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Проаналізовано сучасну ситуацію щодо внутрішньої міграційної активності населення України з ура6
хуванням динаміки реєстрації внутрішньо переміщених осіб, їх патерналістських очікувань та схильно6
стей до самозабезпечення. Окреслено проблемну й позитивну наслідкову площину регулювання внут6
рішньої міграційної активності населення. Визначено пріоритетні механізми стимулювання міграцій внут6
рішньо переміщених осіб у території6мотиватори залучення міграційного потенціалу — сільські посе6
лення, малі міста, просторові утворення зі сприятливими передумовами створення агломерацій, клас6
терів та інших інноваційних форм просторового розвитку.
The current situation concerning internal migration activity of the population in Ukraine is investigated in
the article. Problems and positive effects of internal migration activity of the population are outlined. The priorities
mechanisms of stimulate migration of internally displaced persons in the interested territory attraction of
migration potential are defined. These are rural settlement, small cities, spatial formation with favorable conditions
for the creation of agglomerations, clusters and other innovative forms of spatial development.
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ВСТУП
Різні періоди української історії пронизані кілько
ма спалахами міграційної активності. Таку часову ди
наміку відображають міграційні хвилі з зовнішньою
орієнтацією. Причини еміграції того часу, як правило,
формувались у політичній площині (за винятком першої
хвилі кінця ХІХ століття [1, с. 80—81]). Основними де
термінантами тодішніх міграційних хвиль були соціальні
катаклізми ХХ століття (революції, громадянська війна,
голодомори, світові війни, радянський тоталітаризм),
права людини (свобода слова, віровизнання), модерне
кріпосне право (дискримінація сільського населення),
паспортний режим і норма житлової площі [2, с. 44—
45]. З початку незалежності України міграція і далі ха
рактеризувалась превалююче зовнішніми орієнтаціями,
однак основною її причиною постали економічні фак
тори. І дивлячись назад, мало хто міг передбачити, що
нині матимемо ситуацію, коли основною причиною
міграцій в Україні стане збройний конфлікт на півден
носхідному кордоні, а їх домінуючий напрям буде
внутрішнім. У зв'язку з цим більшість наукових дослід
жень соціальнодемографічного, економічного харак
теру переорієнтовуються на проблему вимушених пе
реселенців — "внутрішньо переміщених осіб" (ВПО).
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Завданням сучасної науки постає обгрунтувати пріори
тети реалізації державної політики щодо даних соціаль
них груп в умовах обмеженого фінансового забезпечен
ня. При цьому необхідно повністю змінити акценти в
соціальній політиці з відходом від малоефективних асиг
нувань, але з переорієнтацією на інноваційний інстру
ментарій соціального захисту.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Міграційна тематика є досить добре розробленою
вітчизняними вченими. Найбільш знані імена в цій ца
рині: Н. Бортник, О. Варецька, А. Гайдуцький, Г. Ге
расименко, С. Западнюк, О. Малиновська, Г. Москаль,
В. Людкевич, М. Ніколайчук, С. Пирожков, О. Позняк,
В. Приймак, О. Пуригіна, М. Романюк, У. Садова, О. Хом
ра, С. Чехович, В. Чумак та ін. Водночас дуже мало
праць, які присвячені внутрішній міграційній активності
населення, аналізу міжрегіональних міграцій з форму
ванням регіонівдонорів та регіонівреципієнтів. У цьо
му плані вирізняється дослідження науковців Інститу
ту регіональних досліджень НАН України, які розро
били методику оцінювання показників ефективності
міграційних процесів у регіоні [3]. Серед останніх праць,
що присвячені актуальним проблемам регулювання ви
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мушених міграцій у поточних умовах та соціального за
хисту ВПО, варто виділити напрацювання таких вчених,
як І. Войналович, С. Гаркавий, М. Кримова, Е. Лібано
ва, Н. Тищенко, Ю. Харченко, Л. Щетініна та ін. Дана
тематика вимагає подальшого розширення з урахуван
ням неперервних змін умов соціальноекономічного
розвитку та ситуації на територіях збройного конфлік
ту.
МЕТА ТА ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження постає обгрунтування пріори
тетів регулювання внутрішньої міграційної активності
населення України в контексті оптимізації позитивних
соціальноекономічних ефектів.
Цілями при цьому визначені є такі:
— проаналізувати загальну ситуацію щодо внутрі
шньої міграційної активності населення з урахуванням
динаміки реєстрації ВПО в Україні, їх патерналістських
очікувань та схильностей до самозабезпечення;
— окреслити проблемну й позитивну наслідкову
площину регулювання внутрішньої міграційної актив
ності населення;
— визначити механізми стимулювання міграцій ВПО
у територіїмотиватори залучення міграційного потен
ціалу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблемність регулювання високої міграційної ак
тивності населення в Україні за нинішніх умов підсилює
недосконала державна політика, інституціоналізована
численними деструктивами впродовж усіх років неза
лежності. Так, державна економічна політика є несис
темною, ресурсоорієнтованою та не передбачає засто
сування механізмів мобілізації ендогенного потенціалу
інноваційного розвитку країни. Державна соціальна
політика реалізується непослідовно, ресурсно забезпе
чена за залишковим принципом і базово орієнтована на
пониження соціальної напруги. Державна міграційна
політика перебуває на затяжному етапі становлення і
не має належно організованої інституційної основи.
Численні проблеми спостерігаються в сфері реалізації
гуманітарної політики, практична відсутність котрої в
значній мірі спричинила сьогоднішню кризу, яка базо
во набуває соціокультурних ознак. На тлі таких недо
сконалостей держава виявилась просто не готова регу
лювати стихійні вимушені міграції, які наразі охоплю
ють майже 2% усього населення країни [4]. Ще більше
проблем виникло внаслідок нерівномірних внутрішніх
міграцій — 82% усіх вимушених переселенців розміще
но в шести регіонах України — Донецькій, Харківській,
Луганській областях, м. Київ, Запорізькій та Дніпропет
ровській областях [5].
Слід розуміти, що вимушене внутрішнє переміщення
осіб — факт, протяжність і масштаби котрого важко
спрогнозувати. Відтак, держава щодо даної категорії
мігрантів (проблеми зовнішньої міграції залишаються ак
туальними) має чітко виконувати свої базові міграційні
функції — регулюючу, контролюючу, дипломатичну й
інтегративну [6, с. 121]. Зрозуміло, що ВПО — специфіч
на цільова група реалізації міграційної політики, якій при
таманні різнорідні ознаки, детерміновані особливими
потребами, особистісними характеристиками та вплива
ми зовнішнього середовища [7, с. 109]. Задоволення ос
новних потреб ВПО регламентовано законодавством і пе
редбачає створення належних умов соціальної адаптації,
забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працев
лаштуванні, продовження здобуття освіти, захист від
дискримінації та примусового повернення, допомогу в
добровільному поверненні [8]. Реальне їх задоволення
стикається з численними організаційними та фінансово
економічними протиріччями. Через те необхідно окрес
лити пріоритети регулювання внутрішньої міграційної
активності населення з орієнтацією на трансформацію
негативних наслідків у позитивні.
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Подовження збройного конфлікту та тотальна руй
нація інфраструктури окупованих територій підвищу
ють частку осіб, котрі не готові повертатись у місця по
переднього проживання та потребують цільової дер
жавної підтримки. Підтвердженням цьому — динаміка
кількості зареєстрованих ВПО (рис. 1). Її аналіз дав
змогу здійснити умовний фазовий розподіл поведінки
й очікувань вимушених переселенців. Першій фазі ха
рактерна низька схильність ВПО до реєстрації за но
вим місцем перебування та орієнтація на швидке повер
нення до місць постійного проживання. Натомість по
глиблення конфлікту змушувало населення до прийнят
тя рішення вимушених переміщень з максимальним
охопленням усіх членів родин. У поточних умовах не
можна говорити, що кількість осіб, які покинули тери
торії збройного конфлікту, зростає. На фоні прийнят
тя Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 року та
низки інших нормативних, фінансовоекономічних та
інформаційних ініціатив ВПО все частіше звертаються
в органи реєстрації та соціальної допомоги. Значна їх
частина не змогла зареєструватись швидше у зв'язку з
труднощами організації надання послуг у відповідних
обсягах у тих регіонах, де концентрація ВПО є дуже
високою (значну роль вирішення цієї проблеми відігра
ло створення мобільних груп Міністерства соціальної
політики України). Відтак, поточну фазу вимушеної
внутрішньої міграційної активності населення можна
охарактеризувати, як фазу очікування цільової підтрим
ки за новим місцем перебування. При цьому одразу про
являються дві крайності — виключний патерналізм або
ж створення умов для ефективної реалізації міграцій
ного потенціалу. Жодну з них не слід відкидати, адже
значна частина ВПО є соціально незахищеними когор
тами населення. Для хоча б часткового задоволення їх
потреб колосальну роль відіграє допомога, організова
на через громадські організації, УВКБ ООН. Основним
ж завданням ефективної державної політики відносно
ВПО має постати створення сприятливих умов реалі
зації їх потенціалу при одночасному гострому браку
фінансових ресурсів.
Багато громадянвимушених переселенців або вже
визначились з новим місцем проживання (особливо хто
проживає разом з родичами чи за їхньої підтримки на
територіях, що віддалені від зон збройного конфлікту),
або виявляють таку схильність при умові їх цільового
стимулювання щодо цього. У даному контексті при ви
важеній державній політиці можна досягнути дуально
го ефекту у вирішенні гострих соціальноекономічних
проблем — щодо самих ВПО, умов їх проживання, на
вчання й працевлаштування, а також щодо численних
недоліків просторового соціальноекономічного роз
витку в Україні. Необхідно усталювати суспільний
світогляд, що кожна особамігрант — це носій потенц
іалу розвитку, через що слід створювати якнайкращі
умови для його реалізації. Зважаючи на те виділимо
можливі напрями трансформації негативних наслідків
внутрішнього вимушеного переміщення осіб у позитивні
з додатковими соціальноекономічними ефектами (рис.
2).
На рисунку 2 в позитивній площині відображені ос
новні сфери можливих наслідків високої вимушеної
міграційної активності населення, які слід регламенту
вати як пріоритетні напрями цільової підтримки ВПО.
Окремі з них, як от формування національної свідо
мості, є актуальним питанням усіх періодів становлен
ня Української держави. Це основне стратегічне завдан
ня, яке вкрай складно реалізувати на фоні тривалого й
свідомого розколу українського народу з різним світог
лядним сприйняттям та помітною поліетнічністю. Про
те існуюча ситуація є відмінним шансом для стимулю
вання процесів державотворення, які зумовлять фор
мування нових рис національної свідомості, інституці
оналізують потребу виховання державницького мислен
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Ɏɚɡɚ ɜɢɦɭɲɟɧɨɝɨ
(ɛɟɡɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ)
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɣ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

Ɏɚɡɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚ
ɧɨɜɢɦ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ

ня й самозайнятості ВПО у стра
тегічних сферах господарювання.
Очевидно, що це сільське госпо
дарство, туризм і рекреація, а та
1200000
кож сфера ІТтехнологій. Саме
дані сфери себе зарекомендували
1000000
як найбільш перспективні і конку
рентоспроможні в структурі еко
800000
номіки України, маючи сприят
ливі передумови розвитку в згада
600000
них регіонах.
Особливу увагу хочемо звер
400000
нути на потребу стимулювання
розміщення ВПО в сільській
200000
місцевості. Найперше, це дозво
0
лить розвантажити території, пе
реважно обласні центри, від над
мірної концентрації вимушених
переселенців. Для українського
села поточна ситуація високої
внутрішньої вимушеної міграцій
ної активності повинна слугувати
"витком" нового етапу відновлен
ня. Щодо цього вагомою детермі
Рис. 1. Динаміка реєстрації ВПО
нантою є вартість житла, адже
в Україні, липень 2014 року — лютий 2015 року, осіб
більшість переселенців не спро
можні оплачувати послуги орен
Джерело: побудовано автором на основі джерела [9].
ди проживання у містах. Нато
ня та вироблення нових стандартів мовної практики і мість можливості проживання у сільській місцевості
поведінки населення [10, с. 119]. Іншими словами, за через оренду чи купівлю житла і присадибних ділянок є
поточних умов або відбудеться врешті процес творення досить реальними. Спосіб сільського життя апріорі доз
єдиної державної єдності та суспільної свідомості, або воляє ВПО орієнтуватись на самозабезпечення через
ж Україна й далі перебуватиме в стані постійних соц заняття дрібним фермерським господарством.
іальних протиріч, конфліктів та політичних спекуляцій
Потребу залучення потенціалу ВПО для відновлен
на темі націоідентичності.
ня сільських територій підтверджує статистика. Стрімкі
Важливим стратегічним наслідком високої мігра темпи "вимирання" українських сіл, за винятком при
ційної активності населення, однак за умов створення міських зон, доводять дані щодо скорочення кількості
умов ефективної реалізації міграційного потенціалу, сільських мешканців. За період 1991—2015 років чи
може бути мобілізація ресурсних можливостей регіонів. сельність наявного сільського населення скоротилась на
Зрозуміло, що поточний стан розвитку регіонів харак 16,4% (10,1% за 2003—2015 роки). При цьому кількість
теризується депресивними ознаками. Проте окремі об сільських населених пунктів з початку незалежності
ласті та їх адміністративнотериторіальні одиниці зу країни зменшилась на 457 одиниць [11]. Такі базові де
міли забезпечити розвиток визначених сфер економічної мографічні тенденції доповнюються іншими загрозами
діяльності. Цільове залучення міграційного потенціалу розвитку українського села, які криються в руйнації
може стати додатковим рушієм їх подальшого розвит транспортної інфраструктури (понад 80% сіл знахо
ку та прикладом соціальної єдності й відповідальності. дяться далі, аніж за 10 км від районного центру, а май
Для прикладу, для західних областей мають розробля же 1/4 з них не має твердого покриття на дорогах, що
тись регіональні та локальні програми працевлаштуван відкидає їх на периферію логістичних потоків). Зростає
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɪɢɡɢɤɢ: ɛɟɡɩɟɤɢ,
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɹ),
ɝɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɢɡɢɤɢ:
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɧɚɩɪɭɝɢ

ɉɊɈȻɅȿɆɇȺ

ɤɿɧɟɰɶ 02.2015

ɫɟɪɟɞɢɧɚ 02.2015

ɤɿɧɟɰɶ 01.2015

ɫɟɪɟɞɢɧɚ 01.2015

ɤɿɧɟɰɶ 12.2014

ɫɟɪɟɞɢɧɚ 12.2014

ɤɿɧɟɰɶ 11.2014

ɫɟɪɟɞɢɧɚ 11.2014

ɤɿɧɟɰɶ 10.2014

ɫɟɪɟɞɢɧɚ 10.2014

ɤɿɧɟɰɶ 09.2014

ɫɟɪɟɞɢɧɚ 09.2014

ɤɿɧɟɰɶ 08.2014

ɫɟɪɟɞɢɧɚ 08.2014

ɤɿɧɟɰɶ 07.2014

ɨɫɿɛ

Ɏɚɡɚ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ

ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɢɡɢɤɢ: ɡɚɝɪɨɡ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ, ɿɦɿɞɠɟɜɿ
(ɪɟɝɭɥɸɸɱɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ),
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ

ɉɅɈɓɂɇȺ

ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɿ ɨɫɨɛɢ
ɉɈɁɂɌɂȼɇȺ

ɉɅɈɓɂɇȺ

Ⱦɟɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ

Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɥɨɝɨ ɿ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ

Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ

Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

Ɇɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

Рис. 2. Варіативність позитивних наслідків внутрішньої міграційної активності населення України
Джерело: побудовано автором.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Типологія територій;мотиваторів залучення міграційного потенціалу ВПО в контексті
їх економічного розвитку та демовідтворення
ʋ
ɡ/ɩ

Ɍɢɩ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ

ɉɨɬɪɟɛɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ

1

ɋɿɥɶɫɶɤɿ
ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ

- ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ.
- ɇɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɭɫɬɭɸɱɨɝɨ ɠɢɬɥɚ
ɬɚ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

- Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɞɟɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ.
- ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȼɉɈ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɥɚ.
- Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ.
- Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɚɦɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ

2

Ɇɚɥɿ ɦɿɫɬɚ

- ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ.
- ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

- Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɞɟɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ.
- Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ.
- Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ

- Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ.
- ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɹɤ
ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ

- Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣ ɡ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ,
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ

- Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɮɟɪ.
- Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

- Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
- ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɿ

- Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɚɠɤɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɫɮɟɪ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
- Ɇɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ

- ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ,
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɛɚɡɢ

3

4

5

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɡ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣɧɢɯ
ɭɬɜɨɪɟɧɶ
ɉɨɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ,
ɛɿɡɧɟɫ-ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɿɜ,
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɿɜ ɬɚ ɿɧ.
Ɇɨɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɦɿɫɬɚ (ɫɟɪɟɞɧɿ)

Джерело: побудовано автором.

частка житлового фонду, яка використовуються сезон
но. Цікаво, що найбільша кількість таких об'єктів зосе
реджена в регіонах, що територіально наближені до зон
військового конфлікту та для яких характерна найбіль
ша ступінь концентрації ВПО. Серед них — Харківська.
Полтавська, Чернігівська і Житомирська області. Ще
більша кількість регіонів зі значною часткою будівель у
сільській місцевості, які просто пустують — Сумська,
Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька і
Хмельницька області. Очевидно, дані регіони повинні
стати пілотними в плані цільового розселення ВПО у
сільській місцевості.
Окрім сільських територій вирізняються інші про
сторові утворення, які би мали виступати активними
агентами залучення міграційного потенціалу ВПО. Такі
території слід розглядати, як мотиваторів залучення
міграційного потенціалу (табл. 1). Це малі міста, районні
центри, що мають потенціал ядровості для моно чи полі
функціонального агломераційного утворення. Також це
території, що мають ресурсні можливості розвитку в їх
межах специфічних просторових утворень — кластерів,
бізнесінкубаторів, технопарків та ін. Такі теоретичні
міркування слід доповнювати конкретними пропозиці
ями щодо втілення ідей у життя. Тому визначимо, які
можуть бути найбільш ефективні механізми стимулю
вання міграцій ВПО на територіїмотиватори залучен
ня міграційного потенціалу. При цьому слід долати існу
ючі перешкоди демотивації довгострокових інвестувань
у зв'язку зі значним погіршенням інвестиційного кліма
ту в Україні, а також наразі недостатньої децентралі
зації влади з широкими можливостями органів місце
вого самоврядування ініціювати спеціальні програми
залучення мігрантів у місцеву економіку з одночасним
покращенням умов проживання і зайнятості для пос
тійного населення.
Враховуючи традиційні та інноваційні практики еко
номічного розвитку, вважаємо, що основними механіз
мами ефективної реалізації міграційного потенціалу
ВПО в обмежених просторових координатах (у при
в'язці до умов локального розвитку) повинні бути:
1) пільгове оподаткування і кредитування:
— для суб'єктів бізнесу, які працевлаштовують ВПО
в обсязі, що перевищує 10% від постійного штату пра
цівників (межа може коригуватись);
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— для ВПО, що готові і спроможні займатись
підприємницькою діяльністю (обсяг пільгового опо
даткування чи кредиту має встановлюватись залеж
но від стратегічної важливості бажаної сфери бізне
су);
2) пільгове кредитування (при дуже низькій подат
ковій ставці) купівлі нерухомості, землі для створення
умов проживання та ведення особистого селянського
господарства (на противагу пропонованим заходам ком
пенсації за зруйноване та пошкоджене в ході антитеро
ристичної операції нерухоме майно, що є дуже витрат
но при поточних кризових умовах) [4];
3) транскордонне і міжнародне співробітництво з
залученням коштів ЄС, інших міжнародних фондів у
рамках фінансування реалізації цільових програм,
ініційованих територіальними громадами із вирішення
екологічних питань, розвитку громадянського суспіль
ства, а також реалізації соціально значимих бізнес
проектів з одночасним залученням до їх реалізації ВПО
(що підсилить ймовірність фінансування та інтерес
інвесторів у рамках соціальної відповідальності бізне
су).
Наведений цільовий інструментарій на початково
му етапі може бути цілком реальним та ефективним спо
собом стимулювання міграцій ВПО у території, які мо
жуть отримати від залучення міграційного потенціалу
значні вигоди. Окрім численних соціальноекономічних
ефектів, неоціненний вплив залучення ВПО матиме на
формування єдності територіальних громад, посилен
ня їх патріотизму і відповідальності. Серед механізмів
свідомо оминаємо увагою управлінський цільовий
інструментарій дотацій і субсидій. Досвід попередніх
років засвідчив його неефективність та сформовані си
стеми неформальних домовленостей щодо нецільового
використання виділених бюджетних коштів. Відтак, на
разі даний управлінський підхід щодо ВПО в плані сти
мулювання ефективної реалізації їх міграційного потен
ціалу є недоцільним.
ВИСНОВКИ
Отже, висока міграційна активність населення в Ук
раїні, яка сформована в умовах збройного конфлікту,
наразі не має чітко визначених і регульованих ознак.
Основна частина ВПО не визначені з подальшим місцем
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перебування і очікують можливості повернення. Од
нак реальна невизначеність подовження конфлікту та
значна руйнація інфраструктури окупованих територій
змушують говорити про часткову переорієнтацію ви
мушених переселенців на зміну місця постійного про
живання. Пріоритети державної політики щодо даних
соціальних когорт мають залишати гуманітарні та соц
іальні цілі. Однак патерналістське домінування в умо
вах гострого браку реальних бюджетних коштів та ви
сокої залежності від допомоги громадських структур
послаблює функціональну значимість держави у вирі
шенні проблем ВПО. Необхідно зміщувати акценти у
регулюванні вимушених міграцій. І якщо говорити про
довгострокову стратегію розвитку країни, то слід ро
зуміти наявний колосальний міграційний потенціал,
який втрачається в умовах неврегульованості міграцій,
незахищеності ВПО. За таких умов слід задіювати мо
тиваційні механізми міграцій переселенців у ті регіони
і населені пункти, для яких залучення їх потенціалу
може бути вагомим рушієм соціальноекономічного
розвитку. Слід розуміти, що серед сотень тисяч ВПО
значна їх частина володіє достатніми інтелектуально
трудовими можливостями, а їх перебування у межах
неокупованих територій України свідчить про світог
лядну прихильність до державницької ідеї. Тому по
ступові переміщення ВПО у територіїмотиватори за
лучення їх міграційного потенціалу дозволить пони
зити соціальну напругу у регіонах їх значної концент
рації та пришвидшити стабілізацію соціальноеконо
мічної ситуації в Україні.
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