЦІЙНІ НАМІРИ СЕРЕД СТУДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ  

УМОВ ЖИТТЯ (РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ) 
 
Сучасна демографічна ситуація в Україні вказує на не зовсім сприятливі 

умови життя, а це в свою чергу впливає на механічний рух населення. 
Сьогодні умови життя в Україні суттєво різняться навіть в межах нашої 
країни, а саме тому актуальним є питання як зовнішньої, так і внутрішньої 
міграції. Водночас, наразі ми маємо дуже обмаль даних про реальні 
переміщення і про думки щодо переміщення населення. Враховуючи, що 
молодь є майбутнім будь-якої країни, ми вирішили дослідити міграційні 
наміри в контексті умов життя серед студентів нашого закладу вищої освіти. 
Провівши консультації з викладачами предметно-циклової комісії 
«Туристичне обслуговування» була розроблена анкета з 10 питань і згодом 
нами було проведено опитування серед 105 студентів першого курсу. 

На перше питання анкети «Чи плануєте Ви та Ваша сім'я в найближчий 
час змінити місце проживання?» більшість респондентів (69 %) відповіли, 
що не планують переїздити найближчим часом. Решта відповідей стосовно 
планів щодо переїзду розподілилися наступним чином: в межах населеного 
пункту в якому проживають – 3 %, в межах області – 5 %, в межах країни – 
6 % та 17 % закордон.  

Друге питання анкети звучало наступним чином «У випадку переїзду куди 
конкретно Ви хотіли б переїхати? (напишіть місто/країну)». Найбільш 
поширеними відповідями (понад 10 %) були такі країни як Франція, США, 
Німеччина, Канада та місто Київ. Варто зауважити, що 20 % респондентів в 
полях відповідей поставили знак тире, наголосивши про небажання переїзду.  

Відповіді на третє питання анкети («Що для Вас було би найбільшим 
поштовхом до зміни місця проживання?») були досить очікуваними де 
найбільш проблемними питаннями для студентів виявилися умови життя 
(35 %), а також економічне становище (27 %).  

Серія питань з четвертого по сьоме питання, була спрямована на 
встановлення найбільш гострих проблем для студентів та їх сімей. На 
четверте питання анкети «Які економічні проблеми для Вас та Вашої сім’ї є 
найбільш важливими?» більшість респондентів вказали про низький рівень 
доходів (35 %) та високі комунальні платежі (25 %). Відповіді на п’яте 
питання анкети «Які соціальні проблеми для Вас та Вашої сім’ї є найбільш 
важливими?» розподілилися наступним чином: освіта в цілому – 35 %, 
охорона здоров’я – 26 %, комунальні послуги – 23 %, криміногенна ситуація – 
11 %, наявність торгових центрів – 5 %. На шосте питання анкети «Які 
екологічні проблеми для Вас та Вашої сім'ї є найбільш важливими?» ми 
отримали наступні відповіді: забрудненість повітря – 34 %, питання 
побутових відходів – 24 %, забрудненість води, шумове забруднення і малі 
площі зелених насаджень отримали однакову кількість – по 14 % кожне. 
Відповіді на сьоме питання анкети «Які культурні проблеми для Вас та 
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Вашої сім’ї є найбільш важливими?» розподілилися наступним чином: 42 % – 
ментальність населення, 36 % – місця для відпочинку, 14 % – наявність 
музеїв, театрів та ін, 4 % – етнічні конфлікти і 4 % – релігійні конфлікти.  

 Група питань з восьмого по десяте, передбачала демонстрацію певних 
студентських ідеалів в умовах життя тих чи інших міст і країн світу.  

Восьме питання було озвучено наступним чином «Напишіть 5 міст 
України, які мають гарні умови для проживання». Студенти виділили 
наступні міста з найкращими на їхню думку умовами для проживання: на 
першому місці – Львів (77 – студентів), друге місце – Київ (64 – студентів), 
третє місце – Одеса (60 – студентів) четверте місце – Харків (54 – студентів) і 
п’яте місце – Івано-Франківськ (17 – студентів)  

Щодо дев’ятого питання анкети «Напишіть 5 міст поза межами 
України, які мають гарні умови для проживання» студент відповіли 
наступним чином: перше місце – Берлін (28 – учнів), друге місце – Париж 
(26 – учнів), третє місце – Варшава (22 – учнів), четверте місце – Нью-Йорк 
(19 – учнів) та п’яте місце – Мюнхен (16 – учнів). На дане питання, як можна 
помітити, одностайності було менше чим на попереднє. Спостерігається 
більш широке представлення студентами міст світу чим міст України.  

Що ж стосується останнього (десяте) питання анкети («Які 5 країн світу, 
на Вашу думку, мають гарні умови для проживання?»), то розподіл 
відповідей був наступний: перше місце – Німеччина (40 – студентів), друге 
місце – Італія (34 – студентів), третє місце – США (32 – студента), четверте 
місце – Канада (30 – студентів) та п’яте місце – Іспанія (24 – студентів).  

Ключові висновки ми намагалися робити при аналізі відповідей на кожне 
з питань. Зауважимо лише, що більшість запитань, особливо № 4- № 7, дають 
певні відповіді на проблеми нашої країни очима студентства. Результати 
вказують на важливі аспекти для студентів і можуть бути використані 
різноманітними організаціями для покращення умов життя країни в цілому. 
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СЕЛЬБИЩНІ ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОГО МІСТА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтенсивними 

змінами практично в усіх сферах людського життя. Процеси, пов’язані з 
появою і розвитком нових функцій і технологій, зв’язків, рівнів взаємодії між 
людьми знаходять своє відображення у появі нових та трансформації 
традиційних форм територіальній організації суспільства. 

Головну функцію населених пунктів – розселенську – призначені 
виконувати сельбищні території, які складають основну частину 
планувальної структури поселень (60-80 % площі території). У наукових 
джерелах сельбищна територія визначається, наприклад, як «частина 


