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РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР: стор. 112, рис. 7, табл. 28, джерел 80. 

Об’єктом дослідження є процес адаптації та інтеграції ВПО в 

територіальні громади, визначення можливостей, напрямів та механізмів 

впливу переміщених осіб на розвиток громад. 

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти вирішення 

проблем ВПО, інтеграції та використання їх потенціалу для розвитку 

територіальних громад та України в цілому.  

Мета дослідження - надання рекомендацій щодо удосконалення соціально-

економічної політики стосовно більш ефективного залучення потенціалу ВПО 

для вирішення їх проблем та розвитку територіальних громад на основі 

поєднання принципів соціальної справедливості та економічної ефективності. 

Методи дослідження – загальнонаукові: системний, комплексний та 

логічний аналіз, а також спеціальні: економіко-статистичний, порівняльний та 

математичний аналіз, моделювання, прогнозування, соціологічні опитування, 

експертні оцінки. 

У результаті проведеного дослідження визначено правові засади 

регламентації вимушеного переміщення в світі та в Україні, стан та проблеми 

вимушено переміщених осіб України, обґрунтовано довгостроковий характер їх 

вирішення та можливі соціальні ризики. Узагальнено світовий досвід  

інтеграційної політики  щодо ВПО та перспективи її застосування в Україні.  

Визначено проблеми інтеграції ВПО в територіальні громади, виявлено 

характерні особливості ВПО як ресурсного потенціалу розвитку приймаючих 

громад, регіонів та України. Здійснено моделювання впливу ВПО на розвиток 

територіальних громад, систематизацію позитивних і негативних наслідків 

впливу та обґрунтовано механізми забезпечення їх збалансованості. 

Досліджено стан, проблеми підприємницької активності внутрішньо 

переміщених осіб і механізми її підвищення. 

Проведено експертне опитування щодо проблем та можливостей ВПО в 

контексті їх інтеграції в приймаючі територіальні громади, визначено чинники і 

мотиви інтеграції ВПО, умови і організаційно-економічні та соціальні 

механізми ефективного залучення потенціалу ВПО для розвитку громад і 

подолання перешкод на цьому шляху. 

Обгрунтовано основні напрями відновлення економіки і  промисловості 

Донбасу для забезпечення зайнятості та інтеграції  внутрішньо переміщених 

осіб, виявлено проблеми розмежування українського суспільства та 

необхідність його інтеграції в контексті вирішення проблем ВПО, сформовано 

засади національної інтеграційної політика та подолання розмежувань.  

 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВПО, 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ІНТЕГРАЦІЯ ВПО, ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА 

МОТИВАЦІЙНІ РЕСУРСИ, СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ, СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, 

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ, ПОЛІТИКА ПРИМИРЕННЯ.  
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ВСТУП. 

Внаслідок збройного конфлікту та тимчасової окупації значних територій 

України більше мільйона людей для реалізації своїх прав на безпечні умови 

життя та для можливості проживати на території, підконтрольній Україні, були 

вимушені переїхати в інші місцевості. Внутрішньо переміщені особи були 

вимушені покинути свої домівки, роботу, своїх друзів та рідних, похованих 

близьких. Вони втратили цілий світ, у якому жили і працювали до війни. Вони 

змушені були змінити своє соціальне і природне середовище, житло і роботу, 

образ і стиль життя у пошуках хоч якогось притулку задля врятування власного 

життя, збереження здоров’я дітей і родини, щоб знайти можливості вижити й 

адаптуватися до нових життєвих умов. Вони зробили свій вибір залишилися 

вірними своїй Вітчизні, рідній країні. Вимушені переселенці почали шукати 

будь-які можливості для працевлаштування, відновлення втраченого бізнесу, 

щоб забезпечити себе найнеобхіднішим у місцях, куди переїхали, втративши 

власне житло. Більшість з них, втративши житло, майно, роботу, звичний 

спосіб життя та соціальне оточення та переживши надзвичайне психологічне 

потрясіння, нині знаходяться в досить складних життєвих умовах. Україна 

вперше зіштовхнулася з масштабною та досить гострою проблемою вимушених 

внутрішніх переселенців.  

Не дивлячись на те, що перші переселенці появилися в країні ще в травні 

2014 р., системного аналізу для усвідомлення нової проблеми та розробки 

науково обґрунтованих  підходів щодо її вирішення поки що мало. В Україні 

відбулося за останні півроку низка круглих столів з проблем внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), декілька форумів, організованих громадами 

переселенців та спонсорськими організаціями, де мало місце обговорення даної 

проблеми, спроба усвідомлення її сутності та масштабу, пошук шляхів її 

вирішення. Серед наукових публікацій слід відзначити статтю І.Беззуба [1], де 

проаналізовано правові засади врегулювання проблем ВПО, аналітичну записку 

з узагальненням зарубіжного досвіду щодо вирішення проблем внутрішніх 

переміщених осіб, яка підготовлена відділом соціальної політики 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 

[2]. Значна увага проблемам переселенців приділена в національній доповіді 

НАН України «Політика інтеграції українського суспільства в контексті 

викликів та загроз подій на Донбасі» [3]. В останні півтора – два роки 

появилась низка публікацій по проблемах переселенців України, в той же час 

резерви наукового осмислення цієї проблеми не вичерпані. Не вистачає 

системного підходу в аналізі цієї проблеми з позицій часових горизонтів та 

впливу ВПО на територіальні громади, їх повноцінної інтеграції.  

Фахівці інституту у відносно невеликий час зробили значний доробок у 

дослідженні та вирішенні  проблем ВПО: надали пропозиції до законодавства 

України щодо внутрішньо переміщених осіб; проекту Програми створення та 

збереження робочих місць у Донецькій і Луганській областях на період до 2017 

р.; обґрунтували рекомендації щодо залучення та адаптації світового досвіду 



6 

 

відновлення постконфліктних територій для Донбасу й України; розробили 

пропозиції до «Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної 

адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції в інші регіони України, на період до 2017 року»; надали рекомендації 

до парламентських слухань з прав людини, активізації підприємницької 

діяльності, розв'язання житлових проблем ВПО тощо. 

Фахівці Інститут економіки промисловості НАН України разом із 

чотирма інститутами НАН України підготували наукову доповідь «Відновлення 

Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної 

політики» (2015 р.). У першому кварталі 2016 р. фахівці інституту підготували 

Проект Концепції державної програми з питань постконфліктного відновлення 

територій на сході країни, які були враховані в Концепції Державної цільової 

програми «Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України», 

схваленій Кабінетом Міністрів України 31 серпня 2016 р. Це свідчить, що 

науково-дослідна робота ”Вплив ВПО на розвиток територіальних громад: 

наявні та перспективні можливості” є продовженням та поглибленням наукових 

досліджень з проблем ВПО, метою якого є надання рекомендацій щодо 

удосконалення соціально-економічної політики стосовно більш ефективного 

залучення потенціалу ВПО для вирішення їх проблем та розвитку 

територіальних громад на основі поєднання принципів соціальної 

справедливості та економічної ефективності.  

В ході дослідження було зібрано та систематизовано значний масив 

інформації щодо становища ВПО, здійснено оцінку нормативних актів, які 

врегульовують їх проблеми, проаналізовано міжнародний досвід щодо 

врегулювання проблем ВПО, досліджено можливості та проблеми інтеграції 

ВПО в територіальні громади та їх ресурсів для розвитку приймаючих 

територій, здійснено соціологічне опитування щодо використання потенціалу 

ВПО як ресурсу розвитку суспільства, підготовлено монографію «Внутрішньо 

переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху» 

 

1. ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПРАВОВІ 

ЗАСАДИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЇХ ВИРІШЕННЯ 

1.1. Проблема вимушеного переселення у світі та в Україні. 

Відповідно до рекомендацій Управління Верховного Комісара ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН) щодо вимушених переселенців, внутрішньо 

переміщеними особами вважаються окремі особи або групи людей, які були 

змушені тікати та залишити свої будинки або місця проживання, але при цьому 

не перетнули визнаного на міжнародному рівні державного кордону, для того, 

щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, ситуації масового насильства, 

порушення прав людини або робити це внаслідок природних чи техногенних 

катастроф. 
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Україна вперше несподівано для себе зіштовхнулася з проблемою 

вимушеного внутрішнього переселення значної маси людей. Однак у світі ця 

проблема набула значного загострення у ХХ столітті в зв’язку з  

громадянськими війнами на територіях країн Африки, Південного Сходу, 

Європи. За даними Моніторингового центру з питань недобровільних 

переміщень, чисельність внутрішніх переміщених осіб (далі ВПО) у світі 

досягла у 2013 р. рекордної відмітки – 33,3 млн. осіб, що вдвічі перевищує 

чисельність біженців (близько 16 млн.) [4]. В Європі проблема ВПО 

загострилася в кінці ХХ століття внаслідок конфліктів на Балканах та на 

Кавказі. Протягом 1994-1995 рр. із Боснії до Сербії втекло близько 500 тис. 

біженців, а після війни у Косово в 1999 р. – ще близько 200 тис. [5]. У 2013 р. в 

Європі чисельність ВПО досягла 2,2 млн., у т.ч. найбільшою їх кількість була в 

Азербайджані (543 тис.) та Грузії (206 тис) [21].  

Однак в останні два роки у світі відбулися  тектонічні зрушення у сфері 

вимушеного переміщення населення. Протягом 2015 року у Ємені, Сирії та 

Іраку зареєстровано понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Загалом 

же в усьому світі внутрішніх біженців минулого року побільшало на 8,6 

мільйона, йдеться в опублікованому 11 травня 2016 р. звіті Норвезької ради з 

питань біженців (NRC) та Моніторингового центру щодо внутрішньо 

переміщених осіб (IDMC). Таким чином, за даними організацій, на даний 

момент в світі нараховується 40,8 мільйона осіб, які залишили свої домівки 

через конфлікти у пошуках безпечного місця для життя. Станом на 

сьогоднішній день, кількість вимушених переселенців близька за розмірами до 

населення деяких більших за середні держав, як от Колумбія чи Іспанія, 

Південна Африка чи Південна Корея,  відзначається у доповіді УВКБ [9]. 

Найбільше внутрішніх переселенців торік додалось у Ємені, де коаліція 

на чолі з Саудівською Аравією проводить військову кампанію проти шиїтських 

повстанців. Тут у 2015 році було зареєстровано 2,2 мільйона внутрішньо 

переміщених осіб. В охопленій громадянською війною Сирії зафіксовано 1,3 

мільйона біженців, а в Іраку, де проходить кампанія проти "Ісламської 

держави" - 1,1 мільйона.  

За межами Близького Сходу до списку країн з найбільшою кількістю 

внутрішніх переселенців потрапила Україна. Наша країна посіла четверте місце 

у загальному списку. За даними організацій, протягом 2015 року через конфлікт 

на Сході України статус внутрішньо переміщених осіб отримали 942 тисячі 

осіб. Загалом в Україні зафіксовано 1,7 мільйона осіб внутрішніх 

переселенців[5]. Україна в досить короткий час зіткнулася з масштабною 

проблемою внутрішньо переміщених осіб. Порівняно з іншими країнами 

Європи, в Україні масштаби вимушених внутрішніх переселень мешканців є 

значно більшими. Основна маса ВПО - це переселенці зі Сходу. Причиною 

такого стали  загострення внутрішніх суперечностей соціально-економічного 

розвитку Донбасу та зовнішня агресія. 

У структурі економіки України Донецька та Луганська області були 

найбільшими за своїм природним й економічним потенціалом, у 2013 р. вони 

http://dw.com/p/1ISqH
http://dw.com/p/1H1Hw
http://dw.com/p/1HE8P
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забезпечували 15,7% сукупного ВРП України і більше 25% експорту, на їх 

території діяло 10,8% усіх юридичних осіб, де працювало 15,6% зайнятих від 

загального обсягу по Україні. У цих регіонах домінували традиційні галузі 

індустріальної економіки – вугледобувна, металургійна, коксохімічна, хімічна, 

машинобудівна та ін., де виробництво здійснювалося у великих приватних 

компаніях. Разом з тим на Донбасі наростали антимодернізаційні процеси, що 

проявилося у зниженні частки інноваційно активних підприємств та посиленні 

сировинного характеру промислового виробництва. Це обумовило стагнацію 

економіки, погіршення умов зайнятості та загострення соціальних проблем. Із 

використанням багатих надр східних регіонів приватний капітал зростав та 

збагачувався, а становище населення погіршувалося.  

Трагічні події на сході України 2014-2016 рр. є наслідком внутрішніх 

протиріч та зовнішньої агресії. Вони вилилися у збройне протистояння України 

і Росії на території Донбасу, яке здебільшого визначається як «гібридна війна» 

(State-Sponsored Hybrid). Унаслідок такої війни та окупації частини територій 

Донецька і Луганська області, а також Україна в цілому зазнали значних 

економічних та людських втрат. Відбулася втрата економічного потенціалу й 

інфраструктури. Тільки в Донецькій області було пошкоджено або зруйновано 

понад 10 тис. об'єктів, а обсяг промислової продукції за 8 місяців 2016 р. є 

меншим на 37,5% відносно 2014 р., погіршується структура промисловості. 

Згідно з оперативною інформацією Міжвідомчого координаційного 

штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються 

з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої 

території з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції станом на 31.10.2016 р. до інших регіонів 

переселено 1 052 999 чол. (із них 174 716 − дітей та 500 656 − інвалідів й осіб 

похилого віку), у тому числі з Донецької та Луганської областей − 1 030 327, з 

АР Крим і м. Севастополя − 22 672 чол. [7].  Вимушене переселення мешканців 

зі Сходу охопило всі регіони України. Найбільше внутрішньо переміщених осіб 

розміщено у таких областях: Луганській - 250481 осіб, Харківській - 211414, 

Донецькій - 118103, Дніпропетровській - 86564, Запорізькій  - 67430, Київській 

- 48036 осіб, та у м. Києві - 39047 осіб. Найменша кількість розселених у більш 

віддалених від Сходу України західних областях - Тернопільській (2 тис. 730 

осіб), Чернівецькій (2 тис. 774 особи), Рівненській (3 тис. 397 осіб), 

Закарпатській (4 тис. 069 осіб), Івано-Франківській (4 тис. 100 осіб) та 

Волинській (4 тис. 513 осіб). Незважаючи на відносно невелику чисельність  

ВПО у цих регіонах, вирішення їх проблем є досить нелегким завданням для 

представників місцевої влади  та громадських організацій. 

Однак, існує інша інформація про чисельність ВПО. Міністерство 

соціальної політики на запит користувача сайту «Доступ до Правди» 

(відповідно до Закону “Про доступ до публічної інформації”) повідомило, що 

станом на 10 травня 2016 року в Єдиній інформаційній базі даних(ЄІБД) про 

внутрішньо переміщених осіб міститься інформація про 1,7 млн. осіб. Серед 

осіб, які перебувають на обліку, 1, 1млн. жінок та  700 тис. чоловіків [8].   
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В той же час слід зазначити, що на даний момент відсутня повна 

інформації про кількість ВПО в Україні. Частка населення, яка виїхала із 

Донбасу внаслідок воєнних дій, з різних причин не реєструвалися як ВПО. При 

цьому вимушене переміщення, хоч і в менших масштабах, триває. Це 

обумовлено тим, що збройний конфлікт поки що не завершено, навіть з огляду 

на Мінські домовленості слід констатувати, що немає ефективного механізму 

його припинення. Тому можна припустити  зі значною вірогідністю, що 

кількість переселенців у найближчий період суттєво не зменшиться, отже, 

будуть існувати і проблеми, пов’язані з необхідністю облаштування їхньої 

життєдіяльності. Юридична невизначеність територій, непідконтрольних 

Україні, невизначеність перспектив їх подальшого економічного розвитку може 

призвести до того, що навіть при закінчені збройного протистояння відплив 

населення може продовжуватися.  

 

1.2. Нормативно-правові засади і проблеми регулювання 

життєдіяльності ВПО. 
Населення, яке змушене було виїхати з АР Крим внаслідок окупації, та з 

Донецької та Луганської областей уже в ході збройного протистояння, 

зіткнулося з численними проблемами – починаючи від можливостей та шляхів 

виїзду, пошуку місця тимчасового проживання, пошуку можливостей 

зайнятості, освітніх закладів для дітей, отримання медичної допомоги  та 

вирішення багатьох інших соціальних питань. Багато з них залишилися без 

документів, через що складним питанням було переоформлення документів, що 

засвідчують особу, її приналежність до громадянства України, оформлення 

тимчасової реєстрації, а також можливості працевлаштування. Переважна 

більшість ВПО зазнала суттєвих матеріальних та моральних втрат, пов’язаних з 

таким: 

вони залишили на окупованій території житло та майно, яке 

нагромаджували десятиліттями. У багатьох рухомому та нерухомому майну 

було завдано шкоди (або воно було знищене) внаслідок воєнних дій; 

вони втратили роботу і стабільне джерело доходів, більшість переселенців 

не змогли швидко працевлаштуватися на новому місці, а значна їх частина є 

безробітними і понині;  

переїзд та облаштування на новому місці вимагав значних коштів, а 

тривалий час безробіття призвів до суттєвого зменшення наявних заощаджень, 

або зростання боргів; 

вони втратили звичне соціально-побутове середовище (родичів, друзів, 

колег, сусідів, знайомих працівників соціальних служб тощо), що є необхідною 

умовою стійкого розселення; 

у більшості на окупованій території залишилися родичі та майно, що 

вимагає періодичних поїздок на непідконтрольну Україні територію. Вартість 

послуг перевезення зросла в декілька раз, що ускладнює і без того важке 

матеріальне становище ВПО. 
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Від початку антитерористичної операції та появи масових внутрішніх 

переміщень населення в Україні створено певну нормативну базу, яка регулює 

процеси вимушеного переселення та забезпечує права і свободи ВПО. До 

найбільш важливих слід віднести:  

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб” № 1706-VII від 20.10.2014;  

Закон України № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (5.03.2015); 

Постанова КМУ № 509 від 1 жовтня 2014 “Про облік осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції”; 

Постанова КМУ № 505 від 1 жовтня 2014 “Про надання щомісячної 

адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої  території України та районів проведення антитерористичної 

операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг”; 

Розпорядження КМУ № 1068-р від 16 жовтня 2014 “Про забезпечення 

часткової оплати вартості тимчасового проживання громадян, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та району проведення 

антитерористичної операції”; 

Постанова ВРУ № 254-VIII “Про визнання окремих районів, міст, селищ і 

сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями” 

(17.03.2015); 

Розпорядження КМУ № 382-р від 15.04.2015 Про забезпечення 

відшкодування витрат, пов’язаних з тимчасовим проживанням інвалідів у 

санаторіях та інших громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та району проведення антитерористичної операції; 

Постанова КМУ № 367 від 4.06.2015 «Про затвердження Порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»; 

Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1094 «Про затвердження 

Комплексної державної програму щодо підтримки, соціальної адаптації та 

реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції в інші 

регіони України, на період до 2017 року».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365 «Деякі 

питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою 

було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. 

№ 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». 

Ці та інші нормативні акти певним чином врегульовують питання 

переміщення, реєстрації та соціального захисту вимушених переселенців. 

Однак, як відзначають фахівці з прав людини та громадські організації, 

нормативно-правове забезпечення життєдіяльності ВПО є недосконалим, а 

нерідко і дискримінаційним. Громадська організація “Благодійний фонд 

«Восток SOS», яка з самого початку окупації надає правову та гуманітарну 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF
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допомогу внутрішньо переміщеним особам, аналізуючи нормативні акти щодо 

ВПО, відзначила низку упущень та таких положень, які не забезпечують захист 

прав внутрішніх переселенців[10]. Це стосується таких проблем.  

1. Реалізації права участі у  місцевих виборах. Прийняття 14 липня 2015 

року ЗУ «Про місцеві вибори» позбавляє внутрішньо переміщених осіб права 

брати участь у виборах до місцевих органів влади за новим місцем проживання. 

Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про місцеві вибори», право голосу на виборах до 

місцевих органів влади мають особи, які належать до територіальної громади, 

що засвідчується паспортом. Оскільки, відповідно до ст. 5 ЗУ «Про 

забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», відмітка про 

реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її 

паспортного документа, то навіть зареєстровані у встановленому порядку 

переселенці втрачають право на участь у місцевих виборах всіх рівнів за новим 

місцем проживання. Це суперечить вимогам ст. 8 ЗУ “Про забезпечення прав та 

свобод внутрішньо переміщених осіб”, відповідно до якої внутрішньо 

переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, 

народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни 

місця голосування без зміни виборчої адреси.   

2. Реалізації права на безплатне тимчасове проживання. Відповідно до ч. 1 

ст. 9 ЗУ «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», ВПО 

мають право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості 

безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості 

комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи. Однак місцеві органи влади практично не 

надають такого житла, при цьому не затверджено порядку отримання у 

користування такого житла.  

3. В результаті тривалої роботи над програмним документом щодо 

вирішення проблем ВПО 16 грудня 2015 р. було затверджено Комплексну 

державну програму щодо підтримки ВПО в період до 2017 року. Вона є одним з 

перших комплексних нормативних документів у сфері забезпечення прав і 

свобод ВПО. Однак її виконання прямо залежить від фінансування програми та 

чітко визначених цілей, індикаторів та результатів. Прийнята Урядом програма 

не відповідає вимогам Закону України “Про державні цільові програми”, 

оскільки у тексті повністю відсутні джерела та обсяги фінансування, що 

потребується на її виконання, а в деяких пунктах не зазначені результати, на які 

очікують виконавці, що унеможливлює проведення моніторингу виконання 

програми. Прийнятий у грудні ЗУ “Про державний бюджет України на 2016 

рік” не передбачив фінансування на виконання цієї програми, а також інших 

виплат, пов’язаних із внутрішнім переміщенням окрім виплати цільової 

адресної допомоги згідно Постанови Кабміну №505.   

4. Держава не в повному обсязі виконує взяті на себе фінансові 

зобов’язання щодо ВПО. Це стосується своєчасності виплат цільової адресної 

допомоги та поступового урізання обсягів цих виплат. Фінансування на 2016 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19/print1434313563918595#n136
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19/print1434313563918595#n136
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рік по цій статті зменшено на 700 мільйонів гривень, що вказує на політику 

Уряду щодо скорочення кількості осіб, яким така допомога буде призначатись. 

Має місце недосконалість механізму перегляду суми призначеної адресної 

допомоги, для працездатних у зв’язку зі зміною їх статусу. Не повністю 

виконується   Розпорядження КМУ № 382-р від 15.04.2015 «Про забезпечення 

відшкодування витрат, пов’язаних з тимчасовим проживанням інвалідів у 

санаторіях та інших громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та району проведення антитерористичної операції», про свідчать 

недавні скандали з оплатою комунальних платежів санаторіїв, де проживають 

ВПО інваліди, в Одеській обл. 

5. Існуюча система регулювання пересування людей та транспорту через 

лінію зіткнення в зоні конфлікту суттєво порушує права ВПО, які змушені 

переміщатися на окуповану територію та назад. Це пов’язано із складнощами 

отримання перепустки на перетину лінії зіткнення, частими збоями в системі 

електронного контролю, агресивністю і хамством військового персоналу на 

блок-постах, великими чергами, не облаштованістю елементарними умовами 

пунктів пропуску.  В цілому, протягом 2015 року лінію зіткнення в обидві 

сторони перетнуло близько 3,5 мільйонів осіб та близько 1,4 мільйонів 

транспортних засобів[10]. Відповідно до п. 1.6. Тимчасового порядку контролю 

за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію 

зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, заборонено перетин лінії 

зіткнення громадським пасажирським транспортом, за винятком нерегулярних 

перевезень для окремих організованих груп людей (біженців, дітей для 

оздоровлення та відпочинку, тощо). Це суттєво ускладнює переміщення людей, 

окрім значних проблем із чергами на КПВВ, гострими проблемами є 

обмежений доступ до медичної допомоги, туалетів, пунктів обігріву, питної 

води та інформації. Перетин лінії розмежування громадянами України часто 

пов’язаний зі значними ризиками для життя та приниженнями, що суттєво 

підриває віру людей справедливість та піклування про них української держави. 

6. Важливою проблемою є компенсація (відшкодування) вартості 

зруйнованого житла. Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про боротьбу із тероризмом» 

відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, 

провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до 

закону. Такий закон досі не прийнято, а законопроект №2167, щодо декларації 

державної гарантії компенсації вартості пошкодженого майна, протягом 2015 

року так і не був розглянутий Верховною Радою України, тому жодних 

гарантій, щодо допомоги особам з числа ВПО, що втратили майно, на сьогодні 

державою не передбачено.  

7. Питання про компенсацію вартості житла та іншого майна, яке 

залишилося на окупованих територіях, взагалі не розглядається. Зараз значна 

кількість ВПО, втративши надію на врегулювання конфлікту і можливість 

повернення в український Донбас, намагається самостійно вирішити свої 

проблеми - продати своє житло на окупованій території і мати змогу придбати в 

нових місцях переселення. Однак виникає низка проблем: труднощі з 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-2015-%D1%80/print1390222018414656
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54094
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проведенням угоди купівлі-продажу, оскільки вона має оформлятися лише на 

території України; втрата значної частки вартості власної нерухомості - при 

масовій пропозиції житла на ринку нерухомості в так званих ДНР та ЛНР 

ринкові ціни компенсують реальну вартість житла менше ніж на половину. 

Однак,  навіть при умові його продажі виручених коштів не вистачає на 

придбання рівноцінного житла на території переміщення. Необхідні доступні 

довгострокові кредитні програми. 

Ці та інші недоліки у правовому забезпеченні вирішення проблем ВПО 

обумовлюють їх складне фінансово-економічне та соціально-психологічне 

становище, порушують їх громадянські права, створюють підгрунття для 

стигматизації ВПО і пов’язаних з нею проявів дискримінації, що більш 

детально викладено в монографії [80]. 

 

1.3. Систематизація наукових досліджень з проблем внутрішньо 

переміщених осіб. 

Накопичений за два роки досвід проведення досліджень проблем ВПО 

вже дозволяє провести певну систематизацію отриманих наукових результатів, 

зробити відповідні висновки та визначити найбільш актуальні та важливі 

напрями подальших досліджень та коло питань, які мають досліджуватись в 

першу чергу. Стислий огляд проведених досліджень з проблем ВПО показує, як 

обґрунтовуються основні результати цих досліджень, формулюються висновки, 

визначаються напрями удосконалення державного та регіонального управління 

та подальших дослідницьких пошуків у цій сфері. 

Серед наукових установ НАН України і соціологічних центрів України 

першими, хто стали досліджувати проблеми ВПО це – Інститут демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України», «Український інститут соціальних 

досліджень ім. О. Яременка», Інститут економіки промисловості НАН України 

(установа переміщена з м. Донецька до м. Києва), Інститут економіко-правових 

досліджень НАН України (установа переміщена з м. Донецька до м. Києва), 

Інститут соціології НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, ДУ «Інститут регіональних 

досліджень ім. М.І. Долішнього», КМІС, Український Католицький 

Університет [22], Конгрес Сходу України та інші. Колектив науковців цих 

установ стали авторами національної доповіді «Політика інтеграції 

українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» [23]. 

Вона підготовлена за результатами виконання НДР «Вимушені переселенці та 

приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції», 

«Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо 

переміщених осіб».  

В цій національній доповіді підрозділ 5.5. присвячений політиці сприяння 

соціальній адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, де надано 

низку рекомендацій щодо підвищення ефективності державної політики з 

підтримки ВПО, постійного моніторингу їх намірів щодо подальших планів по 
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переміщенню, можливого забезпечення ВПО житлом, сприяння реалізації 

підприємницького потенціалу ВПО, а також ініціації проведення 

інформаційних кампаній серед населення України щодо неупередженості та 

толерантного ставлення до вимушених переселенців зі Сходу України.  

Національний інститут стратегічних досліджень  при Президентові 

України зразу відгукнувся на події на Сході України комплексним 

дослідженням проблематики війни на Донбасі та анексії Криму і на початку 

2016 р. і видав монографію «Донбас і Крим: ціна повернення»[24]. Ця 

монографія подає результати наукового дослідження, яке здійснене з позиції 

національної безпеки України. У підрозділі 5.4. «Проблеми внутрішньо 

переміщених осіб» визначаються негативні наслідки вимушеної міграції, які 

полягають у втраті соціального статусу та руйнуванні добробуту переселенців, 

які одночасно стратили житло, майно, роботу, а часто й рідних і близьких, 

пережили важкий психологічний стрес. При визначенні проблем ВПО перевага 

була віддана питанням соціального захисту, навантаженню на регіони ВПО, 

розміру соціальної допомоги, а також негативних наслідків та накопиченням 

місцевих соціальних проблем, пов’язаних з прибуттям ВПО. Але в контексті 

цього дається позитивна оцінка «Основних напрямів розв’язання проблем 

зайнятості ВПО на 2015-2016 роки» [25], реалізація яких передбачає створення 

тимчасових робочих місць, дозвіл на нестандартний режим роботи, гнучкий 

графік зайнятості, сприяння підприємницької активності ВПО. Одночасно 

значна увага приділяється організації професійного навчання відповідного 

попиту на ринках праці регіонів.  

Наукові дослідження інших наукових установ і громадських об’єднань 

носять більш практичний характер і є вкрай важливими для пізнання ситуації та 

оперативного реагування на неї. Значний внесок у виявленні і розв’язанні 

проблем ВПО зробили такі організації громадянського суспільства, як 

громадянська ініціатива «Відновлення Донбасу» спільно із соціологічною 

компанією TNS Ukraine, Міжнародна громадська організація «Інтерн`юз», 

аналітичний центр «Нова Соціальна та Економічна політика», Інститут 

лідерства та управління, КРИМ-СОС, Донбас-СОС та ін.  

Важливою є рорль міжнародних організацій і посольств провідних 

держав світу щодо надання фінансової підтримки, грантів, започаткування 

проектів для конструктивного вирішення проблем ВПО. Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) [26] продовжує 

вести активний діалог із внутрішньо переміщеними особами (ВПО). 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з Українським центром 

соціальних реформ та за фінансової підтримки Європейського Союзу провела 

дослідження з оцінки проблем ВПО[27].  В межах плану дій Ради Європи для 

України 2015-2017 рр. у 2016 році завершено проект Ради Європи «Посилення 

захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» [28]. 

Серед основних соціологічних досліджень з проблем ВПО, проведених в 

Україні протягом 2015-2016 рр., найбільш вагомими є такі. 
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1. Дослідження інформаційних потреб переселенців «Розуміння 

інформаційних та комунікаційних потреб внутрішньо переміщених осіб. У 

пастці пропагандистської війни. Покинуті. Розчаровані. Затавровані» [29].  

Дослідження було проведене Міжнародною громадською організацією 

«Інтерн`юз» у період з 20 по 30 січня 2015 року шляхом 50 інтерв’ю із ВПО та 

представниками місцевих волонтерських груп, громадських організацій, 

національних та міжнародних гуманітарних організацій та місцевими 

медійними групами у семи містах східної України (Слов’янську, Дружківці, 

Краматорську, Святогірську, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі) та Києві. 

Здійснено оцінку поточних інформаційних потреб та доступу ВПО до 

інформації. Основні висновки дослідження: ВПО почуваються покинутими 

українською державою; відсутність ясності щодо змісту державного 

законодавства про ВПО та механізми допомоги;  громадянське суспільство 

знаходиться на передовій гуманітарного реагування, самоорганізовуючись в 

Інтернеті, заповнюючи прогалину, залишену Урядом України; необхідна 

протидія негативному сприйняттю та стигматизації ВПО, оскільки негативні 

історії та чутки про ВПО швидко поширюються у традиційних та соціальних 

медіа; має місце нестача корисних новин, існує нагальна потреба у достовірній, 

точній та актуальній інформації про права, належні виплати тощо;  забагато 

повідомлень про війну; замало повідомлень про гуманітарну кризу, яка стає все 

гострішою.  

2. Ставлення населення України до внутрішньо переміщених осіб з 

Донбасу та Криму [30], яке здійснив у лютому-березні 2016 року Київський 

міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Агентства ООН у 

справах біженців (UNHCR) здійснив опитування громадської думки щодо 

ставлення до переселенців. Основним завданням було з’ясувати загальне 

ставлення постійного населення до ВПО, оцінити поширеність стереотипів та 

упереджень щодо останніх, виявити. чи існують між цими двома групами точки 

напруги та непорозуміння. 

Основні результати та висновки дослідження:  майже всі опитані 

ставляться до вимушених переселенців з Донбасу та Криму позитивно (43% по 

Україні і 58% в місцях найбільшої концентрації переселенців) або нейтрально 

(47% і 34%); українці схильні сприймати переселенців як громадян, що мають 

рівні права з іншими, та які стали заручниками ситуації і потребують підтримки 

(89% по Україні, 96% в місцях найбільшої концентрації); учасники 

дослідження  не вважають переселенців  винними за ситуацію, в якій 

опинились (77% та 85% відповідно); основним джерелом інформації про 

переселенців є засоби масової інформації, лише кожен п‘ятий спілкувався з 

вимушеними переселенцями безпосередньо. На основі інформації зі ЗМІ 

формують своє ставлення до ВПО 65% респондентів по всій Україні та 63% у 

місцях концентрації; присутність переселенців вплинула на повсякденне життя 

30% приймаючих громад в містах найбільшої концентрації ВПО. Кожен 

четвертий опитаний чув про існування конкуренції між приймаючою громадою 

та переселенцями у своєму місті за роботу, житло, місця у школах та дитсадках, 
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час прийому в державних закладах та інші ресурси, але на власному досвіді 

таку конкуренцію довелось відчути лише незначній кількості опитаних. 

3. Дослідження «Індекс комфортності переселенця» [28], проведене 

29.07.2015-11.08.2015 громадською ініціативою «Відновлення Донбасу» 

спільно із соціологічною компанією TNS Ukraine у 7 областях України 

(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Луганська, Миколаївська, 

Харківська) та м. Київ. (1000 інтерв'ю з ВПО (вільний пошук) та 1000 інтерв'ю з 

місцевими жителями). Метою дослідження було:визначити найбільш актуальні 

проблеми ВПО у регіонах основного розміщення; можливості доступу 

переселенців до адміністративних послуг та допомоги; комфортність 

проживання за новим місцем ; можливість самореалізації (перекваліфікація, 

зміна роботи, отримання нової освіти та ін.); ставлення місцевих жителів до 

переселенців та їхніх проблем. 

Основні висновки: найменше проблем – у стосунках із оточуючими, в 

інших сферах спостерігаються серйозні проблеми: найчастіше це - складнощі із 

житлом, працевлаштуванням, матеріальним забезпеченням. Спостерігається 

дефіцит інформації: третина респондентів не отримує необхідної інформації. 

Відзначаються серйозні недоліки в роботи органів працевлаштування. Кожен 

другий респондент відзначає погіршення здоров'я, особливо люди старшого 

віку. Кожен четвертий дорослий ВПО і кожна шоста дитина потребують 

психологічної допомоги. 51% респондентів заявляють про намір з часом 

повернутись на Донбас. 

4. Дослідження «Громадяни України про безпеку: оцінки, загрози, шляхи 

вирішення проблем»[32] було проведено Українським центром економічних і 

політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 6 по 12 листопада 2015 

року, було виявлено стан громадської думки населення України щодо  

ставлення громадян  до ВПО з Криму та Сходу. Найчастіше респонденти 

зазначали, що ставляться до них нейтрально - присутність ВПО в місцях 

мешкання респондентів майже не помітна і не створює жодних проблем для 

респондентів особисто» (40,5%). Позитивно до них ставляться 32,1%  

(співчувають і по можливості готові  допомагати), а 20,9% відповіли, що 

ставляться негативно, мотивуючи це тим, що чоловіки, повинні були захищати 

свої села і міста від проросійських сепаратистів. Респонденти поставили 

проблему зростання кількості ВПО на 13 місце серед внутрішніх загроз для 

національної безпеки України, присвоївши їй 5,21 бали за 10-бальною шкалою 

(від 3,81 балів на Донбасі до 6,92 балів – на Півдні). 

5. Оцінці інтеграції тимчасово переміщених осіб було присвячено розділ 

у підготовлених фахівцями Центру ім. О. Разумкова у червні 2016 р. до Фахової 

дискусії “Формування спільної ідентичності громадян України:  перспективи та 

виклики” на інформаційно-аналітичних матеріалах «Ідентичність громадян 

України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості». В 

опитуванні Центру Разумкова у грудні 2015 р. було поставлено низку питань, 

які стосувалися процесу адаптації переселенців до нових спільнот. Дані 

опитування засвідчили про збереження і накопичення  адаптаційних  ресурсів 
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ВПО: більшість переселенців змогли інтегрувалися до нових для себе 

соціальних умов і спільнот. Однак є досить значна частка тих, кому це поки не 

вдалося; більшість переселенців були нормально сприйняті в нових місцях 

проживання, однак кожен четвертий зазнавав утисків у зв’язку з обставинами 

свого переїзду; більшість переселенців не побачили суттєвої відмінності між 

власними звичаями та традиціями і звичаями  та  традиціями нових для себе 

місць проживання, однак майже третина їх помітили; більшість  переселенців  

не  готові  змінювати власні звичаї і традиції, щоб адаптуватися до нового 

середовища, навіть якщо вони сильно відрізняються від домінуючих у новому 

оточенні. 

6. Звіт про спільну оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

[33]. У жовтні 2015 року Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ ООН) разом із громадською ініціативою «Крим SOS» провели 

спільну оцінку потреб ВПО в Херсонській області (дослідження 16 фокус-груп 

загальною чисельністю 78 осіб). Виявлено найбільш гострі потреби: 

забезпечення житлом та потреба в більш придатному для життя помешканні, 

висока орендна плата і неможливість скористатися субсидіями на житлово-

комунальні послуги; проблема доступу до медичного обслуговування, 

некомпетентності медичного персоналу, відсутності спеціалізованих лікарень, 

браку медичних працівників у районних медичних закладах ; відсутність 

можливостей для працевлаштування,  особливо у сільській місцевості, не 

приділяється належна увага наявності джерел доходів і програм з 

працевлаштування; недосконалий механізм надання гуманітарної допомоги.  

7. Зелена книга політики підтримки малого підприємництва внутрішньо 

переміщених осіб (вересень 2015 р.) [34] Текст документу підготовлений на 

замовлення Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ-Україна) 

фахівцями Центру соціального партнерства та лобіювання Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» із залученням громадських 

організацій та бізнес-асоціацій, які є партнерами СІРЕ і здійснюють активну 

підтримку ВПО, зокрема підприємців з числа ВПО. 

У Зеленій книзі представлені результати документального аналізу, 

опитування ВПО, експертів та лідерів НУО, представників центральних органів 

виконавчої влади щодо причин низької підприємницької активності ВПО та 

підприємців Донбасу, здобутків та прогалин чинної політики щодо ВПО. 

Найбільш суттєвою для ВПО-підприємців є проблема із отриманням кредиту. 

Менш суттєвими, але такими, що теж існують, є проблеми із отриманням в 

оренду або придбанням приміщень та інших активів, недостатністю чи 

відсутністю інформації про можливості ведення бізнесу, реєстрацією 

підприємства/ФОП. Респонденти вважають, що більшою мірою на їхні 

проблеми впливає байдужість та бездіяльність місцевої влади та соціальних 

служб, аніж байдужість або негативне ставлення з боку місцевих підприємців, 

банків. 

8. Комплексне дослідження «Забезпечення потреб та дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб» (березень 2016 р.). Дослідження було проведено 
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Центром політичних студій та аналітики за підтримки Посольства Королівства 

Нідерландів та у партнерстві з офісом Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини здійснив дослідження в рамках проекту «Захист прав 

внутрішньо переміщених осіб та боротьба з їх порушенням шляхом підвищення 

інституційної спроможності місцевих органів влади та здійснення соціальної 

реінтеграції ВПО». 

Аналіз визначив такі недоліки: 1). Відсутність державної Стратегії 

використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб. 2). Відсутність 

належної нормативно-правової бази щодо реалізації конституційних прав і 

свобод ВПО, а також захисту їх прав та свобод. 3). Порушення прав та свобод 

ВПО, включаючи соціальні, гуманітарні та гендерні, органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування. 4). Неврахування місцевими органами 

влади особливостей потреб ВПО під час надання соціальних, адміністративних 

та інших послуг. 5). Дискримінація прав ВПО з боку органів місцевої влади та 

представників місцевих територіальних громад. 6). Відсутність стратегії 

соціальної реінтеграції ВПО, некваліфіковані дії органів влади.  

9. Національна система моніторингу ситуації з ВПО. Найпотужнішим 

здобутком у забезпеченні інформаційної бази проблем ВПО для прийняття 

ефективних управлінських рішень на рівні держави і регіонів, територіальних 

громад, стала розробка і запровадження національної системи  моніторингу 

(НСМ) ситуації з внутрішньо переміщеними особами[35]. Міжнародна 

організація з міграції (МОМ) у співпраці з Українським центром соціальних 

реформ та за фінансової підтримки Європейського Союзу провели обстеження 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні з метою підтримки 

впровадження Національної системи моніторингу (НСМ) в країні на основі 

підходів, які використовуються у Матриці відстеження переміщень (the 

Displacement Tracking Matrix (DTM).На сьогодні проведено вже два раунди 

моніторингових  досліджень і можна відстежити динаміку змін за основними 

параметрами життєдіяльності ВПО. Це є дуже  цінним з позицій відстеження 

ситуації щодо розгляду ВПО як ресурсу розвитку[36].   

 

1.4. Регіональне розміщення ВПО  та проблеми їх соціального 

забезпечення. 

В Україні станом на 6 червня 2016 року взято на облік 1 785 740 

внутрішньо переміщених осіб, з яких майже 1,1 млн. жінки, 0,7 млн. чоловіки
1
. 

За кількістю переселенців Україна посідає перше місце в Європі та входить до 

списку країн-лідерів світу  

Тенденції щодо розміщення ВПО в Україні співпадають зі світовими: 

значна частина вимушених переселенців обирає регіони, які наближені до 

попереднього місця проживання, що може свідчити про намір повернутися до 

покинутих поселень. За даними Мінсоцполітики найбільше внутрішньо 

                                                 
1 Офіційний сайт Міністерства соціальної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=189926&cat_id=107177  

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=189926&cat_id=107177
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переміщених осіб зареєстровано у Донецькій, Луганській, Харківській, у м. 

Києві, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1. 

Регіональний розподіл ВПО 
(станом на 04.02.2016 р.) 

  

Назва області 

Кількість 

населення, 

тис. осіб 

Кількість 

ВПО,  осіб 

Питома вага ВПО 

у загальній 

кількості 

переселенців, 

% 

до кількості 

постійного 

населення, % 

 Україна  42 571 600 1 714 719 100,0 4,03 

1. Вінницька  1 594 209 13 251 0,77 0,83 

2. Волинська  1 039 831 4 033 0,23 0,39 

3. Дніпропетровська  3 249 182 76 457 4,46 2,35 

4. Донецька  4 250 037 676 533 39,45 15,92 

5.  Житомирська  1 247 513 10 496 0,61 0,84 

6. Закарпатська  1 256 165 3 462 0,20 0,28 

7. Запорізька  1 751 522 118 878 6,93 6,79 

8. Івано-Франківська 1 379 315 4 116 0,24 0,30 

9. Київська  1 726 480 48 318 2,82 2,80 

10. Кіровоградська  965 853 12 268 0,71 1,27 

11. Луганська  2 199 757 251 231 14,65 11,42 

12. Львівська  2 514 944 11 337 0,66 0,45 

13. Миколаївська  1 156 847 8 612 0,50 0,74 

14. Одеська  2 378 313 35 703 2,08 1,50 

15. Полтавська  1 429 972 30 684 1,79 2,14 

16. Рівненська  1 160 623 3 204 0,19 0,28 

17. Сумська  1 109 899 15 283 0,89 1,38 

18. Тернопільська  1 061 909 2 722 0,16 0,26 

19. Харківська  2 701 563 212 557 12,40 7,87 

20. Херсонська  1 060 257 14 226 0,83 1,34 

21. Хмельницька  1 290 557 6 793 0,40 0,53 

22. Черкаська  1 238 471 14 369 0,84 1,16 

23. Чернівецька  906 623 3 149 0,18 0,35 

24. Чернігівська  1 035 473 10 011 0,58 0,97 

25. м. Київ 2 866 285 127 026 7,41 4,43 
 

Найменшу кількість ВПО розселено у Тернопільській, Чернівецькій, 

Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській та Волинській  областях. Це 

свідчить про нерівномірний регіональний розподіл ВПО по Україні, що 

призводить до надмірного соціального і адміністративного навантаження на 

громади, локальні ринки праці, соціальну інфраструктуру регіонів вселення.  

Значення питомої ваги ВПО до кількості постійного населення 

коливається у достатньо широкому діапазоні: від 0,26 до 15,92%. У табл. 1.2 
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сформовано 6 кластерів за близькими значеннями показника питомої ваги. 

Шкалу інтервалів побудовано на основі геометричної прогресії.  

Таблиця 1.2 

Кластери за питомою вагою ВПО в регіонах 
Номер 

кластеру 

Інтервали питомої ваги 

ВПО до кількості 

постійного населення, % 

Група областей  Кількість областей 

у групі 

1  

 

0,26 – 0,50 

 

Волинська  

Закарпатська 

Івано-Франківська  

Львівська  

Рівненська  

Тернопільська  

Чернівецька  

 

 

7 

2  

 

0,51 – 1,00 

 

Вінницька  

Житомирська  

Миколаївська  

Чернігівська  

Хмельницька  

 

 

5 

3  

1,01 – 2,00 

Кіровоградська  

Одеська  

Сумська  

Херсонська  

Черкаська  

 

 

5 

4  

2,01 – 4,00 

Дніпропетровська  

Полтавська  

Київська  

 

3 

5  

4,01 – 8,00 

Запорізька  

Харківська 

м.Київ  

 

3 

6 8,01 – 16,00 Луганська  

Донецька  

2 

 

Із загальної кількості адміністративно-територіальних одиниць у 12 

приймаючих регіонах питома вага ВПО до кількості постійного населення  

менше 1%, у 5 регіонах від 1,0 до 2,0%. Питома вага переселенців від 2% до 8% 

відмічається у 6 регіонах (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Полтавська, 

Харківська області та м. Київ). Найбільша питома вага у Луганській та 

Донецькій областях.  

Водночас, відомо, що значна кількість ВПО лише реєструється поза 

окупованою територією Донецької та Луганської областей для отримання 

соціальних виплат, а потім повертається додому. Тому вони не є переселенцями 

в прямому сенсі, однак недосконала система обліку та надання соціальних 

виплат не дає змоги їх відокремити від загальної кількості ВПО. 

Регіони з високою питомою вагою переселенців характеризуються 

територіальною близькістю до зони проведення АТО, переважно промисловим 

характером господарства регіону. Традиційно означені регіони були 

«донорами» державного бюджету країни, що знайшло відображення у розподілі 
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міжбюджетних трансфертів згідно із Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2016 р.» (див. табл.1.3). 

Таблиця 1.3 

Міжбюджетні трансферти обласним бюджетам на 2016 рік 

 
 Міжбюджетні трансферти, тис. грн.. Всього  

Базова 

дотація 

Реверсна 

дотація  

Освітня 

субвенція 

Медична 

субвенція 

Вінницька о 46 095,6  161 349,0 750 464,8 957 909,4 

Волинська  69 437,7  190 539,2 486 124,3 746 101,2 

Дніпропетровська   392 048,9 420 392,0 1 547 241,2 1 575 584,3  

Донецька   65 816,0 313 384,8 960 571,0 1 208 139,8 

Житомирська  39 994,7  154 143,6 595 974,1 790 112,4 

Закарпатська  99 510,7  100 112,1 587 495,5 787 118,3 

Запорізька   40 872,9 391 603,4 874 351,9 1 225 082,4 

Івано-

Франківська 

101 005,0  135 634,7 670 414,1 907 053,8 

Київська   45 023,7 112 120,8 808 295,7 875 392,8 

Кіровоградська  23 950,4  139 566,0 461 954,2 625 470,6 

Луганська  15 132,0  285 270,8 345 005,9 645 408,7 

Львівська  15 859,0  277 527,7 1 174 100,6 1 467 487,3 

Миколаївська  34 823,3  256 573,9 547 226,1 838 623,3 

Одеська 13 012,0  291 523,6 1 141 138,1 1 445 673,4 

Полтавська  19 351,8 191 746,0 672 261,8 844 656,0 

Рівненська 58 492,3  169 200,3 530 959,3 758 651,9 

Сумська  13 019,5  123 111,3 541 709,3 677 840,1 

Тернопільська 54 096,9  110 006,2 497 697,7 661 800,8 

Харківська   12 237,0 313 502,2 1 274 167,1 1 575 432,3 

Херсонська 61 244,4  173 085,2 495 500,3 729 829,9 

Хмельницька 45 044,5  182 037,1 623 485,5 850 567,1 

Черкаська 26 135,9  173 038,8 625 263,8 824 438,5 

Чернівецька 77 942,7  95 459,4 414 635,6 588 037,7 

Чернігівська  31 854,2  138 297,8 522 503,4 692 655,4 

м. Київ   2 219 844,7 3 085 539,6 5 305 384,3 

Всього по 

обласним 

бюджетам 

 

827 650,8 

 

575350,3 

 

 

7 119 076,6 

 

 

20 234 080,9 

 

 

28 180 808,3 

ВСЬОГО 4 840 266,7 3 114 876,5 44 783 977,2 44 316 586,2 93 940829,1 

 

Як було зазначено вище, присутність переміщених осіб на території, 

підконтрольній українській владі, створює додаткове навантаження на ринок 

праці, ринок житла (оренда та придбання у власність нерухомості), соціальну 

інфраструктуру (перш за все освітні та медичні заклади). Безумовно, 

присутність переселенців на певній території регіонів України потребує 

визначення та коригування обсягів освітньої та медичної субвенцій з 

державного бюджету у відповідності до кількості та динаміки вимушено 

переміщених осіб. Обсяги медичної субвенції обласним бюджетам та її 

подушовий розподіл наведено у табл.1.3 та табл.1.4., де порівняно ранги 
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регіонів за часткою ВПО у загальній кількості населення та за розміром 

медичної субвенції на одну особу. 

Таблиця 1.4 

Порівняння рангів регіонів за часткою ВПО та розміром медичної субвенції 
 

  Ранг за питомою вагою Медична 

субвенція на 

1 особу, грн 

Ранг за 

розміром 

медичної 

субвенції на 1 

особу 

  у загальній 

кількості 

переселенців, 

% 

до кількості 

постійного 

населення, % 

1. Вінницька  13 16 470,4 14 

2. Волинська  21 20 467,5 19 

3. Дніпропетровська  6 7 476,2 11 

4. Донецька  1 1 226,0 24 

5.  Житомирська  16 15 477,7 10 

6. Закарпатська  22 23-24 467,7 18 

7. Запорізька  5 4 499,2 4 

8. Івано-Франківська 20 22 486,0 6 

9. Київська  7 6 468,2 17 

10. Кіровоградська  14 12 478,3 9 

11. Луганська  2 2 156,8 25 

12. Львівська  15 19 466,8 21 

13. Миколаївська  18 17 473,0 12 

14. Одеська  8 9 479,8 8 

15. Полтавська  9 8 470,1 15 

16. Рівненська  23 23-24 457,5 22 

17. Сумська  10 10 488,1 5 

18. Тернопільська  25 25 468,7 16 

19. Харківська  3 3 471,6 13 

20. Херсонська  12 11 467,3 20 

21. Хмельницька  19 18 483,1 7 

22. Черкаська  11 13 504,9 2 

23. Чернівецька  24 21 457,3 23 

24. Чернігівська  17 14 504,6 3 

25. м. Київ 4 5 1076,5 1 

 

В Україні розмір медичної субсидії в середньому на 1 особу дорівнює 475 

грн. Значно вищий показник по м. Києву обумовлений як статусом міста, так і 

обсягом медичних послуг, які надають спеціалізовані медичні заклади, 

розташовані в столиці. Дані табл. 1.4 свідчать, що з першої п’ятірки рангу за 

розміром медичної субсидії на 1 особу лише м. Київ та Запорізька область 

увійшли до першої п’ятірки приймаючих регіонів. Лідери за кількістю 

переселенців Луганська, Донецька та Харківська області опинилися в 

аутсайдерах (відповідно 25, 24 та 13 місце). 

Відповідно до діючого законодавства фінансування галузі охорони 

здоров’я здійснюється за рахунок коштів медичної субвенції з державного 

бюджету, обсяги якої обчислюються та доводяться місцевим бюджетам із 

врахуванням наявної чисельності конкретної адміністративно-територіальної 
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одиниці та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості по галузі «на 

одного жителя». Впродовж 2014 – 2015 років обсяги медичної субвенції 

місцевим бюджетам доводились без врахування чисельності вимушено 

переміщених осіб. Разом з тим, значна частина переселенців отримує медичну 

допомогу за місцем реєстрації, на що витрачаються кошти місцевих бюджетів 

та субвенції.  

Так, лише в 2015 році в закладах охорони здоров’я Харківської області 

медичну допомогу отримало 57 905 осіб із зазначеного контингенту, на що 

витрачено майже 80,0 млн.грн. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України 

за вказаний період місцевим бюджетам Харківської області було виділено 

більше 200,0 млн.грн. додаткових асигнувань для забезпечення надання 

медичної допомоги мешканцям Харківської області та вимушено переміщеним 

особам. 

На законодавчому рівні питання збільшення обсягу медичної субвенції 

місцевим бюджетам залишається системно не вирішеним, що обумовлює не 

врахування при обчисленні обсягів медичної субвенції бюджетам 

територіальних громад тих переселенців, які обліковуються у Єдиній 

інформаційній базі даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії 

зіткнення. 

Організація та надання медичної та психологічної допомоги переселеним 

громадянам, здійснення превентивних заходів з метою запобігання погіршенню 

фізичного та психічного здоров’я переселених громадян є одним з головних 

завдань Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації 

та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції в інші 

регіони України, на період до 2017 року, затвердженою Постановою КМУ від 

16 грудня 2015 року № 1094[38]. 

Державною програмою передбачено, що медичне забезпечення ВПЛ 

здійснюється шляхом  збереження гарантій державного медичного 

обслуговування, надання комплексного медичного забезпечення в місцях 

компактного проживання, надання психосоціологічної допомоги особам, 

постраждалим внаслідок воєнних дій, створення умов для збереження здоров’я 

переселених громадян у нових умовах життєдіяльності. 

 

1.5. Соціально-економічні проблеми становища ВПО. 

Не зважаючи на те, що в Україні прийнято Закон "Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб", затверджено «Комплексну державну 

програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян 

України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 

2017 року» становище більшості ВПО залишається проблематичним. В умовах, 

коли в Україні відбувається посилення соціальної несправедливості, що 
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проявляється в низькій оплаті праці, зростанні безробіття, падінні реальних 

доходів, ослабленні соціального захисту населення, ВПО в більшій мірі 

стикаються з її проявами, ніж інші верстви населення. В Україні однією з 

найбільш дискримінованих груп населення є вимушені переселенці з Криму та 

Донбасу. Про це свідчать як оприлюднені статистичні дані, так і результати 

дослідження "Українські ландшафти дискримінації", проведеного в січні-

лютому 2016 року фахівцями інформаційного центру "Майдан Моніторинг" і 

дослідницького бюро Sociologist за підтримки Єврокомісії [11].  Це загострює 

суперечності на рівні громад. Дослідження показало, що в Україні однією з 

найбільш дискримінованих груп населення є вимушені переселенці з Криму та 

Донбасу. Серед видів дискримінації переселенці найчастіше називали труднощі 

з пошуком роботи, винайманням житла, медичним обслуговуванням та 

влаштуванням дітей до шкіл та інших навчальних закладів. Проаналізуємо 

найбільш гострі соціально-економічні проблеми ВПО, які стосуються 

зайнятості, житла та доходів. 

По-перше, найболючішою проблемою для ВПО є проблема зайнятості. За 

словами представниці МОМ Юлії Музиченко, опитування показало, що 

зайнятість є ключовою проблемою для переселенців, адже лише 35 відсотків 

людей, які переселилися з Криму, Донецької та Луганської областей, знайшли 

роботу на новому місці, інші 65 відсотків поки що не працюють. Найменше 

проблем з працевлаштуванням мали люди, чиї підприємства були повністю 

централізовано перевезені на підконтрольні Україні території.. Це банківські 

установи, великі торгівельні мережі, навчальні чи медичні заклади" [11].  Інші 

працездатні переселенці мають суттєві труднощі з пошуками робочого місця, 

навіть за сприянням державної служби зайнятості (ДСЗ), до якої зверталися 

далеко не всі безробітні ВПО. 

За її інформацією, з початку окупації АР Крим та проведення 

антитерористичної операції до державної служби зайнятості звернулися за 

допомогою у працевлаштуванні 69,6 тис. мешканців АР Крим, Донецької та 

Луганської областей, зокрема 57,7 тис. громадян, які  отримали довідку про 

взяття на облік відповідно до Постанови  КМУ від 1.10.2014 року №509. 

Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 20,2 тис. таких 

громадян, зокрема 16,9 тис. осіб, які мали відповідну довідку. Отже було 

працевлаштовано менше ніж 30% переселенців, які звернулися за допомогою. 

Слід відзначити, що й інші форми вирішення проблем безробітних ВПО в ДСЗ 

не були досить активними: за направленням служби зайнятості професійне 

навчання проходили   4,5 тис. безробітних, зокрема 4,3 тис. ВПО з довідкою 

(7% від їх кількості); у громадських роботах та інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 6,7 тис. переселенців (менше 10%) [12]. 

З метою посилення соціального захисту безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб статтею 24
1
 Закону України «Про зайнятість населення» 

передбачено заходи сприяння зайнятості ВПО, зокрема: компенсація 

зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на 

переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця 

http://dw.com/p/1IyTD
http://dw.com/p/1IyTD
http://dw.com/p/1HnTo
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працевлаштування, витрат на проходження медичного та наркологічного 

огляду відповідно до законодавства; компенсація витрат роботодавця на оплату 

праці, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Однак навіть 

такі стимулюючі заходи не сприяють суттєвому зростанні їх зайнятості. Так, за 

період з вересня 2015 року по лютий 2016 року працевлаштовано 397 

безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб з компенсацією роботодавцю 

витрат на оплату праці, 14 – отримали компенсацію витрат для проходження 

медичного огляду[13].  

Серед типових причин відмови в працевлаштуванні від підприємців, з 

якими стикалися вимушені переселенці, це: відсутність вільних робочих місць, 

небажання брати людину з окупованої території, невідповідність критеріям 

посади, відсутність досвіду роботи. Труднощі з працевлаштуванням обумовлені 

не лише дефіцитом робочих місць, небажанням окремих роботодавців наймати 

на роботу вихідців з конфліктного Донбасу, але й специфічними рисами 

економічно-активного населення, що виїхало із зони воєнних дій. З 

індустріального Донбасу, де переважала  важка промисловість, яка вимагала 

відповідної індустріальної професійної підговки, люди переїхали в регіони, де 

слабко розвинена промисловість, тому їм довелося шукати роботу в інших 

сферах, що вимагає зміни професії. Найбільш уразливими до безробіття стали 

працівники вугільної промисловості та металургії, працевлаштування яких 

обмежене відсутністю відповідного попиту на їхній фах в інших регіонах 

України. Для таких переселенців актуальним є питання професійного 

перенавчання на більш популярні та поширені професії, однак не всі до нього 

схильні, та й центри зайнятості дають обмежену кількість направлень на 

перенавчання. 

Крім цього, із зони тимчасової окупації, як правило, виїхала найбільш 

активна та високоосвічена частина працездатних. За даними ДСЗ, розподіл 

ВПО за освітою відрізняється від розподілу серед загальної кількості 

безробітних та  є наступним: особи з вищою освітою  становлять понад 64%, з 

професійно-технічною – 22%, з початковою та середньою – 14%. В той же час 

серед всіх безробітних частка осіб з вищою освітою становить 44%, з 

професійно-технічною – 35%, із середньою – понад 20%.  Характерним є те, що 

частка переселенців з вищою освітою є переважаючою  в усіх регіонах. 

Професійна структура безробітних з числа ВПО виглядає наступним чином: 

понад 57% становлять фахівці, професіонали, службовці, третину – особи з 

робітничими професіями, майже 11% – особи без професійної підготовки[12]. 

Таким чином, безробітні з числа ВПО претендують  на технологічні робочі 

місця, та місця спеціалістів, що не відповідає пропозиції роботодавців. Тому 

без структурної перебудови економіки України проблему безробіття в цілому 

не вирішити, в тому числі і стосовно ВПО. 

По-друге, дуже гострою є проблема житла. Для України  надто великою 

є число в 1,7 млн. осіб ВПО, що внаслідок вимушеного переміщення 

потребують житла. Тому місцевими органами виконавчої влади постійно 

проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо 
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переміщених осіб. За даними Міжвідомчого координаційного штабу, на кінець 

квітня 2016 р. визначено 668 об’єктів різної форми власності, в яких можливе 

розміщення 11 тис. 193 внутрішньо переміщених осіб[7]. Однак порівняно з 

потребою така кількість житла є дуже незначною. Автору не вдалося знайти 

систематизовану інформацію щодо забезпечення ВПО усіма видами житла. 

Здебільшого розміщування здійснювалося: місцевими органами влади у 

комунальному житлі, волонтерськими та благодійними організаціями у 

залученому від місцевих громад, або спеціально побудованому житлі; самими 

переселенцями у родичів або в орендованому житлі. При цьому оренда житла 

переважає. 

За оцінками Управління верховного комісаріату ООН на кінець 2014 р., 

близько 80% внутрішньо переміщених осіб орендують житло або тимчасово 

розміщуються у друзів та родичів. Інші 20% мешкають у місцях компактного 

проживання, що створені релігійними, громадськими організаціями, 

приватними особами, обласною чи муніципальною владою в державних і 

приватних приміщеннях [14, с. 7-8]. Впродовж періоду з початку конфлікту 

житлова проблема для ВПО вирішувалася дуже повільними темпами і це не 

внесло принципових змін у житлове забезпечення ВПО.  

За допомогою міжнародних спонсорів було побудоване тимчасове житло 

- стаціонарні транзитні містечка у Дніпропетровській, Запорізькій та 

Харківській областях. Всього підготовлено для заселення 91 житловий будинок 

на 3 488 осіб (у м. Харкові 13 будинків на 488 осіб, у м. Запоріжжі 14 будинків 

на 544 особи, у м. Дніпродзержинську 12 будинків на 480 осіб, у м. 

Дніпропетровську 12 будинків на 456 осіб, у м. Кривому Розі 11 будинків на 

424 особи, у м. Нікополі 12 будинків на  456 осіб та у м. Павлограді 17 будинків 

на 640 осіб). Станом на 30 березня 2016 року заселено 2 227 внутрішньо 

переміщених осіб з Донецької та Луганської областей [13]. Здійснюється також 

організоване розселення в заклади державної або комунальної власності. Так, 

впродовж 2014-2016 років в Запорізькій області було розміщено: у санаторно-

курортних закладах та закладах відпочинку - 5481 особа, у гуртожитках - 803 

особи, у готелях - 397 осіб. Однак більша частина - в індивідуальному житлі - 

60793 особи. Внутрішньо переміщені особи в Чернівецькій області розміщені в 

різних об'єктах а саме: в об'єктах соцзахисту – 12 осіб,  в гуртожитках  52 

особи, в готелях 53 особи,  в індивідуальному приватному житлі – 2108 осіб. 

Такою є ситуація і в інших регіонах України, яка свідчить, що більшість 

переселенців змушена вирішувати житлову проблему самостійно шляхом 

оренди, вартість якої є дуже великим тягарем для бюджету родин ВПО. 

Для вирішення житлових проблем ВПО на теперішній час  реалізуються 

низка проектів міжнародної технічної допомоги. Так,  в Донецькій області 

серед них проекти: „Житло для переселенців”, „Нарощування потенціалу 

громади м. Маріуполь для підтримки ВПО і місцевих жителів, потерпілих в 

результаті конфлікту”, „Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих 

ВПО та жителів міста Краматорськ”. Донором даних проектів виступає 

Європейський Союз. В результаті реалізації проектів місцеві громади і 
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переселенці отримають комфортабельні гуртожитки: м. Слов’янськ (2 

гуртожитки), м. Краматорськ (3 гуртожитки) та м. Маріуполь (1 гуртожиток). 

Загальна вартість проектів 4,1 млн. євро [13]. Ці проекти зменшать певним 

чином гостроту проблеми, однак не вирішать її остаточно. 

По-третє, для переважної більшості ВПО дуже гострою є проблема 

доходів. Слід відзначити, що статистика доходів ВПО відсутня. Окремі дані про 

їх матеріальне становище можна знайти в соціологічних опитуваннях, які 

здійснюють різноманітні громадські організації. В той же час існує низка 

чинників, які обумовлюють зниження доходів та поширення бідності серед цієї 

категорії населення: втрата місця роботи  та стабільного джерела доходів (для 

багатьох родин ВПО); втрата майна та необхідність його при дбання; значні 

витрати при переміщенні та на періодичні поїздки на місце попереднього 

проживання з метою нагляду за житлом і майном; значні витрати на оренду 

житла, вартість якого значно зросла; загальна інфляція та збільшення витрат на 

житлово-комунальні послуги тощо. 

Окрім допомоги, яку ВПО можуть отримувати в рамках соціального 

законодавства, держава встановила додаткову грошову допомогу (для оплати 

житла) в розмірі: для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти, інваліди) – 884 

грн.; для інвалідів – 949 грн.; для працездатних осіб – 442 грн. Загальний розмір 

допомоги на сім’ю (сума розмірів допомоги для кожного окремого члена сім’ї) 

не може перевищувати 2400 грн., при цьому він не змінювався (окрім допомоги 

для інвалідів) з моменту її призначення. Однак, якщо в складі сім'ї, якій 

призначено допомогу, є особи працездатного віку, що не працевлаштувалися 

протягом 2 місяців з дня призначення грошової допомоги, то розмір грошової 

допомоги для працездатних осіб зменшується на 50%, а на період наступних 6 

місяців – припиняється. Труднощі з працевлаштуванням призводять до того, 

родини ВПО втрачають і це невелике джерело доходів. 

Ця допомога не компенсує вартість оренди житла, яка є високою не лише 

в м. Києві, але й в усіх обласних центрах та великих містах. При цьому 

офіційний прожитковий мінімум на одну людину в Україні на травень 2016 

року становить 1399 грн. В той же час Міністерство соціальної політики 

України відповідно до статті 5 Закону України „Про прожитковий мінімум” 

повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах травня 2016 

року у розрахунку на місяць на одну особу становив 2 615 грн (з урахуванням 

суми податку на доходи фізичних осіб – 2 823 грн), для дітей віком до 6 років – 

2 609 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 144 грн, для працездатних осіб – 

2 679 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3 037 грн), 

для осіб, які втратили працездатність, – 2 220 гривень[15]. 

Для більшості ВПО існуючі джерела доходів, в тому числі і грошова 

допомога від держави, є недостатніми для задоволення базових потреб родин 

переселенців. Так, згідно з соціологічним дослідженням, 63% опитаних 

переселенців повідомили, що грошей їм вистачає лише на продукти 

харчування. Ще 24% опитаних заявили, що іноді їм не вистачає грошей навіть 

на харчування. Тільки 13% респондентів відповіли, що загалом їм вистачає 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1430317924.pdf
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грошей на життя, проте вони не можуть дозволити собі купувати цінні речі 

(меблі, побутова техніка) [16]. Тому ризики бідності серед ВПО є значно 

вищими, ніж серед інших верств населення. 

 

1.6. Довгостроковий характер вирішення проблем ВПО та можливі 

соціальні ризики. 

Досвід, напрацьований  багатьма країнами, що мали проблеми з масовими 

переміщеннями населення внаслідок збройного протистояння (Сербією, 

Азербайджаном, Грузією, Молдовою), показує, що найбільш прийнятним  

шляхом вирішення проблем ВПО є припинення конфлікту і повернення людей 

до своїх домівок. Однак, це можливо лише тоді, коли припинення конфлікту 

здійснюється в інтересах обох сторін, коли ліквідуються загрози життю будь 

якої особи. В умовах заморожування конфлікту повернення ВПО на попереднє 

місце проживання може бути неефективним і пов’язаним з ризиками. Як 

відзначає член виконавчого комітету Європейської ради у справах біженців та 

вигнанців (ECRE), консультант ПРООН В. Петронієвич, аналізуючи досвід 

Сербії, рішення про повернення внутрішньо переміщених осіб назад до Косово, 

яке прийняло сербське керівництво, було непродуманим. Реалії Косова такі, що 

особи, які виїхали звідти, а потім повернулися на контрольовані Приштиною 

території, не мають жодних гарантій безпеки, доступу до правосуддя, 

соціальної підтримки. Саме тоді постало питання про те, що ефективний процес 

повернення внутрішньо переміщених осіб додому неможливий без 

забезпечення стандартних елементарних умов проживання [5]. Розвиток 

ситуації в такому напрямку можливий і на Донбасі при умові збереження 

нинішнього керівництва так званих ДНР та ЛНР.  

Отже, повернення ВПО на території попереднього проживання може 

затягуватися не на роки, а на десятиліття, тому проблема облаштування 

життя вимушених  внутрішніх переселенців стає довгостроковою. У Сербії ця 

проблема триває вже майже 20 років; в Азербайджані вона виникла в 1991 році, 

однак не вирішена і на сьогоднішній день; у Грузії вона триває з початку 1990-х 

років. Можна зробити висновок, що не виключенням буде Україна, де конфлікт 

ще не врегульовано, а кількість переселенців є найбільшою та продовжує 

зростати. Вирішення цієї надзвичайно гострої соціальної проблеми потребує 

значного часу, а в умовах фактичного продовження воєнних дій та глибокої 

економічної кризи це буде надзвичайно важким завданням. Слід відзначити, що 

значною частиною роботи УВКБ ООН є пошук довгострокових рішень для 

вимушено переміщених осіб[9]. 

Вирішення проблеми ВПО в Україні можливо двома шляхами: перший – 

повернення переміщених осіб назад на території попереднього проживання; 

другий – інтеграція вимушених переселенців в нове для них середовище місць 

переселення. Перший шлях не є короткостроковим. Для забезпечення 

повернення людей в рідні домівки необхідно не лише припинення воєнних дій, 

але й створення безпечних умов для життєдіяльності, ліквідація розрухи та 

відновлення економічної діяльності, відновлення соціальної інфраструктури, 
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що потребує значних коштів, зусиль та часу, оскільки  негативні наслідки війни 

є масштабними. Так, прес-служба обласної держадміністрації повідомляє, що 

на початок лютого 2015 р. в Донецькій області були пошкоджені або 

зруйновані більше 10 тисяч об'єктів, які оцінюються в майже три мільярди 

гривень, зокрема, 7409 житлових об'єктів, 1346 - електропостачання, 62 - 

теплопостачання, 58 - водопостачання, 848 - газопостачання, 19 - 

каналізаційного господарства. До того ж постраждали 70 закладів охорони 

здоров’я, 176 загальноосвітніх шкіл, 86 дошкільних установ, 28 професійно-

технічних закладів, 19 вищих закладів освіти, 26  об’єктів фізичної культури і 

спорту, 54 закладів культури. Були пошкоджені 128 об'єктів транспортної 

інфраструктури, 66 об’єктів промисловості та  95 підприємстві торгівлі, 4 

банківські установи і 123 об’єктів в інших секторах економіки. В  оцінці шляхів 

відновлення та  розвитку миру в Україні, яка здійснювалася в листопаді-грудні 

2014 р., спільними  зусиллями  Європейського Союзу, ООН і Світового банку 

під керівництвом і при участі уряду України визначено, що лише на перший 

етап відновлення звільнених територій Донбасу може знадобитися 1 млрд. 

152 млн. 800 тис. дол. [17]. Ці дані вказують на те, що навіть в матеріально-

технічному плані відновлення нормальної життєдіяльності на територіях 

конфлікту буде довготривалим, однак ще більше часу може знадобитися для 

примирення людей, досягнення взаєморозуміння та злагоди. Тому значна 

частина тих переселенців, яка має намір повернутися назад, змушена буде ще 

певний період (можливо не короткий) знаходитися на територіях вимушеного 

переміщення. 

Як показує досвід інших країн, що мали аналогічні проблеми, та й 

напрацьований за декілька останніх місяців Україною також, значна частка 

вимушених внутрішніх переселенців вже не повернеться назад. Значна 

кількість ВПО з Криму та чимало зі східних областей України намагаються 

облаштуватися у нових регіонах на майбутнє. Це обумовлено низкою причин та 

мотивів: 

побоювання того, що припинення вогню не буде довготривалим, й 

відновиться насильство, що в регіоні нестабільність збережеться на довгий час; 

у переселенців було зруйноване житло і відсутні кошти на його відбудову; 

за своїми політичними поглядами вони не сприймають владу, яка 

утвердиться в зоні конфлікту після його врегулювання, і не зможуть там 

нормально жити й працювати; 

побоювання соціальної напруги та побутових конфліктів на політичній 

основі між населенням, яке підтримувала різні сторони протистояння; 

неможливість знайти роботу внаслідок значних руйнувань промислових 

об’єктів, соціальної інфраструктури; 

піклування про майбутнє дітей, бажання дати змогу їм навчатися у 

провідних українських ВНЗ, а можливо і в європейських; 

частка переселенців вже пустила певне коріння в регіоні, де їм надано 

притулок, здебільшого це ті, які або мають родичів, або змогли 

працевлаштуватися, або певним чином вирішити житлову проблему. 
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Отже, можна зробити висновок, що проблема ВПО в Україні здобуває риси 

довготривалої проблеми. Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) на 

своєму сайті відзначає: "Через затяжний характер переміщення існує термінова 

необхідність пошуку сталих рішень для людей, які не можуть повернутися до 

своїх домівок. Зокрема, владі рекомендовано розробити довготерміновий та 

системний підхід для вирішення потреб переселенців у житлі. Уряду також 

необхідно закласти достатньо фінансування для впровадження нещодавно 

прийнятої програма по інтеграції переселенців та Плану дій до неї"[18]. Це 

обумовлює необхідність  застосування різних стратегій до її вирішення в 

короткотривалому та довготривалому періодах. 

У короткотривалому періоді на першому етапі після вимушеного 

переміщення в центрі уваги мало бути забезпечення вирішення таких життєво 

важливих  нагальних проблем, як відновлення документів, надання 

тимчасового житла, харчування, забезпечення необхідним одягом та засобами 

гігієни, медичними послугами. Основними інструментами є надання 

організаційної, правової та соціальної допомоги державою, волонтерськими та 

благодійними організаціями. При цьому, як правило, особливу увагу необхідно 

приділити  найменш захищеним категоріям населення. 

У довготривалому періоді підходи до вирішення проблеми ВПО мають 

бути іншими – спрямованими на вирішення стратегічних завдань 

життєзабезпечення переміщених осіб: забезпечення постійним житлом, 

роботою працездатних та економічно активних, можливостями здобуття якісної 

освіти, забезпечення ВПО усіма конституційними правами та свободами, у 

тому числі можливістю вибору місця проживання, забезпечення сприятливих 

умов для інтеграції в нове середовище.  Тут основна увага має бути спрямована 

на економічно активне населення, на підростаюче покоління, яке формує 

людський потенціал країни. Пріоритетними інструментами мають бути ті, які 

пов’язані з забезпеченням активної політики зайнятості, підвищенням 

конкурентоспроможності робочої сили, розвитком підприємницької активності, 

забезпеченням стійкого зростання трудових та підприємницьких доходів. Саме 

такий підхід створить можливості для ВПО стати незалежними та 

повноцінними громадянами суспільства, можливості не лише утримувати 

самих себе, але й бути платниками податків. 

На необхідність довготривалої стратегії при вирішені проблем ВПО 

вказують й інші дослідники. Як відзначає І.Беззуб, одночасно із забезпеченням 

нагальних потреб ВПО держава має планувати тривалі рішення, враховуючи, 

що вони повинні мати стійкий характер і відповідати певним умовам: рішення 

про повернення чи переїзд має прийматися добровільно; місця, куди 

переїжджають люди, повинні бути безпечними; захист і підтримка з боку 

держави мають продовжуватися до завершення реінтеграції; у плануванні та 

організації тривалих рішень ВПО мають брати безпосередню участь [1]. Отже, 

необхідно активно залучати вимушених переселенців до вирішення їх проблем. 

Розробка та реалізація довгострокових заходів щодо вирішення проблем ВПО 

має розпочинатися вже сьогодні. Зволікання з активними діями щодо ВПО в 
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надії на розв’язання їхніх проблем шляхом повернення до місць попереднього 

проживання, або шляхом само інтеграції в нове для них середовище може 

призвести лише до погіршення соціального становища в державі. Велика 

вірогідність  виникнення таких ризиків: 

тривале утримання вимушених переселенців на соціальній допомозі 

робить людей інертними та формує утриманську психологію. Це збільшує 

навантаження на державний бюджет. Як свідчить досвід Азербайджану,  за 

даними соціологічних опитувань, основним джерелом доходів 71 % ВПО є 

урядова допомога, і лише для 18 % - це заробітна плата. Через 20 років після 

переселення уряд продовжує виплачувати грошову допомогу. У  2013 р. сума 

виплат на одну особу складала 1400 дол. США. Загальна сума витрат становить 

приблизно 3 % державного бюджету, що є найвищим показником у світі. Сума, 

що виплачується на продукти харчування, збільшилася за останнє десятиліття в 

3,6 разу, на комунальні послуги – в 4,5 разу [2]; 

формування застійної бідності серед переселенців, обумовленої втратою 

нагромадженого майна, житла, труднощами з працевлаштуванням та 

отриманням достатніх для нормального життя заробітків, значними витратами 

на оренду житла, зниженням життєвої активності; 

недостатня інтеграція вимушених внутрішніх переселенців в суспільство 

внаслідок відмінностей у ментальності мешканців Сходу та відособленого 

проживання в місцях компактного їх розміщення при організованому 

переселенні, яка спричиняє сегрегацію ВПО, їх подальшу ізоляцію та 

відчуження від територіальної громади; 

виникнення напруги в стосунках між ВПО та корінним населенням місць 

перебування, обумовленої різницею в стилях життя, оцінці причин конфлікту, 

матеріальному становищі, конкуренцією на ринку праці та в сфері розподілу 

соціальних ресурсів. Формується ризик використання обопільного 

невдоволення тими політичними силами, які мають за мету подальшу 

дестабілізацію ситуації в країні.  

 

1.7. Світовий досвід  інтеграційної політики та перспективи її 

 застосування в Україні 

Зростання вимушеного переміщення спостерігається з середини 90-х 

років в більшості регіонів світу, але протягом останніх п'яти років ця величина 

значно збільшилася. При цьому швидкість знаходження рішень для біженців і 

внутрішньо переміщених осіб знижується з часу закінчення холодної війни. 

Всього 10 років тому, в кінці 2005 року, за даними Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців (УВКБ) кожну хвилин ставали переміщеними 

особами 6 осіб. Наприкінці 2015 року цей показник становить 24 людини в 

хвилину – у чотири рази більше. Вимушеним переселенцем (внутрішньо 

переміщеною особою або біженцем) є кожна із 113 осіб – жителів Землі, що є 

безпрецедентно високим показником [37]. Вимушене переміщення населення 

спостерігається в усіх частинах світу, однак в останні роки воно найбільше 

турбує європейські країни. Загалом у минулому році  країнам Європи довелося 
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прийняти понад мільйон мігрантів і біженців, багато з яких не мають освіти або 

професійної підготовки, щоб швидко інтегруватися в економічне життя в 

Старому Світі.  

На думку керівництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) це не є 

непереборною проблемою і нинішня хвиля міграції в Європу тільки позитивно 

позначиться в перспективі на її економічному розвитку. Стосовно економічних 

наслідків припливу біженців в Європу  в УВКБ підкреслюють, що у світовому 

масштабі тенденція така, що мігранти приносять вигоду приймаючій країні. За 

висновками МВФ і Організації економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР) збільшується обсяг робочої сили і в певному сенсі ростуть професійні 

навички, відбувається інтеграція, що приносить економічні вигоди. 

Проте в гуманітарній сфері справи значно складніші. Гуманітарна 

допомога в багатьох країнах може являти собою істотну підтримку економіці, 

але в короткостроковій перспективі приплив біженців може створювати 

складності для місцевих громад. Тому в УВКБ вважають, що неможливо 

допомагати біженцям, якщо водночас не допомагаєш приймаючій їх громаді, 

оскільки це може привести до великих політичних ускладнень. 

Проблема біженців та ВПО обумовила необхідність формування певної 

політики щодо переселенців та вирішення питань їх інтеграції.У світовій 

практиці в питанні регулювання статусу та обставин проживання мігрантів і 

вимушених переселенців можна виділити два типи політики - політику 

сегрегації і політику інтеграції переселенців до приймаючого співтовариства. 

Політика сегрегації була характерна, наприклад, для США в XVIII - 

початку XIX століть по відношенню до прибуваючих з Африки чорношкірих 

рабів, а далі - до їх нащадків. Ця політика існувала в південних штатах цієї 

країни аж до 60-х років XX століття. Схожа ситуація була в ПАР в період 

апартеїду. Однак в даний час цей тип міграційної політики належить вже до 

історії, і чільним є вже політика інтеграції в тому чи іншому вигляді. 

Політика інтеграції мігрантів в приймаючому середовищі реалізується в 

основному в таких трьох варіантах: 

1. Політика асиміляції 

2. Політика мультикультуралізму 

3. Політика соціальної інтеграції та культурно-мовної адаптації. 

Досвід розвинених країн в питаннях міграційної політики дозволяє 

зробити деякі висновків. Перш за все, це висновок про те, що політики 

інтеграції як альтернативи політики сегрегації сьогодні, на початку XXI 

століття, вже немає альтернативи. Деякі   анклави сегрегаційної міграційної 

політики зараз виглядають явним анахронізмом. 

Розгляд варіантів політики інтеграції дає підставу зробити висновок, що 

політика асиміляції сьогодні вже не є ефективною. Другий варіант 

інтеграційної політики, пов'язаної з реалізацією концепції 

мультикультуралізму, також сьогодні вже не є, оптимальним. Застосування 

цього підходу призводить до створення ізольованих анклавів з іншими 

принципами культури і відносинами, ніж у суспільствах приймаючих країн. 



33 

 

В цілому для більшості сучасних країн Західної Європи сьогодні 

проявляються такі тенденції, які можна охарактеризувати як перехід від 

політики мультикультуралізму до нового, третього виду інтеграційної політики, 

тобто політики соціальної інтеграції та культурно-мовної адаптації. У цих 

країнах ведеться пошук більш збалансованого, компромісного варіанту 

управління культурним плюралізмом, що відповідає інтересам приймаючого 

суспільства і одночасно враховує в тій чи іншій мірі потреби іммігрантів. При 

цьому: 

- посилюється акцент на вирішення соціально-економічних проблем, що 

спрямоване насамперед на протидію соціальному виключенню переселенців, 

накопиченню дезінтегруючого і конфліктного потенціалу; 

- регіони, які приймають біженці, підвищують питому вагу тих 

переселенців, які  лояльні даній країні і з нею себе ідентифікують; 

- введення обов'язкових інтеграційних заходів, за ухилення від участі в 

яких на іммігрантів можуть накладатися санкції. Такі заходи можуть мати 

форму і  фактичної примусової ре-соціалізації на іншій мовній, культурній, 

ціннісній основі, покликаній подолати пасивне ставлення деяких категорій 

іммігрантів до інтеграції. 

В рамках загальної інтеграційної політики виділяють три основні 

складові: політико-правову, соціально-економічну та культурно-релігійну. 

А. Політико-правова складова, в свою чергу, складається з наступних 

напрямків: 

- поліпшення правового становища внутрішньо переміщених осіб,  захист 

прав біженців і вимушених переселенців; 

- надання біженцям інформації про їхні права та обов'язки; 

- соціально-правове консультування; 

- розвиток антидискримінаційної практики. Цей напрямок включає в 

себе як розробку і прийняття антидискримінаційного законодавства, так і 

створення спеціальних органів і комісій, що стоять на сторожі порушення прав 

людини в зв'язку з його приналежністю до переселенської спільноті. 

Прикладом таких органів є спеціалізовані омбудсмени, до яких будь-який 

житель країни може звернутися зі скаргою на подібні порушення. Особливий 

приклад подібних практик - «програми позитивного дії», які забезпечують 

переселенцям пільги при прийомі на роботу, отриманні кредитів на придбання 

житла і т.д. Однак ці програми піддаються останнім часом все більшій критиці, 

як порушують права основного населення країни і навряд чи можуть 

рекомендуватися для застосування в Україні. 

- політична інтеграція переселенців, яка проявляється в наданні як 

активного так пасивного виборчого права, як правило, на місцевих та 

регіональних виборах. 

З урахуванням сучасних реалій відзначимо, що факти початку політичної 

інтеграції мігрантів - українських громадян, переселенців з Криму і Донбасу, 

самі по собі можуть викликати невдоволення місцевих жителів, так як обрані з 
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числа переселенців депутати місцевих рад, починають порушувати, на думку 

місцевих жителів, вже права корінного населення. 

Б. Соціально-економічна складова інтеграційної політики складається з 

наступних напрямків. 

1. Урядові ініціативи в сфері зайнятості: 

- надання допомоги в досягненні економічної самостійності; 

- сприяння у відкритті власної справи; 

- сприяння в отриманні основної і додаткової роботи; 

- допомога у професійній підготовці та перепідготовці; 

- інформування в питаннях праці, зайнятості, профорієнтації; 

2. Житлова політика: 

- забезпечення переселенців житловою площею, як для тимчасового, так 

і для постійного проживання шляхом створення системи забезпечення 

житлом за рахунок коштів державного бюджету на будівництво та 

придбання нового житла, житлових субсидій, кредитів, грантової та 

спонсорської допомоги, коштів самих переселенців. 

3. Заходи в галузі охорони здоров'я: 

- медико-соціальне консультування; 

- надання долікарської медичної допомоги; 

- сприяння в проведенні диспансеризації біженців і вимушених 

переселенців; 

- контроль за адекватною санітарно-профілактичною роботою і 

дотриманням норм соціальної гігієни; 

- соціально-психіатрична діагностика і допомога; 

- сприяння в придбанні ліків та інших медичних засобів; 

- організація тривалого санітарно-епідеміологічного нагляду за умовами 

розміщення і проживання переселенців. 

4. Соціальне забезпечення, спеціальні програми адаптації та 

облаштування вимушених переселенців: 

- проведення соціальних консультацій; 

- інформування переселенців про діяльність соціальних  служб; 

- збір інформації про переселенців і її систематизація з метою організації 

оптимальної соціальної роботи з даною категорією населення; 

- інформування громадськості щодо проблем міграції та переселенців 

(головним чином через засоби масової інформації) з метою встановлення 

стійких соціальних зв'язків; 

- сприяння адекватному висвітленню в засобах масової інформації теми 

міграції; 

- проведення заходів щодо соціальної реабілітації в стаціонарних і 

нестаціонарних умовах; 

- виявлення осіб, які особливо потребують соціальної допомоги; 

- допомога переселенцям в отриманні пенсій та інших соціальних виплат; 

- сприяння організації груп самодопомоги і взаємодопомоги;  

- сприяння поверненню майна біженців та отримання ними компенсацій; 
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- взаємодія з різними державними установами та громадськими 

організаціями з питань допомоги переселенцям. 

В. Культурно-релігійна складова інтеграційної політики, передбачає 

ознайомлення переселенців з особливостями і традиціями регіону їх 

перебування, з тієї міською культурою і звичаями життя, з якою деяким з них 

ще не доводилося стикатися.  

За результатами дослідження міжнародного досвіду та тенденцій сучасної 

інтеграційної політики можна зробити висновок про те, що соціальна адаптація 

та інтеграція ВПО у приймаючі громади є найбільш збалансованим варіантом 

державної політики стосовно громадян країни, які переселися з окупованих 

територій та районів проведення антитерористичної операції. 

 

2. ВПЛИВ ВПО НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: НАЯВНІ 

ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ 

 

2.1. Проблеми інтеграції ВПО в територіальні громади. 

Незважаючи на те, яку довгострокову життєву стратегію виберуть 

внутрішньо переміщені особи – осілості на нових місцях проживання чи 

тимчасового проживання до моменту повного врегулювання конфлікту, 

важливим є вирішення питання інтеграції ВПО в громади приймаючих 

територій. Інтеграція є складним процесом, особливо в умовах відмінностей в 

менталітеті населення різних територій, неоднакового сприйняття причин подій 

як на Донбасі (сепаратизм, проросійські орієнтації), так і в Києві (Майдан, 

революція гідності), не завжди толерантної (а іноді й конфліктної) поведінки як 

переселенців, так і місцевих мешканців. Незважаючи на це, соціологічні 

опитування показують, що українське суспільство готове до інтеграції 

переселенців. Лише 27 відсотків опитаних громадян вважають, що переселенці 

та інші меншини поводять себе негідно, а 76 відсотків опитаних вважають, що 

переселенцям із Криму та Донбасу треба допомагати[11]. 

ВПО змушені були пристосовуватися до нових умов життєдіяльності та 

інтегруватися в громади приймаючих територій. Переміщення значної кількості 

людей позначилося на розвитку приймаючих територіальних громад. З одного 

боку, ВПО, маючи нагальну потребу у житлі, працевлаштуванні, послугах 

закладів освіти й медицини, соціального забезпечення, створюють додаткову 

напругу у цих сферах суспільної діяльності, що негативно позначається на 

відносинах з місцевими мешканцями. З іншого боку, багато вимушених 

переселенців мають значний трудовий, підприємницький, креативний 

потенціал, який міг би бути використаний для розвитку територій переміщення. 

Слід відзначити, що вплив ВПО на розвиток громад є малодослідженим. З 

огляду на те, що проблема ВПО набуває довготривалого характеру, а також 

виходячи з того, що значна частка переміщених осіб вже не буде повертатися в 

місця попереднього проживання, актуальним стає більш глибоке дослідження 
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потенціалу впливу ВПО на розвиток громад приймаючих територій.  До 

позитивного впливу слід віднести: 

збільшення людського потенціалу територіальних громад, поліпшення 

його якісних характеристик. Вище ми уже зазначали, що з тимчасово 

окупованих територій,  здебільшого виїхали найбільш активні, кваліфіковані та 

підприємливі родини та особи з проукраїнською та проєвропейською 

орієнтацією, серед них багато молоді та дітей. Такий контингент збагачує 

людський потенціал територій переміщення; 

серед ВПО значною є частка переселенців, які мали власний малий 

бізнес. Вони мають певні кошти та підприємницькі навички, що збагачує 

потенціал малого бізнесу в громадах. Є приклади успішної організації власної 

справи підприємцями - переселенцями в нових умовах, однак вони поки що не 

набули поширення. Слід відзначити, що підприємницький потенціал може бути 

суттєвим, оскільки  до розв’язання проблем працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб в Україні залучаються й міжнародні організації. Зокрема, 

доволі успішно працює Програма розвитку ООН (ПРООН). Ціллю Програми є 

надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного 

розвитку. З травня 2016 р. ПРООН запускає нову програму, яка заснована на 

наданні бізнес-грантів для переселенців. Фінансуванням проекту займаються 

Британія, Польща та Чехія. Передбачувана сума – 1 млн. дол.[19]; 

ВПО сприяють збільшенню інвестиційних ресурсів в розвиток територій 

переміщення. Це здійснюється як за рахунок власних фінансових ресурсів, які 

спрямовуються переважно на будівництво житла, так залучених коштів 

зарубіжних донорів для вирішення житлових проблем вимушених 

переселенців. Згідно з опитуванням, проведеним з ініціативи громадської 

організації «Кримська діаспора» і фонду «Держмолодьжитло», у Київській 

області 87,6 % опитаних переселенців з Криму і зони АТО готові придбати 

житло в кредит. Причому серед переселенців, які нині живуть у Київській 

області, 95 % орендують житло. Тобто, справа залишається за виробленням 

механізму цього кредитування. Але варто зауважити, що люди сподіваються на 

довгостроковий кредит з мінімальним початковим внеском. Крім того, питання 

вироблення механізмів і організації такого кредитування буде залишатися 

актуальним і надалі, оскільки, як показують результати опитування, 78 % 

громадян не планують повертатися на непідконтрольні України території в 

найближчі п’ять років.[19]; 

позитивним впливом ВПО на розвиток територій переміщення є 

збільшення внутрішнього попиту, що сприяє розвитку національного 

виробництва, місцевої промисловості та інших видів економічної діяльності. В 

умовах, коли ринок насичений товарною масою, це не створює додаткову 

напругу на ринку, а стимулює виробництво. Однак в умовах недостатності 

виробничих потужностей збільшення попиту може призвести до зростання цін. 

Масові переселення можуть здійснювати і негативний вплив на громади. 

Це може проявлятися у такому: 
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- виникає додаткове навантаження на об’єкти соціальної 

інфраструктури та виконавчі органи державної влади (черги в 

поліклініках, в органах соціального забезпечення тощо); 

- посилюється конкуренція на ринку праці, при цьому більш 

кваліфіковані працівники-переселенці можуть витісняти місцевих 

працівників; 

- можливе виникнення напруги в суспільстві, непорозуміння, побутових 

конфліктів та зростання злочинності. 

Дослідники відзначають, що негативні аспекти впливу ВПО на ВПО не 

набрали перевагу, вони не призвели до соціального конфлікту. Попри всі 

труднощі, позитивний вплив переважає, що підтверджують окремі 

дослідження. Проведене опитування за підтримкою Японії та Міжнародної 

організації по міграції  в 10 населених пунктах підконтрольного Україні 

Донбасу (1300 респондентів) дало змогу  отримати такі результати: «Как 

продемонстрировали коллективные интервью, вынужденные переселенцы 

воспринимаются в городах их нынешнего проживания в целом в качестве 

ресурса развития. Они несут с собой следующие основные возможности 

развития: • повышение социальной активности за счет приехавших 

гражданских активистов; • открытие нового бизнеса и сильная мотивация 

добиться результатов в бизнесе; • внедрение более высоких требований к 

ассортименту и качеству товаров и услуг; • заполнение невостребованных 

местным населением вакансий на рынке труда и, как результат, удешевление 

производства товаров» [19]. 

Є приклади успішної інтеграції переселенців в нові територіальні 

громади, однак вони не набули масового поширення, у більшості переміщених 

осіб існують значні проблеми з працевлаштуванням, забезпеченістю житлом, 

відшкодуванням втраченого майна, що вказує на порушення їх прав та 

принципів соціальної справедливості. Не забезпеченість повноцінної інтеграції 

ВПО в нові територіальні громади обумовлює поширення серед них бідності, 

розшарування, зневіри, соціальної апатії та невдоволення, що створює 

додаткові загрози для держави.  

Соціолог зазначив, що люди з активною проукраїнською позицією більш 

успішно пристосовуються до нових умов і знаходять своє місце в соціумі. 

Натомість ті, хто втік від жахів війни на Донбасі й не має виразної 

проукраїнської позиції, відчувають гострий дефіцит соціальних груп, з якими 

вони могли би "говорити однією мовою". Вони вважають, що громадянську 

позицію в таких людей необхідно формувати, "інакше це загрожує соціальним 

провалом"[11]. 

 

2.2 Характерні особливості ВПО як ресурсного потенціалу розвитку 
За результатами всеукраїнських соціологічних опитувань внутрішньо 

переміщені особи сприймаються населенням різних регіонів України в місцях 

їх теперішнього проживання в цілому як потенційні ресурси розвитку ВПО, які 

http://dw.com/p/1DHJJ
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мають значні можливості розвитку, більш високий рівень трудового, 

професійно-освітнього, підприємницького та інших потенціалів. 

Згідно з моніторинговими дослідженнями щодо проблем ВПО вікова 

структура вимушених переселенців суттєво відрізняється
2
 від аналогічного 

розподілу постійного населення (рис. 2.1, табл. 2.1). Зокрема, серед вимушених 

переселенців удвічі більше дитячого контингенту та на 30% менше населення 

віком 60 років і старше [39;40]. Середній вік вимушених переселенців за 

результатами як першого, так і другого раунду моніторингу майже на 10 років 

менше, ніж постійного населення, і складає близько 32,6 року − за першим 

раундом обстежень та 33,2 – за другим. У той же час для постійних мешканців 

станом на 01.01.2015 р. середній вік складає близько 42,2 року в цілому по 

Україні.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– внутрішньо переміщені особи 

– постійне населення  

Рис. 2.1. Розподіл постійного населення та внутрішньо  

переміщених осіб за віком 

 

Серед ВПО не менше половини мають вік, який не перевищує 30,2 року, 

відповідно для постійного населення така сама вікова характеристика (а це 

медіанний вік) складає майже 40,3 року. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл постійного населення та ВПО за віковими групами 

Вік 
Питома вага,% 

ВПО постійне населення 

0-4 10,7 5,5 
5-14 16,5 9,6 

15-17 4,9 2,7 
18-29 17,6 16,8 

                                                 
2
 Для співставлення розподілу постійного населення та ВПО було здійснено перегрупування з визначенням 

співставних вікових груп. 
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30-34 5,9 8,2 
35-54 13,5 28,3 

55-59 15,7 7,1 
60 і старше 15,2 21,8 

Усього 100,0 100,0 

Серед безробітних ВПО за даними Державної служби зайнятості (ДСЗ) 

частка молоді віком до 35 років із числа безробітних ВПО складає близько 41% 

(рис. 2.2), а середній вік даного контингенту – 38 років. При цьому не менше 

половини з них мають вік, який не перевищує 38 років [42]. Таким чином, 

вікова структура всього контингенту ВПО суттєво молодша контингенту 

безробітних ВПО, які зверталися до ДСЗ. 

 
 

 

Рис. 2.2. Вікова структура безробітних ВПО 

 

Такій більш молодій віковій структурі переміщеного населення 

відповідає звичайно і вищий рівень трудового потенціалу переселенців. Він 

обчислюється як середня потенційна тривалість працездатності (в роках) у 

розрахунку на одну особу. Для працездатного контингенту ВПО даний 

показник складає близько 22,3 року, а в цілому для постійного населення 

працездатного віку – майже на 5 років менше, тобто 17,6 року (табл. 2.2).   

Працездатний контингент ВПО також характеризується високим освітнім 

і професійно-кваліфікаційним рівнями. За результатами моніторингу серед 

вимушених переселенців близько 50% мають вищу освіту, а середню та 

середню спеціальну − по 25% відповідно. Виходячи з наведених даних щодо 

ВПО та фактичного розподілу економічно активного населення віком 15-70 

років за рівнем освіти розраховано середні рівні освітнього потенціалу станом 

на 2014-2015 рр. (табл. 2.3). 

Таблиця 2.2 

Трудовий потенціал працездатного контингенту постійного населення та ВПО 

Вікова  
структура,  

років 

Питома вага, % 
Середня тривалість 
працездатності (до 

нижньої межі працезд.) 
(lx,…), років 

Трудовий потенціал у розрахунку  
на 1 особу 

постійного 
населення 

ВПО 
постійного 
населення 

ВПО 

15-17 2,7 4,9 36,825 0,994 1,8044 

18-29 16,8 17,26 29,68 4,986 5,2240 

30-34 8,2 5,9 21,9 1,796 1,2921 
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35-54 28,3 13,5 11,23 3,178 1,5161 

55-59 7,1 2,5 1,79 0,127 0,0448 

Усього 63,1 44,4  11,081 9,8814 

Усього в розрахунку на 
1 особу працездатного 

віку, років 
   ТП=17,56  ТП=22,26 

Освітній потенціал, який визначається як середня кількість років, 

протягом яких здобута відповідна освіта, для працездатного контингенту 

переселенців складає в середньому близько 14,6 року, а для одного зайнятого 

віком 15-60 років серед контингенту всього постійного населення – 13,5 року, 

тобто освітній потенціал переміщених осіб вище більш ніж на один рік. 

Серед безробітних переселенців питома вага осіб із вищою освітою 

складає близько 70%, із професійно-технічною – 19, із середньою – 11%, а 

серед усіх безробітних розподіл за визначеними рівнями освіти складає 45; 35 

та 20% відповідно [43]. З урахуванням середньої тривалості навчання середній 

освітній потенціал у розрахунку на одного безробітного з контингенту 

переселенців складає 14,03 року, а серед усіх інших – 12,8 року. 

Таблиця 2.3 

Освітній потенціал зайнятого населення віком 15-60 років  

і ВПО працездатного віку 

Рівень  

освіти 

Середній 

термін 

навчання, 

років 

Питома вага 

зайнятого постійного 

населення віком 15- 

60 років, % 

Освітній потенціал 

у розра- 

хунку на одного 

зайнятого, років 

Питома вага 

працездатного 

контингенту 

ВПО, % 

Освітній 

потенціал у 

розрахунку на 

одного 

переселенця, 

років 

Повна вища 17,5 31,3 5,480 
50,0 8,75 

Базова вища 15,0 1,08 0,162 

Неповна вища та 

середня 

спеціальна 

13,25 20,4 2,703 25,0 3,31 

Повна загальна 

середня 
11,0 45,2 4,972 

25,0 2,5 
Базова загальна 

середня 
9,0 1,87 0,1683 

Початкова 4,0 0,15 0,006 –  

Усього   13,49  14,56 

 

Значна частка осіб працездатного віку з високим освітньо-

кваліфікаційним рівнем була переміщена разом із переміщенням освітніх, 

медичних, фінансово-банківських, управлінських організацій та установ, 

представників малого і середнього бізнесу, що позитивно вплинуло на розвиток 

територіальної громади їх постійного розміщення. Цей вплив у першу чергу 

пов'язаний із підвищенням рівня людського, трудового потенціалу громади, 

формуванням та можливостями реалізації підприємницького потенціалу, 

забезпеченням умов для розвитку або відновлення малого і середнього бізнесу, 

що сприяє зростанню інвестиційних ресурсів розвитку громади, розширенню 

внутрішнього попиту як одного з базових чинників економічного розвитку. 

Реалізація людського, трудового, інтелектуального потенціалу ВПО в регіонах 

їх постійного розміщення забезпечує для громади розширення доступу до 
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більшого обсягу та вищого рівня освітніх, медичних, оздоровчих, 

адміністративно-правових та інших видів послуг. 

Питання ВПО на сьогодні переходить у довготривалий процес та 

потребує, разом із вирішенням основних проблем життєзабезпечення особливо 

вразливих верств ВПО, розробки на перспективу стратегічних цілей і напрямів, 

пов’язаних з інтеграцією та практичним залученням переселенців у 

територіальні громади. Вплив ВПО на життєдіяльність територіальних громад, 

особливо в місцях їх найбільшого зосередження, має багатовекторну 

спрямованість. З одного боку, це проблеми, пов’язані із забезпеченням гідних 

умов життєдіяльності, можливостей працевлаштування, доступності до базових 

соціальних послуг (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист), додатковими 

навантаженнями на соціальну та адміністративну інфраструктури громади в 

місцях розміщення, з іншого − за умови реалізації людського та трудового 

потенціалу створюється можливість для мобілізації ресурсів ВПО як фактора 

розвитку територіальної громади. Актуальність вказаних проблем змінюється 

залежно від часової перспективи. 

Якщо на початку переселення ВПО були зорієнтовані в основному на 

реалізацію патерналістських принципів вирішення проблем свого 

життєзабезпечення, то вже після закінчення дворічного терміну йдеться про 

визначення можливостей та умов реалізації ресурсів ВПО в забезпеченні 

розвитку територіальних громад за умови інтеграції переселенців у їх 

структуру. У першу чергу це мобілізація та використання трудового, 

людського, підприємницького і соціального потенціалу, притаманного ВПО. 

Залежно від вікової, освітньо-професійної та кваліфікаційної 

характеристик, рівня працездатності та працездатної активності ВПО 

відрізняються за сферами впливу на розвиток громади. У той же час є і такі 

сфери, що притаманні всім, а саме: соціальний захист, соціальна 

інфраструктура, формування громадянського суспільства та ін. 

2.3. Моделювання впливу ВПО на розвиток територіальних громад 

В чинному Законі України "Про забезпечення прав і свобод ВПО" тільки 

окреслена взаємодія органів влади та місцевого самоврядування з 

громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на розв'язання 

проблем ВПО. Для ефективної інтеграції ВПО у територіальні громади 

необхідно сформулювати систему дій, яка спрямована на поєднання інтересів 

обох сторін щодо створення умов для гідного спільного функціонування. 

Розширення повноважень на місцевому рівні в ході адміністративно-

територіальної реформи потребує кваліфікованих професіоналів для реалізації 

поставлених завдань. Тут можливо та необхідно цілеспрямовано залучати ВПО 

для кадрового забезпечення процесу децентралізації.  
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Рис. 2.3. Агрегована схема впливу ВПО  

на розвиток територіальних громад 

Забезпечення успішної інтеграції ВПО у місцеві громади, визначення їх 

ролі, місця та впливу на життєдіяльність і розвиток громади обумовлюють 

необхідність систематизації та узагальнення як сфер, так і наслідків впливу 

ВПО на розвиток територіальних громад. На рис. 2.3 в узагальненому вигляді 

наведено агреговану схематичну модель впливу ВПО на розвиток громади. 

Визначення сфер та напрямів впливу систематизовано за трьома рівнями 

трудової активності (рис. 2.3): нетрудоактивний контингент допрацездатного 
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віку (рис. 2.4), працездатний і трудоактивний контингент (рис. 2.5), контингент 

за межами трудової активності (рис. 2.6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Сфери та наслідки впливу нетрудоактивного в допрацездатному 

віці контингенту ВПО на розвиток територіальних громад 

Визначення сфер та напрямів впливу систематизовано за трьома рівнями 

трудової активності (рис. 2.3), а більш повне розкриття їх конкретизує 

нетрудоактивний контингент в допрацездатному віці – представлено на рис. 

2.4, працездатний та трудоактивний контингент – на рис. 2.5, а контингент за 

межами трудової активності – на рис. 2.6.  
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- зростання професійної 

мобільності; 

- формування та розвиток 
інноваційного потенціалу; 

- зростання умов для 

професійної мобільності 

населення 

– + 

– + 
- формування 

застійної 

бідності 

внаслідок 

втрати житла, 

засобів до 

існування, 

доходів; 

- значні 

втрати на 

оренду житла; 

- відсутність 

можливості 

одержання 

достатніх для 

нормального 

життя доходів; 

- втрата 

бізнесу, 

можливості 

підприємницьк

ої діяльності; 

- суттєве 

зниження рівня 

та якості 

життя; 

- поширення 

бідності та без-

притульності 

- збільшення 
можливостей для 
розвитку 
людського 
потенціалу та 
капіталу громади; 

- підвищення 
доходів та рівня 
матеріального 
забезпечення; 

- розширення 
можливостей 
доступності до 
якісних 
оздоровчих та 
рекреаційних 
послуг; 

- формування 
можливостей для 
отримування 
доходів для 
забезпечення 
нормального 
життя; 

- функціонуванн
я додаткового 
попиту на якісні 
товари, що 
супроводжується 
розвитком 
національного 
виробництва 

– + 
- падіння (змен-

шення) людського 

потенціалу; 

- зменшення 

можливостей для 

одержання якісної 

освіти; 

- зниження 

доступності 

одержання 

своєчасних та 

якісних медичних 

послуг; 

- зменшення 

обсягів трудового 

потенціалу; 

- зниження 

ефективності 

використання 

трудового 

потенціалу; 

- зменшення 

(або відсутність) 

умов для розвитку 

людського 

потенціалу та 

формування і 

реалізації 

людського 

капіталу 

- розширення 
можливостей для 
розвитку 
людського 
потенціалу 
громади; 

- підвищення 
умов для 
реалізації 
людського 
капіталу; 

- розвиток 
інтелектуального 
потенціалу; 

- розширення 
можливостей 
доступності до 
якісних освітніх, 
медичних та 
соціальних послуг 

- розвиток 
публічно-
приватного 
партнерства; 

- розвиток 
інноваційного 
потенціалу; 

- розвиток 
територіальної 
мобільності 
населення 

– + 
- збільшення 

навантаження на 

соціальну 

інфраструктуру; 

- слабкі 

адаптаційні 

здібності ВПО; 

- розширення 

або збільшення 

умов для 

маргеналізації 

населення; 

- поширення 

соціальної 

дезадаптації, 

зневіри у власні 

сили, 

депресивності; 

- поширення 

безробіття, 

особливо серед 

молоді та осіб 

предпенсійного 

та пенсійного 

віку; 

- поширення 

соціального роз-

шарування ВПО 

- формування 
системи протидії 
соціального від-
торження; 

- інтеграція ВПО в 
систему громади і, як 
наслідок, позитивні 
соціальні 
трансформації в 
громаді; 

- формування та 
розвиток соціального 
потенціалу громади; 

- розширення 
можливостей 
мобілізації 
соціальних ресурсів; 

- розвиток 
соціальних мереж 
громади; 

- розвиток 
толерантності та 
соціальних зв’язків в 
громаді; 

- відтворення 
(підвищення) 
соціальної та 
трудової активності 
ВПО, рівня 
соціальної адаптації 

Рис. 2.5. Сфери та наслідки впливу працездатного та трудоактивного контингенту ВПО  

на розвиток територіальних громад 
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Рис. 2.6. Сфери та наслідки впливу контингенту ВПО за межами трудової  

активності на розвиток територіальних громад 
 

Визначені рівні трудової активності не обмежуються офіційними 

межами працездатності за виключенням першої групи. В другу групу 

віднесені всі переселенці в працездатному віці та  які працюють або готові 

працювати за межами цього віку, а в третю – весь контингент переселенців за 

межами трудової активності як в працездатному так і непрацездатному віці. 

Така диференціація рівнів трудової активності пов’язана в першу чергу с 

тим, що для контингенту кожного з визначених рівнів сфери впливу суттєво 

відрізняються.  

Другий блок узагальнює сфери впливу, які диференційовано за 

наведеними рівнями трудової активності. Для кожного рівня трудової 

активності визначені найбільш важливі та суттєві сфери впливу саме 

конкретного контингенту. Наприклад, чисельність дітей в першу чергу 

– + – + 

Соціальна 

інфраструктура 

Соціальний  

захист 

Соціальний 

потенціал 

Соціальні  

ресурси 

Задіяння важелів гро-

мадського суспільства 

Сфери впливу 

Наслідки 
впливу 

- додаткове 

навантаження 

на сферу 

соціальних 

послуг; 

- дефіцит 

житла, що 

може бути 

надано для 

тимчасового 

проживання; 

- додаткове 

навантаження 

на місцеві 

бюджети; 

- відсутність 

ресурсів для 

реалізації прав 

ВПО на 

медичні 

послуги, 

безкоштовне 

забезпечення 

лікарськими 

засобами 

- формуютьс

я умови та 

можливостідл

я додаткового 

фінансування 

потреб ВПО в 

медичних та 

соціальних 

послуг; 

- можливіст

ь додаткового 

інвестування 

та розвитку 

соціальної 

інфраструкту

ри за рахунок 

міжнародної 

допомоги, 

грантів, 

донорської 

допомоги та 

ін.  

- розрив та  

падіння соці-

альних 

зв’язків; 

- зневіра 

- соціальне 

виключення; 

- соціальна 

ізольованість; 

- складнощі в 

адаптації до 

місцевих умов; 

- втрата 

соціального 

статусу; 

- зростання 

рівнів 

соціальних 

ризиків 

- формування соціальних 

структур та мереж для відтво-

рення соціального потенціалу; 

- розвиток соціальних структур 

- створення тимчасових 

об’єднань громадських 

організацій за критерієм 

соціального усвідомлення; 

- мобілізація соціальних ресурсів 

ВПО; 

- інтеграція в територіальну 

громаду; 

- формування та створення умов 

для гідного проживання та 

життєдіяльності; 

- відновлення соціального 

статусу, підвищення соціальної 

активності; 

- формування спільних 

цінностей ВПО та територіальної 

громади; 

- зниження рівня соціальних 

ризиків; 

- формування громадського 

суспільства 
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впливає на необхідність в додаткових обсягах освітньо-виховних та 

медичних послуг, а учні випускних класів потребують вже розвитку системи 

профорієнтації. Трудоактивний контингент переселенців  в найбільшій мірі 

впливає на ринок праці, рівень та якість життя. Реалізація людського та 

трудового потенціалів ВПО, мобілізація підприємницьких, соціальних та 

інших ресурсів одночасно супроводжується і зростанням їх обсягів в 

структурі територіальної громади. Саме цей контингент переселенців може 

забезпечити формування системи протидії соціального відторгнення, сприяти 

розвитку толерантності та соціальних зв’язків в громаді ,відтворенню 

соціальної та трудової активності, підвищенню рівня соціальної адаптації 

переселенців та їх інтеграції в структуру громади.   

Основні сфери впливу контингенту за межами трудової активності 

пов’язані з системою соціального захисту, розвитком соціальної 

інфраструктури та формуванням умов для соціальній інтеграції. Така 

диференціація носить досить умовний характер, адже деякі сфери впливу 

відносяться до всього контингенту ВПО, – це ,в першу чергу, соціальний 

захист, стан та розвиток соціальної інфраструктури та сфер 

життєзабезпечення, ринку товарів та послуг, використання важелів 

громадянського суспільства. 

 

2.4. Вплив ВПО на розвиток територіальних громад:  

систематизація позитивних і негативних наслідків та  

забезпечення  їх збалансованості. 

Систематизація та змістовна ідентифікацію можливих наслідків як 

позитивного, так і негативного спрямування здійснена за окремими або 

спорідненими сферами впливу. Вони включають наслідки, пов’язані з 

проблемами життєзабезпечення ВПО та можливостями використання їх 

потенційних ресурсів для розвитку громади.  

Значна частина наслідків негативного спрямування викликана в першу 

чергу процесами адаптації ВПО до нових умов життєдіяльності, а 

позитивного – зорієнтована в основному на здійснення інтеграції у місцеві 

громади. Основні наслідки негативного спрямування для нетрудоактивного 

контингенту ВПО допрацездатного віку пов’язані з труднощами 

забезпечення медичними, освітньо-виховними, оздоровчими та іншими 

послугами в місцях їх перебування, що обумовлено недостатньою ємністю 

інфраструктурного та кадрового забезпечення, додатковим навантаженням на 

соціальну сферу. У результаті розриву соціальних і родинних зв’язків 

поширюється відчуття соціальної ізольованості, відчуженості та ін. 

Одночасно формуються і позитивні наслідки впливу, які об’єктивно 

пов’язані з процесами інтеграції переселенців у життя громади. У першу 

чергу, створюються додаткові можливості для розвитку або розширення 

інфраструктури соціальної сфери громади, розвитку ринку праці для 
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забезпечення додаткової зайнятості, накопичення людського потенціалу та 

соціальних зв’язків як між внутрішньо переміщеними особами, так і серед 

ВПО та членами громади. Розвиток соціальних зв’язків супроводжується 

зближенням інтересів переселенців та членів місцевих громад. 

Для працездатного контингенту визначення напрямків впливу 

розкривається окремо за кожною сферою впливу. Це пов’язано з тим, що 

саме цей контингент ВПО є вирішальним в реалізації інтеграційних процесів, 

забезпечує співпрацю як для ефективного спільного існування, так і 

можливості використання потенціалу ВПО в розвитку територіальних 

громад.  

Так, для працездатного контингенту за сферою «Зайнятість» негативні 

наслідки пов’язані з високим рівнем незайнятості або з зайнятістю,яка не 

відповідає освітньо-професійному рівню, в той же час в межах самої громади 

створюється додаткова конкуренція, яка супроводжується напруженістю на 

ринку праці. Відсутність робочих місць, адекватних рівню освіти та 

кваліфікації супроводжується зниженням трудової активності та зайнятості. 

Одночасно прикладом позитивного впливу можна визнати розширення 

можливостей формування та розвитку трудового потенціалу громади, 

забезпечення додаткової зайнятості для членів громади внаслідок розвитку 

соціальної та транспортної інфраструктури, активізації підприємницького 

потенціалу, які супроводжуються розширенням можливостей для 

функціонування малого та середнього бізнесу, зростання умов для 

професійної мобільності як членів громади, так і переселенців, розвитком 

соціального партнерства та ін. 

За сферою «Рівень та якість життя» негативні наслідки пов’язані з 

повною або частковою втратою засобів існування, – житла, заробітної плати, 

значної частини доходів, бізнесу та ін. Це супроводжується формуванням 

бідності, в тому числі і застійної, зниженням соціального статусу за 

критерієм матеріальна забезпеченість, або середньодушовий рівень доходу. 

Це категорія «нових бідних», які в мирні часи були заможними. Зниження 

рівня життя пов’язано також зі значними витратами на аренду житла, 

відсутності можливості одержання достатніх для нормального життя доходів.  

Одночасно вікова та освітньо-професійна структури ВПО свідчать, що 

за умови їх успішної інтеграції в місцеві громади створюються додаткові 

можливості для розвитку людського потенціалу та людського капіталу 

громади. З урахуванням переміщення освітніх, медично-оздоровчих, 

фінансово-банківських закладів та установ, розширюється доступність до 

більшого обсягу якісних освітніх, медичних, фінансово-банківських та ін. 

послуг для всіх членів громади. За рахунок підвищення доходів створюються 
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можливості для забезпечення нормального гідного життя, розширення 

попиту на ринку товарів та послуг, що супроводжується розвитком 

національного виробництва.  

Вимушене переселення на етапах адаптації до нових умов життя 

супроводжується, «як правило» скороченням умов для одержання якісної 

освіти (суттєві перерві в навчальному процесі, перехід до нових форм 

навчання, в тому числі дистанційної або заочної, незабезпеченість в 

достатній мірі освітньою, науковою, медичною літературою та ін. перешкоди 

та труднощі), зниження доступності одержання своєчасних та якісних 

медичних послуг, зменшення, або відсутність умов для збереження та 

розвитку людського потенціалу супроводжується його падінням та 

звуженням сфери реалізації людського капіталу ВПО. В той же час, за умов 

успішної інтеграції перемішених осіб в місцеві громади всі визначені 

негативні наслідки можуть змінити вектор спрямування. Наприклад, саме за 

рахунок успішної реалізації людського, трудового та інтелектуального 

потенціалу ВПО в умовах співпраці створюються можливості для 

розширення доступності для всіх членів громади до якісних освітніх, 

медичних, культурних та інших послуг, розвитку інноваційного потенціалу 

громади, що за рахунок синергетичного ефекту відбувається як раз зростання 

всіх визначених потенціалів як ВПО, так і членів місцевих громад.  

Особливо важлива сфера впливу працездатного та трудоактивного 

контингенту пов’язана з соціальними трансформаціями як в структурі 

переселенців, так і в межах самої громади. В першу чергу, це збільшення 

навантаження на соціальну інфраструктуру, яке має місце і в процесі 

адаптації ВПО для нових умов життєзабезпечення. Цей вплив збережеться і 

протягом всього терміну їх інтеграції в життя місцевої громади. Негативні 

наслідки супроводжуються застійною бідністю, безробіттям, особливо серед 

вразливих прошарків переселенців (молодь, особи в передпенсійному та 

пенсійному віці, інваліди та ін. групи), слабких адаптаційних здібностей 

ВПО, соціальною дезадаптацією та депресивностю, що обумовлює 

поширення соціального розшарування та маргіналізацію. В той же час, за 

рахунок спільної взаємодії ВПО та членів місцевих громад створюються 

можливості для формування системи протидії соціального відторження 

вимушених переселенців від життя громади. Вони включають в себе 

розвиток соціальних мереж та зв’язків членів громади та переселенців на 

принципах толерантності, доброзичливого відношення, взаємопорозуміння, 

соціальної єдності. Все це розширює можливості мобілізації соціальних 

ресурсів ВПО та членів громади для забезпечення успішного функціонування 

та розвитку самої громади, супроводжується підвищенням або навіть 

відтворенням соціальної та трудової активності, рівня соціальної адаптації, 

підвищення ефективності використання потенціалу ВПО як фактору 

розвитку територіальної громади.  
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Для контингенту ВПО за межами трудової активності наслідки впливу 

об’єднанні за декількома сферами одночасно. Наприклад, додаткове 

навантаження на сферу соціальних послуг пов’язано з необхідністю 

забезпечення соціального захисту (пенсійне забезпечення, соціальні виплати, 

пільги, компенсації та інші види соціальних виплат), які звичайно 

супроводжуються додатковим навантаженням на соціальну інфраструктуру в 

місцях проживання переселенців. Саме цей контингент найбільш потребує 

житлового забезпечення для тимчасово проживання. Дефіцит бюджетного 

фінансування супроводжується відсутністю ресурсів для реалізації прав ВПО 

на медичні послуги, безкоштовне забезпечення лікарськими засобами, що 

викликає додаткове навантаження на місцеві бюджети. Наслідки негативного 

спрямування, які пов’язані з умовами формування соціального потенціалу, 

розвитком та мобілізацією соціальних ресурсів визначаються в значній мірі 

розривом та падінням соціальних зв’язків при переміщенні з місць 

постійного проживання. Цей процес, особливо для цього контингенту 

супроводжується їх соціальною ізольованістю в суспільстві, соціальним 

виключенням з життя громади, втратою для більшості переміщених осіб 

соціального статусу, і, як наслідок, поширюється зневіра, апатія, зростанням 

репресивності та рівнів соціальних ризиків. В той же час, за умови вирішення 

основних базових потреб забезпечення гідних умов життя та життєдіяльності 

саме цей контингент здатний до формування соціальних структур, мереж та 

зв’язків, як серед контингенту ВПО, так серед членів місцевих громад. До 

створення тимчасових об’єднань громадських організацій за умови 

соціального усвідомлення цілей та задач. Ці процеси можуть 

супроводжуватися відновленням соціального статуту, підвищенням 

соціальної активності і що особливо важливо – формуванням спільних 

цінностей ВПО та членів територіальних громад.  

Структуризація позитивних та негативних наслідків впливу забезпечує 

систематизоване сприйняття багатогранності та неоднозначності процесу 

внутрішнього переселення населення і розкриває можливості відповідного 

впливу з визначенням пріоритетності розвитку або мінімізації цих наслідків. 

Визначено необхідні та можливі ресурси, які дають можливість 

забезпечити збалансованість наслідків негативного та позитивного 

спрямування впливу ВПО на стан та розвиток територіальних громад,тобто 

ресурси як подолання або «пом’якшення» негативних наслідків,так і ресурси 

активізації наслідків позитивного спрямування (рис.2.7,частини1,2). Так, в 

структурі фінансово-економічних ресурсів наведено перелік всіх джерел,які 

можуть бути мобілізовані для залучення фінансових ресурсів: державні 

кошти, які виділяються або можуть бути виділені із бюджетів різних рівнів; 

також міжнародні гранти; кошти спонсорських, волонтерських та інших 

організацій; інвестиційні, матеріальні, земельні та інші види ресурсів.  

Нормативно-правові ресурси включають перелік всіх нормативно-

правових документів забезпечення прав і свобод ВПО, зокрема, основні 

положення Конституції України, відповідні Кодекси України (Бюджетний, 

Податковий, Господарський, Житловий), Закон України «Про місцеве 
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самоврядування», Постанови КМ України та ін. В структуру соціально-

політичних ресурсів включено освітньо-підприємницький потенціал ВПО та 

умови його перетворення в соціальні ресурси розвитку громади на підґрунті 

формування соціальних мереж,соціальних зв’язків та соціальної єдності 

переселенців та членів громади.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Ресурси забезпечення збалансованості наслідків позитивного  

та негативного впливу ВПО на життєздатність та розвиток територіальних громад (частина 1) 

Ресурси забезпечення збалансованості наслідків або ресурси подолання негативних  
та реалізації позитивних наслідків впливу ВПО на громади 

Фінансово-економічні 

Додаткове фінансування з бюджетів різних рівнів, резерви 
коштів освітньої та медичної субвенцій, а також 
нерозподілені видатки цих субвенцій  

Залучення коштів міжнародних організацій 

Інвестиції міжнародних організацій в житлове  
будівництво 

Кошти благодійних, волонтерських та 
спонсорських організацій 

Натуральна допомога будматеріалами,  
технікою для розбудови транспортної  
інфраструктури, житлового будівництва 

Фінансове забезпечення реалізації проектів 

Гранти, пожертвування, благодійні внески 

Кредитування, в тому числі пільгове, компенсації відсотків за 
кредитами для малого та середнього бізнесу на відновлення 
господарської діяльності ВПО –підприємців 

Мікрофінансування 

Власні кошти для розвитку соціального  
підприємництва 

Особисті кошти стейхолдерів, членськи внески 

Кошти бізнесу 

Матеріальні ресурси, які надає бізнес, громада, 
спонсорські організації 

Земельні ресурси згідно з планом розвитку  
громад для економічної та сільськогосподарської 
діяльності, для будівництва постійного житла  

Трудовий потенціал та людський капітал ВПО 

Нематеріальні (ліцензії, патенти та інші права, 
бренд, ноу-хау, інновації, програмні засоби) 

Інвестиційні ресурси ВПО та членів громади для 
розвитку житлового будівництва, підприємництва  

Накази МВС України 

Нормативно-правові  

Податковий кодекс України 

Бюджетний кодекс України 

Господарський кодекс України 

Житловий кодекс України 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування» 

Закон України «Про державні цільові 
програми» 

Постанови та накази ЦБ України та 
відповідних соціальних фондів 

Постанови Кабінету Міністрів  
України відносно забезпечення прав  
і свобод ВПО 

Конституція України 

Система нормативно-правових  

документів прав і свобод ВПО: 

Закони України: 

- «Про забезпечення прав і свобод 

ВПО»; 

- «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

-  «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в 

Україні»; 

- «Про житловий фонд 

соціального призначення»; 

- «Про освіту»; 

- «Про місцеві вибори»; 

- «Про гуманітарну допомогу» 

та інші  
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Рис. 2.7. Ресурси забезпечення збалансованості наслідків позитивного  

та негативного впливу ВПО на життєздатність та розвиток територіальних громад 

(частина 2) 

 

Дуже важлива роль в забезпеченні інтеграції ВПО в територіальні 

громади належить її адміністративно-управлінським та економічним 

ресурсам. Мова йде про потенційні можливості самої громади, - а це 

бюджетні та інші фінансові ресурси, ресурси життєзабезпечення, 

організаційні, нормативно-правові та методичні, управлінські 

(нематеріальні), комерційні . В окрему групу виділені ресурси часу, які 

обумовлені термінами вирішення проблем, - мова йде про поточні 

Соціально- 

психологічні 

 

Соціальний потенціал 

ВПО 

Освітньо-

підприємницький 

потенціал ВПО 

Соціальні ресурси  

ВПО та територіальної 

громади 

Інтелектуальні та 

підприємницькі  

ресурси ВПО 

Соціальні зв’язки та 

соціальні мережі в 

структурі територі-

альних громад 

Соціальна єдність,  

талерантність та 

когнітивність в системі  

соціальних ресурсів 

ВПО та громади 

Адміністративно-управлінські, 

економічні 

 

Організаційні 

Нормативно-правові, 

методичні рекомендації 

Наукові 

Інноваційні 

Управлінські (нематеріальні) 

Ресурси життєзабезпечення 

територіальної громади 

Бюджетні та інші фінансові 

ресурси громади 

Природно-ресурсний потенціал 

громади 

Освітньо-професійні 

Комерційні 

Ресурси часу 

Держєавні національні стратегії 

та програми на місцевому рівні 

щодо розширення можливостей 

включення ВПО в розвиток 

громади 

 

Інформаційні 

 

Систематизовані джерела  

інформації 

Систематизована інформація 

по соціальним потребам  

територіальної громади 

Інформація про можливих 

споживачів товарів/послуг 

членів ВПО та громади 

Інформація про інтегрованість 

та можливість інтеграції ВПО в 

територіальні громади 

Систематизована інформація 

про позитивні приклади  

адаптації та включення  

ВПО в життя громади 

Internet-ресурси 

Інформаційні ресурси ЗМІ 

для висвітлення прикладів 

інтеграції ВПО 

Реклама в засобах масової 

інформації відносно 

можливостей інтеграції ВПО в  

життя громади 

Банк кейсів технологій  

створення соціальних  

підприємств 

Банк соціальних ініціатив 
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завдання,тактичні чи стратегічні цілі. Важливим ресурсом в цій підгрупі 

виступає наявність Державних національних стратегій та програм на 

місцевому рівні,які визначають цільові орієнтири щодо можливостей 

включення ВПО в розвиток громади. 

Інформаційні ресурси в забезпеченні можливостей мобілізації та 

реалізації потенціалу ВПО пов’язані в першу чергу з формуванням єдиної 

інформаційної бази переселенців з визначеними соціально-економічними 

характеристиками,географією їх розміщення,яка забезпечить,з одного 

боку,систематизацію інформації відносно соціальних потреб,а з іншого-

розширює можливості залучення потенціалу ВПО до розвитку громади. 

Систематизація інформації про успішні приклади інтеграції адаптації та 

включення переміщених осіб в життя громади,висвітлення можливостей 

такого включення, використання Internet-ресурсів для формування банку 

соціальних ініціатив та банку кейсів технологій створення соціальних 

підприємств можуть бути вирішальними чинниками мобілізації потенціалу 

ВПО, його перетворення в ресурси розвитку громади. 

Напрямки забезпечення збалансованості наслідків впливу ВПО на 

розвиток територіальних громад: 

формування системи багатоканального фінансового забезпечення 

можливостей інтеграції ВПО в територіальні громади; 

розвиток доступного іпотечного кредитування; 

податкові преференції для суб’єктів господарювання, які 

працевлаштовують ВПО; 

інформаційні компанії щодо забезпечення неупередженого ставлення 

до ВПО; 

розвиток соціального підприємництва; 

розвиток або розширення ємності соціальної інфраструктури громади; 

забезпечення доступності до земельних, матеріальних та технічних 

ресурсів для ВПО для ведення підприємницької діяльності; 

доступність до якісних медичних, освітніх та інших соціальних послуг; 

посилення соціального захисту вразливих груп як членів громади, так і 

ВПО; 

розвиток людського та трудового потенціалу; 

створення правових засад для перерегістрації підприємств малого 

бізнесу в межах територіальних громад; 

забезпечення ВПО виборчих прав, реалізації принципів демократії; 

формування соціального потенціалу ВПО та умов перетворення його в 

соціальні ресурси громади; 

соціальні залучення ВПО для сприяння їх економічній та соціальній 

активності 

формування інформаційного простору для забезпечення перетворення 

соціального потенціалу ВПО в соціальні ресурси розвитку територіальної 

громади; 

забезпечення доступності ВПО до програм мікрокредитування для 

розвитку або розширення малого та середнього бізнесу; 
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забезпечення необхідними державними коштами для реалізації 

державних програм по соціальному захисту ВПО; 

включення ВПО до вирішення проблем, пов’язаних з реалізацією прав 

ВПО; 

підвищення професійного рівня, обізнаності державних та посадових 

осіб відносно законодавства та програми щодо ВПО для їх ефективної 

імплементації; 

розробка державної стратегії та Програм відносно вирішення 

довгострокових питань та проблем ВПО, зокрема національну стратегію 

підтримки засобів існування ВПО з метою розширення можливостей для 

розвитку їх творчого, трудового та економічного потенціалу; 

сприяння зайнятості та самозайнятості ВПО; 

підтримка організацій громадянського суспільства, які створені ВПО та 

які надають допомогу ВПО та іншим категоріям громадян, постраждалих 

внаслідок подій на Сході України та у АР Крим; 

налагодження партнерських та координаційних мереж між 

державними, громадськими і приватними секторами для координації 

проектів допомоги ВПО. 

Механізми забезпечення збалансованості наслідків впливу ВПО на 

розвиток територіальних громад: 

систематизація міжнародних практик у сфері кризового менеджменту; 

забезпечення гарантій зайнятості ВПО, недискримінаційного доступу 

до робочих місць, які відповідають професійно-освітньому рівню ВПО для їх 

інтеграції в територіальні громади; 

створення умов для працевлаштування ВПО з використанням 

інформаційно-коммунікаційних Інтернет-технологій; 

створення умов для професійної підготовки та перепідготовки ВПО; 

компенсація державою витрат роботодавців на оплату праці при 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації ВПО; 

розробити заходи щодо збору та систематизації даних про потребу і 

кваліфікацію ВПО, моніторингу працевлаштування, розширення пільг для 

роботодавців, які приймають ВПО; 

забезпечення ВПО соціальним Інтернетом для дистанційного навчання 

новим професіям та можливості працевлаштування на національному та 

глобальному ринках праці в якості фахівців по роботі з інформацією у 

дистанційному режимі; 

створення преференційних умов для впровадження та реалізації 

підприємницької діяльності ВПО, використання інновацінно-

підприємницького потенціалу ВПО; 

затвердження необхідних змін у налоговому кодексі, Закону України 

«Про концесії» для забезпечення можливості використання інноваційного та 

підприємницького потенціалу ВПО в розвитку територіальних громад; 

активізація роботи з міжнародними донорами для розгортання 

інфраструктурних проектів;  

створення на базі громадських організацій приватно-державного 
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консорціуму допомоги ВПО; 

створення адміністративно-правових умов для розвитку соціального 

підприємництва; 

активізація чинних програм забезпечення населення доступним 

житлом; 

розвиток доступного іпотечного кредитування для забезпечення 

житлом ВПО; 

розробка державних програм сталого розселення ВПО; 

залучення фінансових ресурсів для розселення ВПО у депресивних 

районах; 

забезпечення цільового виділення земельних ділянок для ВПО згідно з 

планами розвитку громад і територій для будівництва постійного житла з 

урахуванням потреб ВПО; 

розробити регіональні довгострокові програми з цільового 

кредитування, у тому числі іпотечного будівництва або придбання житла для 

ВПО, - спільно з державними банківськими установами та із залученням 

міжнародної гуманітарної допомоги; 

створення умов для ВПО для самозабезпечення; 

постійне інформування ВПО та громад про можливості участі ВПО 

програмах розвитку громад, співпрацю з представниками бізнесу і 

громадянського суспільства щодо всебічної підтримки інтеграції ВПО до 

територіальних громад, що їх приймають; 

створення єдиної інформаційної бази даних ВПО та інтерактивну карту 

розміщення ВПО за районами та населеними пунктами (громадами), що 

включатиме узгоджені реальні та регулярні оновлюванні дані про 

чисельність міжрегіональні переміщення та соціально-економічні 

характеристики ВПО (рівень освіти, економічна активність, професійна 

структура, готовність до навчання та участі у громадських роботах); 

створення та ведення єдиного державного реєстру міжнародних та 

національних проектів допомоги ВПО;  

проведення інформаційних компаній щодо неупередженого ставлення 

до ВПО; 

організація диспансерізації, довгострокового санітарно-

епідемологічного нагляду за умовами розміщення та проживання ВПО; 

стимулювання виробництва товарів та послуг за рахунок розширення 

попиту; 

розширення соціальних зв’язків та формування соціальних мереж для 

перетворення соціального потенціалу ВПО в соціальні ресурси розвитку 

громади; 

формування стійких соціальних зв’язків членів громади та ВПО; 

мобілізації соціальних ресурсів членів ВПО для вирішення конкретних 

проблем громади; 

організація груп взаємодопомоги з представників ВПО та громади для 

вирішення проблем життєзабезпечення ВПО та розвитку громади; 

координація органів державної влади, органів місцевого 
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самоврядування, територіальної громади та ВПО для забезпечення 

включення ВПО в розвиток громади; 

проведення комплексних навчань державних та посадових осіб для 

ефективної імплементації нормативно-правових актів та постанов щодо 

ВПО; 

корегування регіональних та місцевих програм громадянського 

суспільства щодо запровадження соціального замовлення на всі види 

соціальних послуг; 

організація роботи з підбору кадрів ВПО для роботи у місцевих органів 

влади та органів місцевого самоврядування на Донбасі, зокрема у 

перспективі – на звільнених тимчасово окупованих територій; 

забезпечення участі сіх груп ВПО у плануванні організації та реалізації 

інтеграції у громадах які їх приймають; 

забезпечення участі всіх груп ВПО у плануванні та управлінні 

програмами на муніципальному рівні; 

використання потенціалу ВПО та забезпечення участі ВПО в 

управлінні, політичному житті та програмах розвитку громади, у 

підприємницькій діяльності, входження до ініціативних грум місцевої 

громади; 

забезпечення ВПО у повному обсязі конституційних прав; 

внесення змін до відповідних законів України для забезпечення 

виборчих прав ВПО; 

залучення волонтерських груп до роботи у відповідних державних 

структурах; 

забезпечити включення до складу Ради з питань національної єдності 

представників громадськості з числа ВПО.  

використання інформаційних ресурсів Internet для: формування банку 

соціальних ініціатив для включення ВПО в життєдіяльність громади, банку 

кейсів з технологіями реалізації соціальних проектів, створення соціальних 

підприємств; створення интернет-сайтів для розповсюдження інформації про 

можливості та реалізовані практики інтеграції ВПО в територіальні громади. 

 

2.5. Підприємницька активність внутрішньо переміщених осіб: 

стан, проблеми  та механізми забезпечення 

Забезпечення та розвиток підприємницької активності ВПО є одним з 

ключових напрямів їхньої ефективної адаптації до нових суспільних умов, 

що сприяє їхньому самозбереженню й відновленню, органічній інтеграції в 

приймаючі територіальні громади, соціально-економічному розвитку і 

громади, і території, на яку вони перемістилися, і країни в цілому. 

Відновлення в нових умовах підприємницької діяльності ВПО після 

переміщення сприяє підвищенню потенціалу розвитку приймаючих громад і 

територій завдяки залученню ресурсів ВПО (трудових, освітніх, 

професійних, фінансових тощо) для розв’язання проблем соціально-

економічного характеру приймаючих громад. Там, де ВПО займають активну 

позицію, налагоджують внутрішні та зовнішні соціальні зв’язки для 
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самозбереження і самозабезпечення, прагнуть конструктивно, з найменшими 

втратами, адаптуватися і зберегти прийнятний рівень життя, відбуваються 

процеси покращення ситуації, виникають сприятливі умови для розвитку 

приймаючих територіальних громад, а процеси інтеграції ВПО до їхнього 

складу йдуть гармонійно. 

У документах УВКБ ООН
3
[44] узагальнено багаторічний міжнародний 

досвід захисту прав ВПО, що охоплює основні напрями діяльності, зокрема 

щодо реалізації їх соціально-економічного потенціалу. В цьому контексті 

пріоритетної уваги потребують конкретні умови адаптації та інтеграції ВПО 

в місцевих громадах, де відповідні практичні заходи мають розроблятися на 

основі принципу максимізації захищеного простору (protection space)
4
. Така 

необхідність зумовлена об’єктивним характером доволі складних соціальних 

відносин, що можуть виникати між ВПО та мешканцями і повноважними 

представниками місцевих громад. 

Основні способи розширення захищеного простору стосуються дев’яти 

сфер діяльності - забезпечення прав ВПО, відповідальності держави, 

партнерства, оцінки потреб, урахування вікових, гендерних та інших 

відмінностей, справедливості, орієнтації на місцеву громаду, взаємодії з ВПО 

і створення умов для їх самозабезпечення, підтримки розвитку 

підприємницької активності ВПО.  

Підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) є одним з 

ефективних напрямів вирішення соціально-економічних проблем України, її 

регіонів і територій через залучення наявних людських ресурсів до процесів 

місцевого розвитку. Тож певна робота за цим напрямом почалась фактично 

відразу після виникнення явища масового переміщення людей із зон, що 

постраждали від збройного конфлікту, на територію України. Але на 

сьогодні стан розвитку малого підприємництва ВПО залишається 

незадовільним. 

Бойові дії на Донбасі призвели до припинення діяльності громадян-

підприємців та їх масового виїзду на підконтрольну Україні територію. При 

цьому значна кількість громадян-підприємців змушена була залишити на 

тимчасово непідконтрольній Україні території обладнання, об’єкти 

комерційної нерухомості тощо, що необхідні для виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг. Тому наразі актуальним є питання щодо 

надання державної підтримки таким громадянам-підприємцям для 

відновлення їх господарської діяльності. За даними засобів масової 

інформації, на компенсацію відсотків за кредитами для малого та середнього 

бізнесу в бюджеті на 2016 рік у Донецькій області закладено 100 млн. грн. 

Кредити надаватимуться суб’єктам малого та середнього підприємництва 

                                                 
3
 УВКБ ООН в Україні. Правові документи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://unhcr.org.ua/uk/resursi/pravovi-dokumenti-m. 
4
 Поняття захищеного простору виникло з розуміння того, що між ВПО та постійним населенням 

відповідних територій можуть виникати напружені стосунки, які мають не лише суб’єктивні 

(нетолерантність до новоприбульців, психологічне неприйняття їх культурних відмінностей від місцевих 

норм і традицій тощо), а й об’єктивні передумови, зокрема обмеженість місцевих ресурсів, не розрахованих 

на збільшення чисельності населення за рахунок ВПО.  
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ПАО «Ощадбанк» під 22-23% річних, з яких 10% - будуть компенсуватися з 

обласного бюджету. Таким чином для малого і середнього бізнесу вартість 

кредиту в гривні становитиме 12-13%. [45] 

Основними чинниками посилення скрутного становища підприємців з 

числа ВПО, ускладнення їх підприємницької діяльності, експерти назвали 

[46]: 

- орієнтацію політики щодо підтримки ВПО на цілі тимчасового 

соціального захисту із відповідним ігноруванням потреб та проблем 

підприємств та підприємців, які евакуювались із зони АТО або вимушені 

були припинити свою діяльність. Підприємці з числа ВПО не були визначені 

як цільова група політики і практично не ідентифікуються в державній 

статистиці. Інституційна основа політики є неадекватною і не передбачає 

залучення державних органів, які компетентні у сфері державної підтримки 

підприємництва, до регулювання фінансово-кредитного ринку; 

- обмеженість спроможності підприємців ВПО, особливо малого 

бізнесу, самостійно забезпечувати переведення бізнесу та адаптуватись у 

приймаючих громадах з огляду на труднощі евакуації активів, виробничого 

обладнання та майна, обмежений доступ до фінансово-кредитних ресурсів на 

відкритому ринку; 

- неспроможність чинної політики зайнятості та підтримки 

підприємництва забезпечити належну державну підтримку малого та 

середнього бізнесу, зокрема підприємців з числа ВПО; 

- неадекватність потребам ВПО чинної політики місцевого 

самоврядування, зокрема обмеженість доступу ВПО до ресурсів розвитку 

малого та середнього бізнесу у приймаючих громадах, несприятлива 

регуляторна політика, неспроможність органів місцевого самоврядування 

реалізовувати політику соціальної згуртованості у сфері зайнятості та 

підприємництва. 

Дослідження з вирішення проблем ВПО свідчать, що найбільш 

результативним у довгостроковому періоді форматом допомоги ВПО з боку 

громадських організацій та бізнесу щодо їх ресоціалізації та 

працевлаштування є фінансовані й реалізовані за підтримки приватного 

сектору проекти з розвитку підприємницьких ініціатив та самозайнятості, 

створення бізнес-інкубаторів і бізнес-освіти. Одним із оптимальних форматів 

самозайнятості та працевлаштування ВПО можуть стати соціальні 

підприємства як специфічна форма бізнесу, де підприємницька діяльність 

стає організаційно-фінансовим підґрунтям для вирішення соціальних 

проблем. 

Самі підприємці з числа ВПО, за даними досліджень[46], відзначають, 

що для відновлення та успішного ведення бізнесу їм перш за все потрібні 

кредитні ресурси та основні фонди (обладнання, транспортні засоби). Дещо 

меншою мірою вони потребують інформації про бізнес-середовище, місцеві 

ринки збуту та нових бізнес-партнерів. Найменше ВПО потребують офісних 

приміщень та найманих працівників. Респонденти засвідчили, що найбільш 

суттєво на їхні проблеми впливає байдужість та бездіяльність місцевої влади 
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та соціальних служб, аніж байдужість/негативне ставлення з боку місцевих 

підприємців, банків. Респонденти вважають ефективними наступні 

інструменти підтримки ВПО-підприємців з боку держави: 

- компенсацію відсоткової ставки по кредитам комерційних банків; 

- надання безповоротної фінансової допомоги на придбання основних 

фондів (засобів виробництва, сировини тощо); 

- програми пільгової оренди приміщень і основних фондів та лізинг та 

надання безвідсоткових товарних кредитів. Найменш ефективним із 

запропонованих вони вважають інструмент маркетингової підтримки чи 

гарантії збуту; 

- сприяння соціальній взаємодії ВПО між собою, особливо підприємців 

з числа ВПО, створення умов для активізації їх соціального капіталу, довіри 

та бажання працювати для поліпшення власного життя. Це має бути основою 

політики щодо забезпечення соціальної злагоди й соціальної згуртованості у 

місцевих громадах, які приймають ВПО, їх культурної реінтеграції та 

національної самоідентифікації.  

Для започаткування підприємницької діяльності респонденти з числа 

безробітних-ВПО найбільше очікують і потребують такої підтримки, як: 

- доступ до постійної консультативної підтримки по всім питанням, 

пов’язаним із підприємництвом; 

- консультацій щодо започаткування власної справи; 

- допомогу в реєстрації; 

- навчання основам підприємництва. 

Дуже важливим чинником, що впливає на розвиток малого 

підприємництва ВПО, є нормативно-правове забезпечення цієї діяльності. На 

цей момент стан в цій сфері не є задовільним – як свідчить аналіз існуючої 

ситуації, коло нормативно-правових питань щодо розвитку підприємництва 

ВПО, які потребують вирішення, є дуже широким[47;48]. Найбільш 

перспективними для стимулювання підприємницької активності ВПО 

представляються господарсько-правові засоби державного регулювання 

економіки, змістовна спрямованість яких полягає у створенні 

преференційного правового режиму для організації та здійснення 

господарювання саме на території Донбасу. Для розвитку малого 

підприємництва ВПО, відповідного доопрацювання потребує велика 

кількість законодавчих актів, що стосуються широкого кола питань, від 

повноважень органів місцевого самоврядування до питань пільгового 

оподаткування підприємців ВПО. 

Експерти визначили пріоритети для формування та забезпечення  

політики підтримки й стимулювання підприємництва ВПО[46]. Ними є: 

- удосконалення чинного законодавства в частині реалізації цілей 

політики реінтеграції та адаптації ВПО  до приймаючих громад, підтримки 

підприємницької активності ВПО, захисту та сприяння розвитку бізнесу 

(МСБ) підприємців Донбасу  на звільнених територіях, на Сході України (бо 

саме тут сконцентрована найбільша кількість ВПО), підприємців з числа 

ВПО, що переїхали в інші регіони України; 
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- виявлення серед цільових груп ВПО власне підприємців- 

переселенців та впровадження відповідної системи обліку та оцінки їхніх 

потреб, умов їх задоволення для надання  адресної підтримки; 

- створення сприятливих інституційних умов для збереження та 

розвитку підприємницької активності ВПО, а також узгодження 

інституційної основи регуляторної політики, її організаційно-правових 

механізмів з цілям політики підтримки підприємництва ВПО, передусім на 

регіональному та локальному рівнях. 

В контексті забезпечення розвитку підприємництва ВПО, а також 

зміцнення і розширення ресурсної бази приймаючих громад, потребує 

удосконалення загальна система обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 

для виявлення підприємницького потенціалу необхідно додати до показників 

в системі обліку такі дані: 

1) освітньо-кваліфікаційні характеристики ВПО, їх професійні та 

підприємницькі навички, медичний статус; 

2) статус підприємців, власників малого та середнього бізнесу, який 

потрібно визначити у системі обліку окремим розділом, присвяченому МСБ 

(малому та середньому бізнесу); 

3) майнові втрати та потреби у ресурсах для життєзабезпечення і 

розвитку підприємництва; 

4) запити на реєстрацію ВПО в Центрах надання адміністративних 

послуг та дозвільних центрах; 

Інформаційна база системи обліку ВПО обов’язково має включати 

додатковий блок, що стосується даних про підприємців з числа ВПО. На 

систематичній основі має бути запроваджений моніторинг стану і динаміки 

змін ситуації з розвитку МСБ ВПО-підприємців. А серед заходів та 

інструментів підтримки підприємництва ВПО найбільш ефективними 

виступають: 

1) запровадження системи підтримки стійкого розвитку бізнесу і 

особливо малого та середнього, на всіх стадіях розвитку; 

2) податкові пільги та пільгове (безвідсоткове) кредитування; 

3) грантова чи безповоротна фінансова допомога; 

4) консультування та правова допомога; 

5) фінансування бізнес-планів у повному обсязі, а не у формі 

одноразової виплати допомоги по безробіттю; 

6) маркетингова підтримка і забезпечення доступу до інформації про 

місцеві ринки; 

7) державне фінансування допоміжних функцій малого бізнесу 

(юридичне, бухгалтерське обслуговування); 

8) спрощена дозвільна система; 

9) податкові канікули. 

Міжнародні організації долучились до підтримки підприємництва ВПО 

в Україні. За підтримки ПРООН реалізується навчальна програма «Розвиток 

навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення 

Донецької та Луганської областей» [49], в рамках якої реалізуються проекти 
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«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо 

переміщених осіб в Україні», «Економічне і соціальне відновлення Донбасу», 

реалізація яких планується з вересня 2015 року по серпень 2016 року. Це 

навчальні проекти, які реалізуються як система тренінгів. Інші ключові 

питання щодо розвитку підприємництва ВПО вони не вирішують, хоча і 

сприяють формуванню у ВПО необхідних навичок та настанов. 

Для ефективного використання потенціалу підприємництва в 

приймаючих громадах доцільно створити наступні механізми та інструменти. 

1. Розробка та впровадження соціальних паспортів територіальних 

громад в двох аспектах: соціальний паспорт приймаючої територіальної 

громади (потреби, проблеми, рівень доходів, соціальна структура, рівень 

безробіття, особливості) та соціальний паспорт ВПО, які оселилися в цій 

громаді (навички, досвід підприємницької діяльності, можливості участі у 

вирішенні проблем приймаючої громади та ін.).  

2. Створення територіальних Центрів реінтеграції та адаптації ВПО та 

залучення їхнього потенціалу до розвитку приймаючих територіальних 

громад, в тому числі шляхом розвитку малого підприємництва ВПО, з метою 

інформаційної, організаційної, консультативної, юридичної підтримки 

підприємців ВПО.  

Наразі можна відзначити, що багато ВПО вже мають власний значний 

досвід підприємницької діяльності, але через втрату необхідних умов 

(приміщення, обладнання) не можуть її продовжувати. Тому в цій ситуації 

їхній досвід та потенціал залишаються незатребуваними. Таким чином, 

допомога у відновленні комерційно спрямованого підприємництва (в першу 

чергу – в сфері виробництва та надання соціально значущих послуг) також 

має стати пріоритетним напрямом розвитку малого підприємництва ВПО. Це 

допоможе залучити досвід, носієм якого є багато представників ВПО. 

В контексті створення спроможних територіальних громад, в тому 

числі і за рахунок залучення потенціалу ВПО, ключовими критеріями 

підтримки створення нового або відновлення бізнесу мають стати наступні 

його параметри: 

- інноваційність та затребуваність створюваного або відновлюваного 

бізнесу з точки зору його відповідності потребам приймаючої громади – 

тобто ті напрями діяльності, потреба в яких у відповідних громадах є 

найменш задоволеною, мають отримувати першочергову підтримку; 

- кількість створюваних нових робочих місць та рівень доходів, які ці 

місця зможуть забезпечити; 

- спрямованість на вирішення найбільш гострих соціально-економічних 

проблем приймаючих громад; 

- наявність необхідного досвіду відповідної підприємницької 

діяльності. 

Для вирішення проблем ВПО важливо стимулювати розвиток 

соціального підприємництва, яке найчастіше здійснюється в таких формах: 

спрямування доходу (повністю або частково) від підприємницької діяльності 
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на соціально значущі цілі; підприємства, які створюються для 

працевлаштування представників вразливих груп населення. 

Стимулювання соціального підприємництва як механізму розвитку 

ресурсів ВПО в Україні вимагає сприяння виникненню і розвитку ініціатив, 

що відносяться до обох зазначених вище форм: 

- надання соціальними підприємствами і підприємцями допомоги ВПО 

(в тому числі фінансування соціальних проектів, спрямованих на надання 

соціальної допомоги ВПО, вирішення проблем із житлом, інтеграцію ВПО у 

приймаючих громадах, соціально-економічний розвиток приймаючих громад 

тощо); 

- працевлаштування ВПО на соціальних підприємствах (в тому числі 

створених підприємцями із числа ВПО). 

Розвиток соціального підприємництва, спрямованого на вирішення 

проблем ВПО має наступні переваги: 

- зниження рівня соціального напруження завдяки зниженню 

чисельності соціально вразливих категорій і пом’якшення проблем, із якими 

вони стикаються, а також завдяки більшій інтеграції ВПО до приймаючих 

громад; 

- створення нових робочих місць і працевлаштування безробітних із 

числа ВПО; 

- розвиток нових видів економічної діяльності у приймаючих громадах 

на основі залучення трудового потенціалу ВПО (їхнього досвіду роботи, 

кваліфікації, потреб самореалізації), соціально-економічний розвиток 

приймаючих громад; 

- збільшення числа самозайнятих осіб серед ВПО; 

- підвищення ефективності залучення і використання ресурсів у 

підприємницькій діяльності, в тому числі ресурсів самих ВПО.  

Рекомендації щодо забезпечення розвитку підприємництва ВПО. 

Заходи стратегічного характеру: 

- вироблення стратегічного бачення, визначення і реалізація державної  

політики щодо розв’язання  проблем ВПО на національному, регіональному,  

місцевому рівнях управління; 

- розробка концепції регіональної інтеграції ВПО у громади, які їх 

приймають. Цільовими орієнтирами концепції мають стати: створення умов 

зайнятості та інших форм реалізації потенціалу ВПО; підтримка 

підприємницьких ініціатив ВПО в сфері малого та середнього бізнесу;  

соціальна інтеграція ВПО у громади, які їх приймають; формування культури 

толерантного ставлення населення та ВПО один до одного; 

- розробка концептуальних засад та визначення механізмів  реалізації 

комплексної Стратегії підтримки та розвитку підприємництва серед  ВПО та 

залучення потенціалу підприємців-ВПО на потреби  приймаючих громад на 

засадах балансу інтересів, соціального діалогу. 

Підвищення ефективності допомоги ВПО має ґрунтуватися на 

налагодженні партнерських та координаційних мереж між державним, 

громадським та приватними секторами і створення на базі громадських 
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організацій приватно-державного консорціуму допомоги ВПО.  Необхідно 

законодавчо унормувати механізми громадського контролю розподілу 

бюджетних та донорських коштів, спрямованих на адаптацію й інтеграцію 

ВПО у громадах,  які  їх приймають, а також фінансів, що виділяються на 

підтримку та розвиток підприємництва серед ВПО.  

Заходи тактичного характеру. 

1. Створення при Міністерстві з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) України спеціалізованої 

постійно діючої робочої групи, основним змістом діяльності якої має стати 

розробка та впровадження стратегії підтримки, відновлення та розвитку 

малого та середнього бізнесу ВПО у приймаючих громадах.  

2. Удосконалення нормативно-правової бази з розвитку  

підприємництва ВПО, зокрема, в сфері соціального підприємництва 

3. Створення за підтримки Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України національного 

інформаційно-комунікативного порталу для підтримки і розвитку 

підприємництва ВПО (в тому числі соціального підприємництва).  

4. Створення мережі територіальних ресурсно-інформаційних та 

моніторингових центрів підтримки малого та середнього бізнесу ВПО.  

5. Забезпечення інформаційної підтримки створення та діяльності 

соціальних підприємств в Україні. 

6. Організація взаємодії та реалізація спільних проектів із закордонними 

та міжнародними організаціями, бізнес-структурами щодо розвитку 

підприємництва ВПО, адаптація світового досвіду розвитку малого та 

середнього бізнесу як інструменту подолання кризових явищ та підвищення 

потенціалу розвитку територіальних громад. 

7. Забезпечення фінансової підтримки соціальних підприємств. 

8. Вивчення та адаптація успішних моделей реалізації та підтримки 

соціального підприємництва, впроваджених у різних країнах, узагальнення 

вітчизняного досвіду соціального підприємництва.  

9. Замовлення та підтримка досліджень, спрямованих на створення 

сприятливих умов розвитку підприємництва ВПО, в тому числі шляхом 

залучення кадрового потенціалу та ресурсної бази науково-дослідницьких 

установ (вищі навчальні заклади, установи НАН України та ін.) та 

громадських організацій. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ  З ПРОБЛЕМ ВПО 

ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ. 

 

У жовтні – листопаді 2016 року фахівцями ІЕП було проведено експертне 

опитування  щодо проблем ВПО  та їх інтеграції  в громади приймаючих 

територій. Метою обстеження є визначення основних причин та наслідків 

переміщення  ВПО, основних проблем, які виникли в житті самих ВПО та 

приймаючих територіальних громад, наслідків, переваг та перешкод 

інтеграції ВПО, визначення та систематизація умов, можливостей та заходів 
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для забезпечення інтеграції ВПО в приймаючі громади. Виходячи з мети 

обстеження, генеральну сукупність складають саме ті групи респондентів, які 

напряму причетні до проблем ВПО – в першу чергу – це самі внутрішньо 

переміщені особи, представники територіальних громад, в яких зосереджена 

більшість переміщених осіб, представники громадських організацій, які 

пов’язані з вирішенням проблем ВПО, науковці та спеціалісти, які 

професійно досліджують проблеми ВПО.  Всього було опитано 152 особи, з 

них 52% - внутрішньо переміщені особи,  більше 13% - представники  

територіальних громад,  11% - представники громадських об’єднань, значна 

кількість науковців. Абсолютна більшість опитаних були членами міських 

громад (93%),  лише 3 особи – членами сільських та селищних громад, та 4 – 

об’єднаних громад.  Експерти мали високій рівень освіти – близько 95%  з 

вищою освітою, в тому числі  37,5% - з науковими ступенями. Це свідчить, 

що до опитування залучалися фахівці з проблем ВПО та ті особи, які на собі 

відчули всі тяготи та проблеми вимушеного переселення.  

Опитування охоплювало різні аспекти життєдіяльності вимушених 

переселенців, починаючи від  мотивів переселення та подальших життєвих 

стратегій. Як свідчать дані таблиці 3.1, основним мотивом  переміщення була 

необхідність порятунку власного життя, чи своїх рідних. В той же час більше 

36% респондентів вказали та політичні переконання, що свідчить про чітку 

проукраїнську орієнтацію значної частки ВПО і не сприйняття сучасного 

політичного режиму на окупованій території. Близько третини відзначили, 

що переїхали разом з переміщенням установи або підприємства. Вагомим 

чинником була втрата роботи і руйнування бізнесу. 

Таблиця 3.1. 
 

Як Ви вважаєте, які мотиви переселення людей зі Сходу України  

були найбільш сильними? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Врятувати власне життя і запобігти шкоди 

здоров'ю 
1 125 82,2 

Врятувати життя близьких 2 106 69,7 

За політичними переконаннями 3 55 36,2 

Переїхали установи та підприємства, де 

було місце роботи 
4 50 32,9 

Руйнування бізнесу 5 17 11,2 

Втрата місця роботи, безробіття 6 31 20,4 

Важко відповісти 7 1 0,7 

Інше (вкажіть) 8 5 3,3 

Нет Ответа 
 

1 0,7 

 

Більшість опитаних (58%) вважає, що вимушені переселенці 

залишаться  в нових місцях до закінчення конфлікту на Сході України, в той 

же час  більше ¼  - що таке переміщення буде вже незворотним, тобто  ВПО 

залишаться в місцях переселення назавжди. Лише невелика частка опитаних 

не змогла визначитися по цьому питанню. Враховуючи те, що вибір місці 



64 

 

переміщення обумовлений для більшості опитаних (72%) наявністю родичів 

(табл.3.2), можна вважати, що це сприяє закріпленню переселенців. Отже, 

можна зробити висновок, що більшість переселенців мають бути інтегровані 

в територіальні громади місць переміщення, оскільки їх проживання  на цих 

територіях буде довгостроковим. 

Таблиця 3. 2.  

 
 На Вашу думку, як довго залишиться більшість ВПО на місці 

переселення? 

  Код Частота % до всіх 

Менше року 1 1 0,7 

1-2 роки 2 5 3,3 

До закінчення конфлікту на Сході 

України 
3 88 57,9 

Назавжди 4 39 25,7 

Важко відповісти 5 16 10,5 

Інше (вкажіть) 6 3 2 

Як свідчать дані табл. 3.3, наявність рідні було основним чинником 

переміщення саме в цю місцевість.  На  другому місці за вагомістю стоїть 

переміщення роботодавця  та робочого місця. Вагомими чинниками також 

були  місце розташування громади ( ближче до рідного місця проживання) та 

прийнятні умови забезпечення житлом (відзначили 28% опитаних). 

Немаловажне значення мав високий рівень життя в даному регіоні.  

Таблиця 3.3. 
 

Як Ви вважаєте, що, переважно, вплинуло на вибір вимушених переселенців 

 переміститися до населеного пункту, де вони проживають зараз? 

 (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Організацію, де працювали ВПО, було переміщено 

на цю територію 
1 81 53,3 

Родичі ВПО, які проживають у цій громаді 2 110 72,4 

Громада знаходиться найближче до рідного місця 

проживання ВПО 
3 43 28,3 

Високий рівень життя у вибраному населеному 

пункті 
4 35 23 

Розвинена соціальна інфраструктура 5 14 9,2 

Комфортні природні та кліматичні умови, добрий 

екологічний стан території 
6 13 8,6 

Високий рівень економічної активності у громаді 7 17 11,2 

Прийнятні умови забезпечення житлом (більш 

низькі ціни на житло, його оренду, наявність місць 

у гуртожитках, вільних житлових приміщень тощо) 

8 43 28,3 

Високий попит на робочу силу 9 25 16,4 

Важко відповісти 10 1 0,7 

Інше (вкажіть) 11 10 6,6 
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Переміщення значної кількості населення в інші територіальні громади  

пов’язані з певними проблемами  інтеграції та адаптації як нових членів 

населеного пункту, так і тих,що там проживають. Опитування виявило. Що 

більшість експертів вказали на виникнення певних труднощів (62%), на те , 

що виникають значні проблеми вказало лише 20% опитаних і лише 10% (15 

осіб) відзначили, що не виникає ніяких труднощів. 

Серед проблем, які найбільше обтяжують територіальну громаду (табл. 

3.4), в порядку пріоритетності  визначено такі:  зростання навантаження на 

відділи соціального захисту (50,7);  забезпечення житлом ВПО (46,7%); 

зростання навантаження на відділи пенсійного фонду (42%); зростання 

навантаження на заклади освіти та дошкільні заклади у зв'язку з потребами 

ВПО (41,4%); посилення конкуренції на ринку праці (34,2%). Більше 30%  

експертів відзначити зростання цін на ринку нерухомості  та навантаження 

на медичні заклади. Має місце і несприйняття ВПО населенням громади, 

конфлікти між ними (відзначило 1/4 опитаних)  та зростання напруженості 

(20%%). 

Таблиця 3.4. 
Які з визначених проблем, пов'язаних із ВПО, найбільше обтяжують  

територіальні громади, на Вашу думку?  

(відмітьте не більше 5-ти варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Несприйняття ВПО населенням громади, 

конфлікти між ними 
1 37 24,3 

Зростання навантаження на заклади освіти та 

дошкільні заклади у зв'язку з потребами ВПО 
2 63 41,4 

Зростання навантаження на медичні заклади у 

зв'язку зі зростанням потреб у медичних послугах 

за рахунок ВПО 

3 46 30,3 

Зростання навантаження на відділи пенсійного 

фонду 
4 64 42,1 

Зростання навантаження на відділи соціального 

захисту 
5 77 50,7 

Зростання навантаження на служби зайнятості 6 15 9,9 

Посилення конкуренції на ринку праці 7 52 34,2 

Збільшення кількості бідних громадян 8 25 16,4 

Зростання соціальної напруженості в приймаючій 

територіальній громаді 
9 30 19,7 

Зростання злочинності 10 14 9,2 

Забезпечення житлом ВПО 11 71 46,7 

Соціокультурна різниця (в мові, традиціях, 

цінностях, способі життя тощо) 
12 18 11,8 

Зростання цін на житло та оренду житла 13 46 30,3 

Дефіцит місцевих бюджетів за рахунок зростання 

видатків на проблеми ВПО 
14 23 15,1 

Важко відповісти 15 5 3,3 

Інше (вкажіть) 16 3 2 
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Половина експертів відзначило,що ВПО мають значний потенціал, 

який може бути використаний для розвитку приймаючих громад, ще 33%, що 

ВПО мають певний потенціал, який може справити позитивний вплив на 

приймаючу громаду.  Щодо найбільш вагомих позитивних наслідків 

інтеграції ВПО, що очікуються у територіальній громаді, то виявлено 

значний розподіл точок зору (табл. 3.5). Найбільш однодушно експерти 

вказали на можливість активізації підприємницької діяльності, відкриття 

ВПО нових підприємств з новими робочими місцями і для мешканців 

громади (43,4%). На другому місці по рівню позитивного впливу експертами 

визначено стимулювання розвитку громади за рахунок допомоги 

міжнародних організацій ВПО, що мешкають у громаді (31,6%). Відзначено 

зростання якості та кількості трудового потенціалу (29%),  зростання 

загальної соціальної активності (26%). 

Таблиця 3.5. 
Які найбільш вагомі позитивні наслідки інтеграції ВПО  очікуються у 

територіальній громаді, де вони проживають? (відмітьте не більше 3-х варіантів 

відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Зростання загальної соціальної активності за 

рахунок громадських активістів з числа ВПО 
1 39 25,7 

Активізація підприємницької діяльності, відкриття 

ВПО нових підприємств з новими робочими 

місцями і для мешканців громади 

2 66 43,4 

Покращення іміджу громади на місцевому і 

регіональному рівні 
3 6 3,9 

Розвиток споживчого ринку 4 26 17,1 

Заповнення на ринку праці вакансій, які 

незатребувані постійним населенням 
5 22 14,5 

Зростання якості та кількості трудового потенціалу 6 44 28,9 

Зростання кількості громадських об'єднань у 

територіальній громаді 
7 19 12,5 

Стимулювання розвитку громади за рахунок 

допомоги міжнародних організацій ВПО, що 

мешкають у громаді 

8 48 31,6 

Збільшення чисельності громади за рахунок ВПО, 

що посилює спроможність громади 
9 23 15,1 

Зростання надходжень до місцевого бюджету за 

рахунок податків та витрат ВПО 
10 32 21,1 

Розвиток соціальної інфраструктури 11 7 4,6 

Консолідація зусиль ВПО, громади, влади, бізнесу 

на засадах партнерства 
12 22 14,5 

Активізація інноваційної та інвестиційної 

діяльності в регіоні 
13 10 6,6 

Важко відповісти 14 12 7,9 

Інше (вкажіть) 15 2 1,3 

Більше 20% відзначили в якості позитивного впливу зростання 

надходжень до місцевого бюджету за рахунок податків та витрат ВПО. Усі 

інші варіанти позитивного впливу отримали знчно меншу підтримку. Досить 
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скептично експерти оцінили можливість активізації інноваційної та 

інвестиційної діяльності в регіоні (6,6%), розвитку  соціальної 

інфраструктури (4,6%), покращення іміджу громади на місцевому і 

регіональному рівні (3,9%). Це вказує на те, що існують  проблеми в 

забезпечення ефективної інтеграції ВПО в приймаючі громади, здебільшого 

вони стосуються соціальних відносин. 

В ході опитування важливим було визначити чинники і мотиви, які 

найбільше стимулюють переселенців активно залучатись до життя 

приймаючої громади (табл. 3.6). Результати показали, що в основному 

такими мотивами є матеріальні потреби переселенців, що обумовлено їх 

значними матеріальними втратами.  

Таблиця 3.6. 
Як Ви вважаєте, які чинники і мотиви найбільше стимулюють 

 переселенців активно залучатись до життя приймаючої громади? 

 (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Потреба переселенців у безпеці свого життя і 

життя членів власної родини. 
1 36 23,7 

Потреби переселенців у забезпеченні кращих умов 

для життя та життєзабезпечення. 
2 83 54,6 

Потреба переселенців у колективній підтримці для 

кращої адаптації до нового середовища. 
3 23 15,1 

Потреби у матеріальному забезпеченні. 4 57 37,5 

Потреби у соціальному захисті, освіті. 5 33 21,7 

Потреби у соціально-психологічній реабілітації та 

моральній підтримці. 
6 17 11,2 

Потреби у медичному обслуговуванні. 7 17 11,2 

Бажання розкрити свій потенціал, бути корисними. 8 30 19,7 

Зацікавленість у нових культурних зв'язках. 9 2 1,3 

Потреба у соціальних зв'язках, відновленні 

соціального статусу, соціальної активності 
10 45 29,6 

Бажання тут залишитися і на майбутнє. 11 40 26,3 

Бажання заснувати або відродити свій бізнес в 

нових умовах. 
12 24 15,8 

Важко відповісти. 13 2 1,3 

Інше (вкажіть) 14 1 0,7 

Основним мотивом залучення до життя громади є потреби 

переселенців у забезпеченні кращих умов для життя та життєзабезпечення, 

відзначило майже 55% експертів.  На другому місці стоїть потреба у 

матеріальному забезпеченні – 37,5% опитаних, далі йде потреба у соціальних 

зв'язках, відновленні соціального статусу (30%), бажання тут залишитися і на 

майбутнє (26%). Вагомими вважаються  такі чинники. як потреба 

переселенців у безпеці свого життя і життя членів власної родини, потреби у 

соціальному захисті, освіті – відзначили 22-24% респондентів. В той же час 

дуже низько оцінено прагнення переселенців опанувати новим для себе 
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культурним середовищем, лише 2 особи (1,3%) відзначили  такий мотив, як 

зацікавленість у нових культурних зв'язках. 

Існує низка об’єктивних і суб’єктивних перешкод на шляху ефективної 

інтеграції ВПО у приймаючі громади. Вони пов’язані як з дефіцитом 

ресурсів, так і з різними соціально-ментальними характеристиками 

переселенців та мешканцім тих міст і сіл, куди вони переселилися. 

Опитування виявило найбільш вагомі перешкоди, до яких віднесено такі 

(Табл. 3.7): 

проблеми забезпечення ВПО житлом  -   відзначили 69% експертів; 

дефіцит місцевих ресурсів, що не дозволяє вирішити  

проблеми забезпечення ВПО соціальними  

послугами      -   відзначили 46% експертів; 

відсутність мотивації ВПО до інтеграції  

в громаду у зв'язку з надією на повернення  

у рідні міста -      -   відзначили 34% експертів; 

проблеми безробіття і створення нових робочих  

місць у громаді     -   відзначили 33% експертів. 

Таблиця 3.7. 
 Як Ви вважаєте, які перешкоди на шляху ефективного залучення ВПО  

до життя приймаючих громад є найбільш значущими? 

 (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Дефіцит місцевих ресурсів, що не дозволяє 

вирішити проблеми забезпечення ВПО 

соціальними послугами. 

1 70 46,1 

Відсутність мотивації ВПО до інтеграції в громаду 

у зв'язку з надією на повернення у рідні міста. 
2 51 33,6 

Проблеми забезпечення ВПО житлом. 3 105 69,1 

Проблеми безробіття і створення нових робочих 

місць у громаді. 
4 50 32,9 

Ігнорування громадою проблем та особливих 

потреб ВПО. 
5 33 21,7 

Внутрішній спротив громади інтеграції ВПО до 

громади через їх різні політичні та культурні 

погляди й негативне ставлення до мешканців зі 

Сходу. 

6 21 13,8 

Відсутність інформування представників місцевої 

громади про існуючі проблеми та особливі потреби 

ВПО і необхідність їх підтримки. 

7 22 14,5 

Особливості вікової структури ВПО у громаді. 8 9 5,9 

Обмеженість у ЗМі інформації про позитивні 

приклади інтеграції ВПО у громади 
9 24 15,8 

Важко відповісти 10 4 2,6 

Інше (вкажіть) 11 7 4,6 

Зі сторони громади не виявлено вагомих перешкод щодо залучення  

ВПО до життєдіяльності територіальної спільноти.  Експерти відзначають 

ігнорування громадою проблем та особливих потреб ВПО (відзначило 22%), 

однак  на внутрішній спротив громади інтеграції ВПО до громади через їх 
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різні політичні та культурні погляди й негативне ставлення до мешканців зі 

Сходу вказало  лише 14% опитаних. Отже, можна зробити висновок, що 

основними перешкодами стали об’єктивні матеріальні чинники, обумовлені 

низьким розвитком економіки і. як наслідок, дефіцитом фінансових ресурсів, 

нерозвиненістю житлово-комунальної та соціальної інфраструктури. 

Щодо перешкод на шляху позитивного відношення  місцевого 

населення до ВПО, опитування виявило найбільш вагомий вплив 

інформаційного чинника – тобто неефективної інформаційної політики (табл. 

3.8). Це, по-перше, негативна інформація про події на Сході та про 

переселенців зі Сходу (відзначило майже 54 % експертів); по-друге, 

відсутність інформаційної пропаганди про ВПО як ресурсу розвитку громади 

(41%), негативне сприйняття ВПО місцевим населенням ( майже 30%), як 

наслідок прорахунків в інформаційній сфері. В той же час вагомими 

перешкодами визначено також внутрішні процеси в самій громаді, такі  як: 

низький рівень життя (вказало 34% опитаних), низький рівень солідарності у 

самій громаді, несформованість здорових продуктивних відносин між 

членами приймаючої громади (33%), нерозвиненість форм та механізмів 

соціального діалогу в громаді (відзначило 32% експертів), а також 

особливості українського менталітету - "моя хата з краю" (вказало 26% 

опитаних). Це вказує на необхідність суттєвих соціальних трансформацій в 

українському суспільстві, підвищення загальної культури, толерантності, 

терпимості до інших традицій, формування активної соціальної позиції, 

гуманістичних переконань, поширення практики взаємодопомоги та 

милосердя. 

Таблиця 3.8.  
Що, на Вашу думку, в першу чергу перешкоджає  позитивному ставленню 

місцевого населення до ВПО?  (відмітьте не більше 5-ти варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Низький рівень солідарності в самій громаді, 

несформованість здорових відносин між її членами  
1 50 32,9 

Зниження соціальної інтеграції. 2 15 9,9 

Особливості українського менталітету - "моя хата з 

краю". 
3 39 25,7 

Негативне сприйняття ВПО місцевим населенням. 4 45 29,6 

Нерозвиненість форм та механізмів соціального 

діалогу в громаді. 
5 48 31,6 

Низький рівень життя в громаді. 6 51 33,6 

Негативна інформація про події на Сході та про 

переселенців зі Сходу. 
7 81 53,3 

Різниця у рівні і способах культурно-морального 

виховання молоді. 
8 18 11,8 

Відсутність інформаційної пропаганди про ВПО як 

ресурсу розвитку громади. 
9 63 41,4 

Відсутність прикладів допомоги переселенцям з 

боку лідерів громади та місцевої бізнес-спільноти. 
10 27 17,8 

Важко відповісти. 11 9 5,9 

Інше (вкажіть) 12 4 2,6 
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Вирішення проблем  ефективної інтеграції  ВПО в територіальні 

громади потребує значної державної підтримки. Більшість експертів 

відзначила, що держава має до фінансувати надання таких соціальних послуг 

для ВПО (табл. 3.9): Житлово-комунальні послуги (70%), охорона здоров'я 

(69%), дошкільна освіта (49%), середня освіта (40%). 

Таблиця 3.9.  
Надання яких соціальних послуг ВПО повинна  повністю або частково 

дофінансовувати держава?  (вкажіть усі підходящі відповіді) 

  
Код Частота 

% до 

всіх 

Дошкільна освіта 1 75 49,3 

Середня освіта 2 61 40,1 

Охорона здоров'я 3 105 69,1 

Громадський транспорт 4 20 13,2 

Житлово-комунальні послуги 5 106 69,7 

Важко відповісти 6 9 5,9 

Інше (вкажіть) 7 14 9,2 

 

Щодо механізму надання  державної допомоги, то експерти віддали 

перевагу персональному ваучеру ВПО по кожному виду соціальних послуг – 

42 % усіх опитаних. За цільову допомогу громадам висловилося 21%, та за 

субвенції (субсидії) з держбюджету до бюджету громади – 20%. 

 Ефективне залучення ВПО у приймаючі громади передбачає 

усвідомлення тих переваг, які при цьому можуть отримати громади. В ході 

опитування була спроба виявити переваги інтеграції як працездатних 

переселенців, так і непрацездатних (табл.3.10; 3.11).      

         Таблиця 3.10.  

Які переваги для територіальної громади є найбільш значущими у зв'язку з 

залученням працездатних ВПО?  (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Формування і розвиток трудового потенціалу 

громади 
1 66 43,4 

Зростання трудової активності та зайнятості 2 36 23,7 

Зростання додаткової зайнятості для членів 

громади за рахунок розширення соціальної та 

транспортної інфраструктури 

3 19 12,5 

Розвиток та активізація підприємницького 

потенціалу 
4 84 55,3 

Зростання обсягів і якості освітніх, медичних, 

оздоровчих та ін. послуг 
5 29 19,1 

Заповнення непрестижних вакансій на ринку праці 6 30 19,7 

Формування і розвиток інноваційного потенціалу 7 28 18,4 

Розвиток суспільно-приватного партнерства 8 26 17,1 

Розвиток соціальних зв'язків у громаді 9 38 25 

Важко відповісти 10 10 6,6 

Інше (вкажіть) 11 4 2,6 
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Переваги від залучення працездатних ВПО, на думку експертів, 

пов’язані здебільшого з розвитком та активізацією підприємницького 

потенціалу ( відзначило 55% експертів), формуванням і розвиток трудового 

потенціалу громади (43%), розвитком соціальних зв'язків у громаді (25%),  

зростанням трудової активності та зайнятості (24%). 

Таблиця 3.11. 
Які переваги для територіальної громади є найбільш значущими при залученні 

непрацездатного контингенту ВПО? (відмітьте не більше 3-х3 варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Розвиток соціальної інфраструктури за рахунок 

міжнародної допомоги, грантів, донорської 

допомоги на задоволення потреб ВПО 

1 86 56,6 

Державне фінансування потреб ВПО у медичних, 

освітніх та соціальних послугах 
2 60 39,5 

Розвиток соціальної інфраструктури 3 30 19,7 

Формування спільних цінностей ВПО та 

територіальної громади, розвиток партнерських 

відносин 

4 42 27,6 

Збільшення ємності споживчого ринку 5 37 24,3 

Розвиток соціальних зв'язків 6 20 13,2 

Формування принципів толерантності в громаді, 

забезпечення інтеграції в громаді 
7 53 34,9 

Важко відповісти 8 14 9,2 

Інше (вкажіть) 9 0 0 

У таблиці 3.11 відзначено ті переваги, які отримують громади від 

залучення до них непрацездатного контингенту ВПО. Найбільша частка 

експертів вказує на можливості розвитку соціальної інфраструктури за 

рахунок міжнародної допомоги, грантів, донорської допомоги на 

задоволення потреб ВПО (57%),  майже 40% вказали як перевагу державне 

фінансування потреб ВПО у медичних, освітніх та соціальних послугах.  

Позитивним є те, що чимало експертів вважають непрацездатних 

переселенців, а це діти та люди похилого віку, як суб’єктами формування 

принципів толерантності в громаді, забезпечення інтеграції в громаді (35%), 

формування спільних цінностей ВПО та територіальної громади, розвиток 

партнерських відносин (28%). 

При залученні до територіальних громад вимушені переселенці також 

отримують певні переваги, які стосуються їх статусу, матеріального 

становища, а також, що не менш важливо, неконфліктного співіснування у 

новій громаді. Вони, як визначили експерти (табл. 3.12), стосуються 

зростання віри у власні сили, у можливості самореалізації (відзначило 43% 

експертів), відновлення соціального статусу, підвищення соціальної 

активності (36%), зростання адаптаційних і інтеграційних здібностей ВПО 

(28%), підвищення рівня матеріального забезпечення (26%). Як позитивний 

здобуток чимало експертів також відзначили мінімізацію ризиків соціального 

відторгнення (21%) та зростання толерантності постійного населення громад 

до ВПО (20%). 
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Таблиця 3.12.  
Які переваги, на Вашу думку, отримають внутрішньо переміщені особи при їх 

залученні до територіальних громад? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Мінімізація ризиків соціального відторгнення 1 32 21,1 

Зростання толерантності постійного населення 

громад до ВПО 
2 30 19,7 

Зростання адаптаційних і інтеграційних здібностей 

ВПО 
3 43 28,3 

Зростання довіри ВПО до влади 4 21 13,8 

Зростання віри у власні сили, у можливості 

самореалізації 
5 65 42,8 

Підвищення рівня матеріального забезпечення 6 39 25,7 

Створення можливості для виходу із статусу 

"нових бідних" 
7 21 13,8 

Зростання соціальної захищеності 8 22 14,5 

Зростання можливостей участі ВПО в управлінні 

місцевими справами 
9 23 15,1 

Зростання можливості для розвитку людського 

потенціалу 
10 16 10,5 

Відновлення соціального статусу, підвищення 

соціальної активності 
11 54 35,5 

Поширення можливостей участі в управлінні за 

рахунок збільшення громадських об'єднань ВПО 
12 7 4,6 

Важко відповісти 13 4 2,6 

Інше (вкажіть) 14 2 1,3 

 

В попередніх питаннях уже відзначалося,  що одним із найвагоміших 

чинників впливу ВПО на територіальні громади є підприємницький 

потенціал переселенців. Однак його реалізація є досить непростою стравою, 

оскільки підприємництво в цілому, а особливо переселенців, стикається з 

низкою проблем. Опитування виявило найбільш болючі проблеми для 

розвитку підприємницьких можливостей ВПО (табл.3.13). 

Таблиця 3.13. 
Які проблеми, на Вашу думку, є найбільш болючими для підприємців з числа 

ВПО? (відмітьте не більше 5-ти варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Нестача фінансових ресурсів, низькі можливості 

отримання кредиту на розвиток бізнесу 
1 107 70,4 

Оренда приміщень 2 34 22,4 

Придбання офісних приміщень 3 16 10,5 

Підбір найманих працівників 4 10 6,6 

Недостатність інформації про можливості ведення 

бізнесу 
5 24 15,8 

Слабка інформованість про наявність міжнародних 

грантів з підтримки підприємницької діяльності 

ВПО 

6 52 34,2 

Проблеми з реєстрацією підприємства 7 15 9,9 

Негативне ставлення з боку місцевих підприємців 8 31 20,4 



73 

 

Відсутність серед обов'язків місцевої влади 

сприяння розвитку підприємницької діяльності 

ВПО 

9 48 31,6 

Недостатність знань щодо започаткування власної 

справи 
10 28 18,4 

Невизначеність законодавчих положень щодо 

надання преференцій ВПО для активізації 

підприємницької активності 

11 61 40,1 

Важко відповісти 12 14 9,2 

Інше (вкажіть) 13 7 4,6 

 Виявлено дві основні проблеми для розвиту підприємництва ВПО. 

Найбільш болючою є нестача фінансових ресурсів, низькі можливості 

отримання кредиту на розвиток бізнесу (відзначило більше 70% експертів). 

На другому місці стоїть невизначеність законодавчих положень щодо 

надання преференцій ВПО для активізації підприємницької активності (40%). 

Значна частка опитаних (32-34%) вказала також на слабку інформованість 

про наявність міжнародних грантів з підтримки підприємницької діяльності 

ВПО та на відсутність серед обов'язків місцевої влади сприяння розвитку 

підприємницької діяльності ВПО. Однак ці проблеми характерні не лише для 

ВПО, але й для будь якого підприємця. Усі інші перераховані проблеми не є 

надзвичайно  суттєвими для розвитку бізнесу ВПО. 

Для того, щоб потенціал ВПО перетворився на реальний ресурс 

територіальних громад, необхідно створити певні правові, організаційно-

економічні та соціальні умови. В ході опитування виявлено, що найбільш 

вагомими заходами для перетворенню ВПО на реальний ресурс розвитку 

територіальної громади є такі (табл. 3.14): формування системи 

багатоканального фінансового забезпечення можливостей інтеграції ВПО в 

територіальні громади, розвиток доступного іпотечного кредитування ( 

відзначило 45% опитаних); податкові преференції для суб'єктів 

господарювання, які працевлаштовують ВПО (32%); забезпечення 

доступності для ВПО програм мікрокредитування для розвитку або 

розширення малого та середнього бізнесу (28%); надання ВПО виборчих 

прав (24%); забезпечення фінансування державних та регіональних програм з 

розв'язання проблем ВПО (24%). 

Таблиця 3. 14.  
Які заходи сприяють перетворенню ВПО на реальний ресурс розвитку  

територіальної громади? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Формування системи багатоканального 

фінансового забезпечення можливостей інтеграції 

ВПО в територіальні громади, розвиток 

доступного іпотечного кредитування 

1 68 44,7 

Податкові преференції для суб'єктів 

господарювання, які працевлаштовують ВПО 
2 48 31,6 

Розвиток соціального підприємництва 3 28 18,4 

Забезпечення доступності до земельних, 

матеріальних та технічних ресурсів для ВПО для 
4 26 17,1 
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ведення підприємницької діяльності 

Надання ВПО виборчих прав, реалізація принципів 

демократії 
5 37 24,3 

Забезпечення доступності для ВПО програм 

мікрокредитування для розвитку або розширення 

малого та середнього бізнесу 

6 43 28,3 

Забезпечення фінансування державних та 

регіональних програм з розв'язання проблем ВПО 
7 37 24,3 

Підвищення професійного рівня, обізнаності 

державних та посадових осіб відносно 

законодавства та програми щодо ВПО для їх 

ефективної імплементації 

8 15 9,9 

Підтримка громадських організацій, які створені 

ВПО та які надають допомогу ВПО та іншим 

категоріям громадян, постраждалих внаслідок 

подій на Сході України та у АР Крим 

9 28 18,4 

Налагодження партнерських та координаційних 

мереж між державним, громадським і приватним 

секторами та міжнародними організаціями для 

координації проектів допомоги ВПО 

10 40 26,3 

Важко відповісти 11 8 5,3 

Інше (вкажіть) 12 1 0,7 

 

Визначено, що для розв’язання проблем ВПО в першу чергу мають 

бути створені такі умови: 

сприяння вирішенню житлових проблем ВПО - відзначило 73% опитаних; 

удосконалення та реалізація законодавчої бази  

щодо прав і свобод ВПО    - відзначило 44% опитаних; 

сприяння вирішенню проблем ВПО із  

працевлаштуванням     - відзначило 43% опитаних; 

створення умов адресного і достатнього  

фінансування з державного бюджету видатків 

на підтримку ВПО     - відзначило 29% опитаних; 

координація зусиль державних органів та  

громадських організацій при розв'язанні 

 проблем ВПО      - відзначило 23% опитаних; 

створення сприятливих умов для залучення  

допомоги міжнародних організацій для  

вирішення проблем ВПО    - відзначило 23% опитаних. 

Серед організаційно-управлінських заходів (табл. 3.15) для найбільш 

ефективної інтеграції ВПО в територіальні громади експерти однодушно 

назвали розробка нових, розширення існуючих державних програм із 

створення нових робочих місць, навчання, перекваліфікації ВПО, із 

забезпечення ВПО житлом (84%). Саме цільові державні програми мають 

відігравати основну роль у вирішенні складних проблем вимушених 

переселенців. Більше половини опитаних відзначили позитивну роль 

інформування громадськості про приклади ефективного залучення ВПО у 
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громади, та 45% висловилися за правову регламентацію додаткових методів 

стимулювання та підтримки бізнесу при залученні ВПО. 

Таблиця 3.15. 
Як Ви вважаєте, які організаційно-управлінські  заходи в більшій мірі сприятимуть 

інтеграції ВПО до громади? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Правова регламентація додаткових методів 

стимулювання та підтримки бізнесу при залученні 

ВПО. 

1 68 44,7 

Розробка нових, розширення існуючих державних 

програм із створення нових робочих місць, 

навчання, перекваліфікації ВПО, із забезпечення 

ВПО житлом. 

2 127 83,6 

Розробка навчально-методичних матеріалів із 

залучення ВПО у життєдіяльність громади. 
3 26 17,1 

Інформування громадськості про приклади 

ефективного залучення ВПО у громади. 
4 78 51,3 

Важко відповісти 5 5 3,3 

Інше (вкажіть) 6 1 0,7 

 

Щодо нормативно-правових актів, які мають бути розроблені та 

ухвалені для сприяння ефективній інтеграції ВПО до приймаючих громад, то 

експерти відзначили досить великий їх перелік (табл. 3.16). На першому місці 

має бути внесені зміни та доповнення до Закону України "Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо регламентації положень з 

інтеграції, взаємодії та співпраці ВПО і територіальних громад (відзначило 

більше 59%), а  також врахування в проекті Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2017 рік" фінансування програм і заходів щодо 

вирішення проблем ВПО (59%). Важливими також вважаються зміни та 

доповнення до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 

рік" щодо виділення коштів на цільове фінансування Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (вказало 

44% експертів), а також зміни до Постанови КМУ "Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", про 

інтеграцію ВПО у громади (38%). Ці відповіді вказують на недостатню 

ефективність діючого законодавства стосовно вирішення проблем ВПО та 

необхідність його удосконалення. 
 

Таблиця 3.16. 
Як Ви вважаєте, які нормативно-правові акти мають 

 бути розроблені та ухвалені для сприяння ефективній інтеграції ВПО  

до приймаючих громад? (оберіть всі варіанти, що підходять) 

  Код Частота % до всіх 

Зміни та доповнення до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб" щодо регламентації положень з інтеграції, 

взаємодії та співпраці ВПО і територіальних громад. 

1 90 59,2 

Зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування 2 40 26,3 
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в Україні". 

Зміни до Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад", які регламентують обов'язки 

та відповідальність територіальних громад щодо 

адаптації та інтеграції до них ВПО. 

3 35 23 

Зміни до Постанови КМУ "Про затвердження 

Методики формування спроможних територіальних 

громад". 

4 17 11,2 

Зміни до Закону України "Про співробітництво 

територіальних громад". 
5 14 9,2 

Зміни та доповнення до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік" щодо 

виділення коштів на цільове фінансування 

Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб. 

6 67 44,1 

Врахувати в проекті Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2017 рік" фінансування програм і 

заходів щодо вирішення проблем ВПО. 

7 89 58,6 

Зміни до Постанови КМУ "Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року", про інтеграцію ВПО у громади 

8 57 37,5 

Важко відповісти 9 18 11,8 

інші (вкажіть) 10 3 2 

 

Таблиця 3.17. 
Як Ви вважаєте, які економічні заходи в більшій мірі сприятимуть інтеграції ВПО 

до приймаючих громад? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Надання податкових пільг підприємствам при 

створенні нових робочих місць для ВПО та їх 

працевлаштування. 

1 91 59,9 

Пріоритетне розміщення державних замовлень на 

підприємствах, які працевлаштовують ВПО. 
2 47 30,9 

Надання кредитів на пільгових умовах 

підприємствам, які активно працевлаштовують ВПО, 
3 78 51,3 

Інвестування проектів та програм підприємств, що 

активно працевлаштовують ВПО та створюють 

робочі місця для них. 

4 105 69,1 

Важко відповісти 5 6 3,9 

Інше (вкажіть) 6 4 2,6 

 

Серед найбільш вагомих економічних заходів, які в більшій мірі 

сприятимуть інтеграції ВПО до приймаючих громад (табл. 3.17), названо 

інвестування проектів щодо створення робочих місць (69%) та пільг 

підприємствам при створенні нових робочих місць для ВПО та їх 

працевлаштування (60%). Майже половина опитаних відзначила важливість 

державних замовлень на підприємствах, які працевлаштовують ВПО. 

Для ефективної інтеграції ВПО до приймаючих громад немаловажне 

значення мають соціально-психологічні та  інформаційні заходи (табл. 3.18). 
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Серед них експерти найбільш значимими назвали створення та підтримка 

діючих центрів соціально-психологічної допомоги ВПО (57%), пропаганду 

серед населення позитивного ставлення до ВПО (51%), поширення 

міжнародного досвіду роботи з переселенцями (44%), формування органами 

влади та самоврядування позитивного іміджу підприємств, які активно 

залучають до роботи ВПО. (41%). 

Таблиця 3.18. 
Як Ви вважаєте, які соціально-психологічні та  інформаційні заходи сприятимуть 

інтеграції ВПО до приймаючих громад? (відмітьте не більше 3-х варіантів 

відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Поширення міжнародного досвіду роботи з 

переселенцями. 
1 67 44,1 

Пропаганда серед населення позитивного 

ставлення до ВПО. 
2 77 50,7 

Формування органами влади та самоврядування 

позитивного іміджу підприємств, які активно 

залучають до роботи ВПО. 

3 63 41,4 

Розповсюдження спеціальної літератури, 

проведення семінарів для соціальних працівників 

та представників органів самоврядування з питань 

ефективного залучення ВПО у громади. 

4 32 21,1 

Створення та підтримка діючих центрів соціально-

психологічної допомоги ВПО 
5 87 57,2 

Важко відповісти. 6 5 3,3 

Інше (вкажіть) 7 6 3,9 

 

Для розбудови спроможних громад важливу роль мають різноманітні 

форми самоорганізації населення. В тому числі це стосується і переміщених 

осіб. Їх самоорганізація може  сприяти підвищенню ефективності місцевого 

самоврядування в приймаючих громадах. Серед найбільш дієвих форм 

експерти назвали (табл. 3.19) створення громадських організацій ВПО та їх 

активна співпраця з місцевою владою ( вказали 62% опитаних), а також 

громадський контроль за адресністю розподілу та використанню бюджетних 

та донорських коштів, спрямованих на розв'язання проблем ВПО(50%). 

Більше третині експертів  відзначили важливість створення спеціальних 

комітетів у місцевих радах з проблем ВПО, які очолюють обрані 

переселенцями представники, а також необхідність конструктивної співпраці 

ВПО з неурядовими організаціями. Слід відзначити, що на даний період 

внутрішньо переміщені особи створили чимало громадських організацій з 

метою захисту своїх прав та вирішення численних проблем, з якими 

стикаються переселенці. Вони активно приймають участь в усіх громадських 

заходах, які стосуються проблематики ВПО, виступають ініціаторами 

удосконалення законодавства для забезпечення захисту прав переміщених 

осіб. Подальшим напрямком їх роботи має бути посилення взаємодії з 

територіальними громадами для більш активної інтеграції в процеси 

життєдіяльності громад. 
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Таблиця 3.19. 
Як Ви вважаєте, які форми самоорганізації ВПО сприяють  

підвищенню ефективності місцевого самоврядування в приймаючих  

громадах? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді) 

  Код Частота % до всіх 

Створення громадських організацій ВПО та їх 

активна співпраця з місцевою владою. 
1 94 61,8 

Створення механізму громадського контролю за 

адресністю розподілу та використанню бюджетних 

та донорських коштів на розв'язання проблем 

ВПО. 

2 76 50 

Створення спеціальних комітетів у місцевих радах 

з проблем ВПО, які очолюють обрані ВПО 

представники. 

3 56 36,8 

Участь у визначенні повноважень всіх посадових 

осіб щодо розв'язання проблем ВПО. 
4 32 21,1 

Конструктивна співпраця ВПО з неурядовими 

організаціями. 
5 52 34,2 

Важко відповісти 6 8 5,3 

Інше (вкажіть) 7 3 2 

 

Отже, проведене експертне опитування дало змогу зібрати додаткову 

інформацію щодо ролі ВПО в Україні та в територіальних громадах. Воно 

засвідчило, що, не дивлячись на наявність значних проблем у 

життєдіяльності переселенців, пов’язаних з вимушеним переміщенням, вони 

свідомо зробили свій вибір на користь України. Переселенці володіють 

значним людським потенціалом і їх потенціал може бути додатковим 

ресурсом  розвитку територіальних громад та України в цілому. З огляду на 

довгостроковий характер вимушеного переміщення значної частки населення 

окупованих територій Донбасу та анексованого Криму, державна та 

регіональна політика має бути більш спрямована на ефективне залучення  і 

використання потенціалу ВПО для економічного і соціального розвитку 

регіонів України, для підвищення рівня згуртованості української нації та  

якнайшвидшого подолання тих складних проблем, з якими зіштовхнулася 

Україна  у двадцяті роки своєї незалежності. 

 

4. ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ ТА ПОЛІТИКА 

ПРИМИРЕННЯ ЯК УМОВА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВПО. 

4.1. Основні напрями відновлення промисловості Донбасу для 

забезпечення зайнятості та інтеграції  внутрішньо переміщених осіб 

Попередній аналіз показав, що значна частка ВПО із окупованих 

територій Донбасу перемістилася в свої ж Донецьку та Луганську області.  

Однак, в населених пунктах зони АТО на Донбасі суттєво зруйновано 

економіку, виробничу та соціальну інфраструктуру. Необхідно буде не лише 

відновлювати зруйноване, але і створювати весь комплекс 
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життєзабезпечення міст і сіл, які постраждали під час воєнних дій. Важливо 

створити умови для повної зайнятості та зростання доходів і місцевого 

населення, і вимушених переселенців. У цьому контексті найважливішими 

завданнями мають бути відновлення та модернізація промисловості Донбасу, 

яка може забезпечити створення високотехнологічних робочих місць й 

ефективне використання трудового потенціалу  регіону, включаючи ВПО. 

Нинішній незадовільний стан виробничого потенціалу Донбасу 

потребує кардинальних змін структури та спеціалізації економіки регіону в 

процесі відновлення і розбудови його економіки. Для цього необхідно 

розробити Стратегію структурної перебудови економік Донецької та 

Луганської областей і відповідні інструменти для її реалізації, серед яких 

ключову роль має відігравати спеціальний фонд на кшталт Структурних 

фондів Європейського Союзу − Фонд реструктуризації Донбасу. Стратегія 

має бути сфокусована на: пошуку кластерів та окремих ніш посилення 

конкурентоспроможності великих, середніх і малих підприємств регіону; 

його подальшому інтегруванні в єдиний економічний простір країни, Європи 

та світу; вирішенні гострих соціально-економічних проблем областей та 

окремих депресивних територій; інноваційному партнерстві представників 

державних і регіональних органів влади, місцевого самоврядування, 

приватного бізнесу та громадськості. При забезпеченні високої якості 

опрацювання такого документа, прозорості розробки та належного його 

оприлюднення Стратегія може стати дороговказом для приватних інвесторів 

і фінансових донорів, у тому числі міжнародних, у діяльності щодо 

наповнення фонду реструктуризації. 

На майбутнє Донецька та Луганська області як регіони з високим 

рівнем промислового розвитку повинні залишатися ключовим елементом 

економічної системи східної частини країни і, відповідно, фундаментом для 

становлення інших секторів економіки. Але при цьому слід ураховувати 

високий рівень спрацьованості основних фондів, який негативно вплине на 

конкурентоспроможність економіки регіону, створить загрози для 

навколишнього середовища та здоров’я населення, викличе надмірну 

орієнтованість провідних видів діяльності промисловості регіону на світові 

ринки, що зробить їх залежними від зовнішньої кон’юнктури, підвищить 

матеріало-, енерго- та капіталомісткість виробництва продукції. Це також 

спровокує збитковість значної частини вугільних підприємств.  

В умовах певного збереження існуючого тренду розвитку для 

перспективної частини промислового комплексу регіону основними 

напрямами розвитку мають бути такі: підвищення конкурентоспроможності 

продукції підприємств шляхом модернізації промислових виробництв за 
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рахунок забезпечення інформування місцевих підприємців про новітні 

прогресивні технології та обладнання, впровадження відповідних 

інноваційних наукомістких технологій; створення значного інноваційного 

сектору у промисловості на основі об'єднання наукових і виробничих 

організацій, великих підприємств і малого бізнесу, загальної активізації 

інноваційного процесу; реалізація комплексних заходів щодо підвищення 

якості продукції та її сертифікації. 

Для залучення інвестицій в економіку регіону потрібно забезпечити 

сприятливий інвестиційний клімат, підвищити інвестиційну привабливість 

підприємств і сприяти пошуку потенціальних інвесторів; створювати 

підприємства з іноземним статутним капіталом; визначати пріоритети 

інвестиційної політики території, які мають бути зафіксовані в документах 

щодо регіонального та міського розвитку, тобто бути легітимними для 

інвесторів. Необхідно зробити оцінку науково-технічного потенціалу 

регіонів як основи розвитку різних галузей промислового виробництва; 

вибору пріоритетних напрямів розвитку промисловості й відповідності 

стратегії соціально-економічного розвитку трендам розвитку національної та 

глобальної економіки. Необхідно краще стимулювати виробництво 

імпортозаміщуючої та експортоорієнтованої наукомісткої 

високотехнологічної продукції, впроваджувати технології, що зменшують 

забруднення промисловістю атмосфери, підземних і поверхневих вод, 

ґрунтів, надр, озонового шару.  

Питання кадрового забезпечення мають вирішуватися шляхом 

створення умов для розвитку ринку праці, зниження дефіциту 

висококваліфікованих кадрів промислових підприємств: формування та 

виконання комплексних заходів щодо підготовки, перепідготовки та 

закріплення кадрів на підприємствах; сприяння розробці та реалізації 

проектів у рамках розбудови системи «Освіта впродовж життя» (виявлення 

освітніх потреб населення і регіонального господарства, вивчення учбово-

матеріальної бази, моніторинг розвитку освітнього простору території). 

Необхідно посилити увагу до перенавчання шахтарів, створення робочих 

місць для них у сфері малого бізнесу; досягти узгодженості в позиціях й 

інтересах роботодавців, професійних навчальних закладів і служб 

профорієнтації та адаптації; відновити підготовку кадрів у професійних 

навчальних закладах, звертаючи особливу увагу на спеціальності, потрібні в 

першу чергу для відбудови виробничої та соціальної інфраструктур. 

Важлива роль має бути створенню умов для розвитку нових 

виробництв, малих промислових підприємств, що використовують унікальні 

наукомісткі виробництва, сучасні технології; стимулюванню виробництв, які 
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працюють на місцевих сировинних ресурсах, застосовують технології 

переробки відходів виробництва, очищення стічних вод і зниження 

шкідливих викидів в атмосферу. З метою взаємовигідного соціально-

економічного партнерства потрібно розвивати взаємовідносини з 

промисловими підприємствами, об’єднаннями промисловців, громадськості 

та профспілками для успішної реалізації промислової політики; формувати в 

суспільстві та трудових колективах внутрішню злагоду з приводу цілей 

розвитку і засобів для їх досягнення, які забезпечують поступове зростання 

економіки та промисловості завдяки моделі розширеного відтворення на 

основі переходу на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку і підвищення 

ефективності. 

На місцевому рівні вирішення вказаних завдань сприятиме виконанню 

заходів щодо надання організаційної, інформаційної та методологічної 

підтримки, створенню та розвитку інноваційно-технологічних центрів, 

бізнес-інкубаторів; розбудові інфраструктури для просування на ринок 

науково-технічних розробок і наукомісткої продукції, надання послуг у сфері 

використання результатів інноваційної діяльності, охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; організації конкурсного відбору інноваційних 

проектів відповідно до пріоритетів науково-технічного, економічного і 

соціального розвитку регіону. 

На території промислових міст для подолання наслідків бойових дій в 

основу стратегії розвитку кожного міста має бути покладена програма його 

відновлення. Як інструмент можна використати програмно-проектний підхід, 

який дозволяє в інтересах розвитку в єдиному документі поєднувати 

планово-адміністративні та ринкові ініціативи, адміністративний ресурс і 

підприємливість, узгоджено задовольняти міські потреби шляхом інтеграції 

влади, науки, бізнесу та суспільної думки. Невідкладною є робота із 

створення реєстру об’єктів із числа зруйнованих, які потребують 

відновлення або допомоги [50;51]. Разом з тим бізнес має сформувати 

перелік заходів щодо подолання наслідків ведення бойових дій у 

промислових містах Донбасу, які він може підтримати. Об’єднання зусиль 

місцевих органів влади і бізнесу щодо відбудови міст сприятиме швидкій 

мобілізації людських та матеріальних ресурсів і, відповідно, прискоренню 

темпів економічного відновлення Донецької та Луганської областей. 

Процеси відновлення виробництва у провідних галузях промисловості 

Донбасу мають свої особливості. Так, основними проблемами в металургії 

Донецької області залишаються: дефіцит сировинних ресурсів і труднощі з 

вивезенням готової продукції внаслідок пошкодження транспортної, 

насамперед залізничної, та енергетичної інфраструктур; значні ускладнення 
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в системі фінансово-економічних розрахунків унаслідок макроекономічної, 

курсової та банківської нестабільності; порушення традиційних логістичних 

схем руху ресурсів, продукції та послуг через транспортну блокаду регіону; 

втрата ринкових ніш, особливо на зовнішньому металоринку, через 

згортання виробництва та зростання витрат, відсутність інновацій. 

За умов завершення збройного протистояння та встановлення миру до 

загальнодержавних заходів, які є першочерговими для відновлення 

діяльності металургійної промисловості Донбасу, слід віднести: 

якнайшвидше припинення економічної та транспортної блокади регіону, 

забезпечення реальної роботи міністерств з метою відновлення Донбасу, 

проведення на державному та регіональному рівнях інвестиційних форумів 

щодо збору коштів для фінансового забезпечення соціально-економічної 

відбудови регіону. Доцільно залучити до відновлення пошкодженої 

інфраструктури регіону та житлових будинків місцеві металургійні 

підприємства, що дозволить завантажити їх виробничі потужності та 

переорієнтувати роботу на внутрішній ринок. Участь металургійних 

підприємств Донбасу у відновленні транспортної та інших інфраструктур 

регіону має відбуватися з використанням провідного світового досвіду та 

новітніх технологій, щоб відповідати постійно зростаючим стандартам. Для 

цього металургія має розвиватися на основі неоіндустріалізації, що означає: 

зниження ресурсо- та енергомісткості на всіх етапах виробництва; 

підвищення екологічності виробничого процесу; інтенсифікацію проведення 

та впровадження інноваційних розробок із створення принципово нових 

техніко-технологічних рішень для металургійного виробництва; 

вдосконалення сортаменту продукції, що випускається, з акцентом на 

індивідуальних потребах та вимогах замовника; поглиблення співпраці з 

іншими галузями та розширення внутрішнього ринку металопродукції для 

одержання істотного позитивного синергетичного ефекту в межах усього 

національного господарства. 

Щодо вугільної промисловості, то в подальшому першочерговою 

проблемою буде запуск зруйнованих, пошкоджених шахт, що потребуватиме 

певного часу і значних коштів. Логічно відновлювати шахти на сучасній 

основі, з використанням новітніх техніко-технологічних рішень, що однак 

може істотно збільшити вартість відновлювальних робіт, тому цей підхід 

слід визнати доцільним тільки для найбільш потужних і перспективних 

шахт. Немає сенсу відбудовувати непродуктивні й безперспективні шахти, 

рішення щодо них мають бути економічно обґрунтованими і соціально 

виваженими. З урахуванням загального стану вугільної промисловості 

необхідно намагатися не просто її відновити у форматі, що склався в 
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минулому, а здійснити радикальну організаційно-економічну і техніко-

технологічну модернізацію з орієнтацією на досягнення беззбитковості 

галузі, розробку, а з часом і реалізацію альтернативних варіантів переробки 

вугілля в інші види палива, перетворення самих вугільних шахт на 

енергопідприємства шляхом будівництва когенераційних модулів та ін. [52; 

53]. 

Ефективне відновлення і розвиток теплової електроенергетики 

доцільно розглядати як створення ресурсозбалансованої енергетичної 

системи, зокрема, на основі модернізації існуючих енергоблоків й 

електричних мереж. Порядок і масштаби модернізації конкретних 

енергоблоків існуючих ТЕС доцільно встановлювати з огляду на їх стан і 

перспективний попит у розрізі регіонів і країни в цілому на енергоресурси, 

які виробляються ними, потреби в капітальних вкладеннях, соціальні 

проблеми, зацікавленість і можливості інвесторів. 

Головним моментом стратегії відновлення та розвитку енергетики є 

визначення закономірностей формування регіонального попиту на 

енергоресурси, потенційних можливостей та ефективності різних джерел 

електрогенерації з урахуванням соціальних аспектів, міжобласних і 

трансграничних поставок. Отже, регіональний і міжрегіональний 

енергобаланси мають формуватися за різними сценаріями розвитку місцевої 

енергетики, включаючи варіанти комплектації генеруючого парку 

модернізованими енергоблоками існуючих ТЕС, нових генеруючих фондів у 

складі когенераційних модулів на промислових підприємствах і в 

комунальному секторі. 

До першочергових заходів слід віднести створення резервів 

антрацитового палива завдяки імпорту і переведенню антрацитових 

електростанцій у центрі країни на високореакційне паливо. Відновлення 

енергетики Донбасу доцільно здійснювати на основі державно-приватного 

партнерства, за участю енергетичних компаній, вугледобувних і 

вуглезбагачувальних підприємств, металургійних корпорацій, компаній з 

виробництва електрогенеруючого і мережевого обладнання. Такий принцип 

має використовуватись і в інших провідних галузях регіону [54] при розробці 

заходів щодо їх відновлення та розбудови. 

З метою підвищення активності господарюючих суб’єктів щодо 

впровадження інновацій пропонується посилити регіональну інноваційну 

систему під координацією регіонального наукового центру НАН та МОН 

України за рахунок мережі наукових й індустріальних парків на базі 

промислових майданчиків тих підприємств, відновлення діяльності яких у 

сучасних умовах є недоцільним. Для цього необхідно ухвалити відповідний 
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закон про експериментальні стимулюючі регуляторні режими в них. 

Потрібно використати можливості сусідніх із Донбасом областей, а також 

Північно-Східного та Придніпровського наукових центрів. 

Через бойові дії велика кількість об’єктів житлового фонду й 

інфраструктури в Донецькій та Луганській областях потребує оновлення і 

капітального ремонту. Це дасть шанс для розвитку малого і середнього 

бізнесу в таких сферах економічної діяльності, як будівництво, виробництво 

будівельних матеріалів, ремонтні роботи тощо. Сприяння розвитку 

відповідних підприємств може включати заходи щодо надання ремонтним і 

будівельним малим та середнім підприємствам пільгових податкових канікул 

з урахуванням обсягів робіт, які виконуватимуться за регіональним чи 

місцевим замовленням; перепрофілювання промислових майданчиків 

підприємств, які не працюють (наприклад, зупинених шахт), та створення 

промислових парків, зокрема, для невеликих і середніх будівельних та 

ремонтних підприємств; пільгового кредитування таких суб’єктів для 

придбання матеріалів, техніки, замовлень на проектні роботи тощо. 

З урахуванням того, що Донбас навіть у мирний час відрізнявся 

високим рівнем захворюваності населення на онкологічні, серцево-судинні, 

професійні хвороби та виробничого травматизму, слід визнати за 

пріоритетне завдання розвиток підприємництва у таких сферах, як медичні 

послуги, виробництво медичних препаратів, техніки, ортопедичних виробів. 

Розвитку фармацевтичної промисловості в регіоні сприятиме також 

наявність великої кількості хімічних підприємств, науково-дослідних 

організацій у галузі хімії та медицини. У перспективі є можливості для 

створення в регіоні кластера медичних послуг завдяки залученню 

рекреаційних зон Донеччини та Луганщини. 

Важливу роль можуть відіграти відновлення та активізація договірних 

відносин «центр – регіон» (наприклад, Кабінет Міністрів України − область 

або в цілому Донбас) щодо окремих конкретних питань відновлення об’єктів 

загальнодержавного призначення. Можливо, нині, під час кризи, також є 

сенс створити консультативний комітет Верховної Ради України з 

регіональної проблематики (для початку як експеримент, з чотирма 

підкомітетами для центру, заходу, півдня і сходу країни, за участю в 

кожному представників депутатського корпусу від відповідних регіонів) для 

апробації та більш глибокого доопрацювання з урахуванням регіональної 

специфіки рішень, які стосуються областей перелічених регіонів України (не 

підлягають обговоренню в такому Комітеті питання виключно центральної 

влади: забезпечення оборони держави, національної безпеки, організації 

кредитно-фінансових і міжнародних відносин, а також забезпечення 
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політики збалансованого та комплексного економічного і соціального 

розвитку держави, сфер охорони здоров'я, екології, освіти, науки та 

культури). Висновки відповідного підкомітету могли б стати додатковим 

аргументом при прийнятті органами влади остаточного рішення щодо того 

чи іншого питання відновлення Донбасу завдяки можливості більш повного 

вивчення й урахування місцевих обставин. 

Згідно із світовим досвідом розвинутих країн потрібно ефективніше 

використовувати можливості наукової та освітянської спільноти як регіону, 

так і країни в цілому при розробці стратегічних та практичних заходів щодо 

відновлення і розбудови в майбутньому економіки Донбасу, обґрунтування 

конкретних галузевих та регіональних програм. До того ж Донецький 

науковий центр як форма організації регіонального управління академічною 

наукою був першим і показовим для інших регіонів України. Він разом із 

Президією Національної академії наук України та Міністерством освіти і 

науки України мав значний досвід щодо залучення наукового потенціалу 

країни, використання сучасних інноваційних технологій для наукового 

обґрунтування та вирішення завдань соціально-економічного розвитку 

виробництва в регіоні. Існують додаткові можливості для використання з 

цією метою сучасних форм інтеграції науки, освіти і виробництва, їх 

взаємного розвитку за рахунок організації тимчасових спільних груп для 

вирішення нагальних науково-практичних завдань, обміну досвідом, 

стажування науковців в освіті, освітян − у науці, а одних та других − на 

виробництві тощо. 

При реалізації завдань економічного відродження регіону важлива 

роль має бути відведена розвитку інформаційного супроводу розробки та 

реалізації програм і заходів, їх результатів у засобах масової інформації, 

проведенню круглих столів, конференцій за участю фахівців, представників 

центральної, регіональної та місцевої влади, небайдужої громадськості для 

моніторингу ситуації в регіоні, зміні стратегії та поточних дій. Це 

уможливило б додаткове роз’яснення політики держави щодо вирішення 

конкретних проблем, сприяло б зростанню авторитету державних і 

регіональних органів влади на територіях, прилеглих до конфліктної та 

контрольованої зон. Аналогічна робота має проводитися на всіх 

підприємствах і в організаціях, задіяних у роботі з відновлення економіки, з 

метою обговорення, постійного контролю та участі громадськості у 

прийнятті й реалізації рішень, дотриманні виробничої та фінансової 

дисципліни.  

Відбудова регіону неможлива без збереження, часткового повернення 

та нового формування інтелігенції, середнього класу, провідних фахівців, 



86 

 

управлінців, науковців і викладачів на всіх рівнях виховання та підготовки 

кадрів, відданих державній справі розбудови соціально орієнтованої 

економіки, а також подолання економічної, екологічної та гуманітарної 

катастрофи на Донбасі. І чим швидше будуть створені умови (а це в першу 

чергу мир) для відновлення та розбудови економіки Донбасу, його 

людського потенціалу, тим дешевше і швидше можна буде все це виконати, і 

тим менш імовірним буде перетворення ще недавно квітучого краю на 

постійно конфліктну, небезпечну для життя і непривабливу для економічної 

діяльності територію. 

 

4.2. Політика національної інтеграції в контексті вирішення 

проблем ВПО та подолання соціально-політичних розмежувань.  

Вирішення проблем ВПО, забезпечення їх інтеграції в приймаючі 

громади та використання наявного потенціалу ВПО потребує  врахування 

соціокультурних та ментальних відмінностей населення різних регіонів 

України та забезпечення їх неконфліктного співіснування.  

Академік НАН України Юрій Пахомов, спираючись на концепції 

локальних цивілізацій Арнольда Тойнбі (Toynbee, А.) [55] та «зіткнення 

цивілізацій» Семюеля Гантінгтона (Huntington, S.) [56], підтримував тезу про 

те, що Україна належить до цивілізаційно розколотих країн, перебуває на 

межі двох світів, двох культур і ментальностей, двох різновекторних 

цивілізацій, які визначають об’єктивну складність державотворчого процесу, 

консолідації суспільства. [57, c. 381]. Дослідники відзначають, що Україна 

належить до молодих демократій, відтак їй притаманні горизонтальні 

ціннісно-культурно-регіональні відмінності, пов’язані з особливостями 

історичної спадщини, типу зайнятості і трудових відносин, етнічної, 

демографічної та соціальної структури тощо [60]. Водночас, ці культурно-

мовно-етнічні відмінності між регіонами країни завжди були відмінностями 

міри і ніколи не переходили до розряду пріоритетних у свідомості простих 

людей [63]. За висновком Адама Пшеворського (Przeworski, A.) і Джона 

Спрейга (Sprague, J.), соціальні відмінності стають розмежуваннями, 

оскільки вони організовуються як такі [64]. 

Відзначено, що в молодих демократіях політичного значення часто 

набувають етнокультурні, ціннісно-культурні (на відміну від ціннісно-

ідеологічних) та регіональні поділи, тоді як у країнах зі стійкою 

(політичною) національною ідентичністю і усталеною системою 

демократичного врядування основними є соціально-економічні й 

постматеріальні лінії розмежувань [61]. Данкуорт Растоу (Rustow, D.) 

підкреслює, що стабільна демократія, окрім іншого, потребує достатньо 
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високого рівня суспільної згоди щодо того, де мають проходити кордони 

держави та хто будуть її громадяни [62, с. 350].  

А.Колодій наголошує, що українському суспільству тривалий час був 

властивий особливий, поляризований, регіоналізм, спричинений існуванням 

двох політично активних «центрів тяжіння» – Галичини (Львова) і Донбасу 

(Донецька) [69], що зумовлювало два вектори зовнішньополітичних 

орієнтацій – на Схід (Росію) або на Захід (ЄС) [60]. Так, за результатами 

опитування, проведеного фондом „Демократичні ініціативи” і Київським 

міжнародним інститутом соціології (КМІС) у квітні 2005 р., ціннісні 

відмінності населення різних регіонів України найбільш виразно проявлялися 

у підтримці протилежних напрямків зовнішньополітичного курсу держави 

та статусу російської мови. 

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології 

(КМІС)5, загалом на Південному Сході прибічників вступу України до 

Митного союзу було майже вдвічі більше, ніж його противників (46,8% і 

24,7% відповідно). Втім дуже різке неприйняття Євросоюзу показали лише 

мешканці Донецької і Луганської областей: за вступ до Митного союзу там 

проголосувало б 72,5% і 64,3% відповідно, а за входження в ЄС — 9,4 і 

11,2%. Водночас, у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях 

різниця між прибічниками і противниками ЄС і Митного Союзу становила 

від 5% до 11%, а в Миколаївській та Херсонській областях за вступ до ЄС 

проголосували б 40,4% і 37,4%, тоді як за входження до Митного Союзу - 

22,1% та 31,4% [70].  Хоча лише 6,5% населення Донбасу та 18,2% 

мешканців Галичини були переконані в тому, що насправді в Україні немає 

роз’єднання, а суспільству намагаються нав’язати тезу про це, загалом 

українці не надто боялися «розколу» країни - можливість такої ситуації у 

західних регіонах відзначали близько чверті населення, а на Донбасі – тільки 

8,5%. Навіть такий дражливий чинник, як вступ України до НАТО, лякав 

лише 15,0% мешканців Донбасу, які набагато більше боялись росту 

націоналістичних настроїв (28,5%). 

Ставлення українців до подій на Донбасі ілюструють дані дослідження 

Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», проведеного спільно 

з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» на замовлення 

Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) [66] в 10 

історико-етнографічних регіонах України (окрім Луганської області та 

                                                 
5
 На замовлення газети «Дзеркало тижня» 10—15 квітня 2014 р. було опитано 3232 

респондентів старших за 18 років у 160 населених пунктах восьми регіонів Півдня та Сходу України 
— Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, 
Донецькій областях (методом телефонних інтерв'ю — 1476, методом особистих інтерв'ю — 1756). 
У кожному окремому регіоні проведено не менш ніж 400 інтерв'ю.  
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Криму) і м. Києві6. Отримані оцінки подій на Донбасі свідчать про наявність 

помітних відмінностей щодо їх сприйняття в українському суспільстві. 

Більшість мешканців Волині й Галичини вважала, що в Україні відбувається 

боротьба за незалежність (відповідно 28,5% та 40,7%) і боротьба із зовнішнім 

ворогом (Росією) (39,8% та 32,8%). Натомість на Донбасі 36,7% населення 

називали причиною конфлікту боротьбу зовнішньополітичних гравців на 

території України, 17,5% - боротьбу між олігархами та лише по 12,2% - 

громадянську війну і боротьбу із зовнішнім ворогом (Росією). Дані 

дослідження Центру Разумкова [67, с. 50], отримані в грудні 2015 р., 

підтверджують ці результати7. Загарбницькою війною Росії проти України 

вважали події на Донбасі 75,2% мешканців Заходу країни тоді як на Донбасі 

31,8% називали їх боротьбою, що ведеться між Росією та США за сфери 

впливу. 

Бачення майбутнього й суспільний запит щодо державного устрою 

України. Ідея сепаратизму генетично не притаманна українській нації, 

частини якої в історичній ретроспективі входили до складу кількох імперій і 

природно прагнули об’єднання та здійснювали спроби створення суверенної 

національної держави. Саме тому близько 90% населення Волині та 

Галичини визначились, що Донбас має залишатися в складі України, тоді як 

на Донбасі цю думку поділяла лише половина мешканців (в середньому в 

Україні – 72,5%). Протилежну позицію (вихід Донбасу зі складу України) 

підтримували 2,0% населення Волині, 4,5% - Галичини і 36,7% - Донбасу (в 

середньому в Україні – 11,5%). При цьому на Донбасі кожен п’ятий 

мешканець вважає, що цей регіон має вийти зі складу України і стати 

незалежним, а ще майже 15% хочуть виходу Донбасу зі складу України та 

його приєднання до іншої держави. 

Результати загальнонаціонального опитування населення України, 

проведеного ГС «Громадська варта» за участі Фонду «Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва» в березні 2014 р. свідчать, що ідею 

відокремлення своєї області (регіону) від України та приєднання до іншої 

держави в Україні підтримували лише 8% респондентів (від 18% на Донбасі 

до 0,5% – на Заході країни). Створення незалежної держави на основі 

південно-східних областей підтримували 11% населення України (на Півдні 

та Сході – по 10%, на Донбасі – 18%), а відокремлення південно-східних 

                                                 
6
 В період 25 грудня 2014 року - 19 січня 2015 року було опитано 4413 респондентів (близько 

400 осіб в кожному історико-етнографічному регіоні України, у Донецькій області - 200 осіб на 
контрольованій Україною території та 200 - на тимчасово окупованій території).  

7
 Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 11-23 грудня 2015р. в 

усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 
Опитано 10 071 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1%. 
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областей та їх приєднання до Росії – 9,5% мешканців Півдня, 11% - Сходу та 

27% - Донбасу [71].  

За даними опитування КМІС, у квітні 2014 р. 69,7% мешканців 

Південного Сходу не підтримували ідею щодо відокремлення їхньої області 

від України та її приєднання до Росії, тоді як протилежні дії вважали 

доцільними 15,4%. При цьому навіть у Донецькій і Луганській областях, де 

була найбільша частка тих, хто прагнув об’єднання з Росією (27,5% і 30,3% 

відповідно), половина населення не підтримувала цю ідею [70]. Відтак на 

початку 2014 р. навіть на Донбасі за відокремлення від України і приєднання 

до Росії виступала значна частина, але не більшість населення. 

Бачення власного майбутнього в Україні в різних регіонах також 

виявилось відмінним. Перебування в складі унітарної України з наявним на 

той момент обсягом і розподілом повноважень підтримували 70,5% 

населення Галичини і лише 2,5% - Донбасу (в середньому в Україні – 

третина населення). В складі унітарної України з розширеними 

повноваженнями однаковою мірою бачили свій регіон як мешканці Донбасу 

(26,9%), так і Галичини (26,0%) (в середньому в Україні – 45,6%). Натомість, 

бути в складі федеративної України в статусі автономії бажали 30,4% 

населення Донбасу та лише 0,3% - Галичини (в середньому в Україні – 8,5%). 

Результати опитування КМІС показують, що унітарну державу з 

децентралізованою владою і розширеними повноваженнями областей на 

Південному Сході підтримували 45,2% населення, а за федеративний устрій 

висловлювались 24,8%. У Донецькій та Луганській областях різниця між 

прихильниками федерації та унітарної країни з децентралізованою владою 

була незначною. В Донецькій області перевага у 2,7% була на користь 

унітарної децентралізованої держави, а в Луганській на 7,7% більше 

прагнули федерації [70]. Дослідження Центру Разумкова підтверджує 

зростання актуальності суспільного запиту на розбудову унітарної України з 

більш широкими правами та повноваженнями місцевого самоврядування. 

Якщо у 2007 р. така ідея мала підтримку 54,1% населення країни, то 

наприкінці 2015 р. – вже майже 60%. На Донбасі бачили себе в Україні з 

розширеними повноваженнями 51,6% опитаних. При цьому заперечували 

вихід зі складу України і створення власної незалежної держави 79,1%, 

приєднання до іншої держави – 73,9%, а залишення в Україні на правах 

автономії – 60,8% [67, c. 46]. 

Оцінка населенням власного статусу за ознакою територіальної 

ідентифікації показала наявність помітних відмінностей не лише на Донбасі, 

але також і на Південному Заході країни (Закарпатська й Чернівецька 

області). Передусім громадянами України вважали себе 67,5% населення, при 
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цьому в Галичині - 87,9%, а на Донбасі та Південному Заході – по 37,8%. При 

цьому на Донбасі майже така сама частка населення у першу чергу вважала 

себе мешканцями свого регіону (35,2%), ще близько 10% - мешканцями свого 

села чи міста. На Південному Заході акценти були зміщені на користь 

місцевих громад: передусім мешканцями свого села чи міста вважали себе 

26,8%, а свого регіону – 22,3% населення. Витоки такої специфіки розподілу 

слід шукати в історичних та етнополітичних особливостях формування 

населення цих регіонів. На Заході це - поліетнічний склад населення і 

локальні, часто ізольовані умови мешкання у невеликих поселеннях, тоді як 

на Сході – переселення значних контингентів людей до великих міст та 

проведення політики «стирання» їх етнічної ідентичності, формування 

приналежності до трудових колективів промислових підприємств регіону. 

Одним з поширених стереотипів, що провокують поділ населення, є 

протиставлення «образу» пересічного мешканця Сходу і Заходу країни. Дані 

дослідження „Україна: образи регіонів і міжрегіональні відносини”, 

проведеного Кафедрою філософії та соціології Луганського національного 

педагогічного університету ім. Т.Шевченка спільно з Центром з вивчення 

суспільних процесів і проблем гуманізму в квітні - травні 2005 року, свідчать 

що мешканці Донбасу і Галичини мають явно недостатні знання одне про 

одного, їх судження ґрунтуються на стереотипах, а не на реальній інформації, 

а самі стереотипи мають дзеркальний відбиток [64].  

Пересічного мешканця Галичини на Донбасі вважають релігійним, з 

сильними сімейними цінностями, але водночас агресивним. Натомість, самі 

галичани оцінюють себе, в першу чергу, як патріотичних, релігійних і 

культурних людей. Мешканці Донбасу вважають свого пересічного земляка, 

передусім, готовим допомогти, розумним і освіченим патріотом. Натомість 

галичани, як і українці в цілому, мають зовсім інший образ мешканця 

Донбасу – людини, схильної до сепаратизму, агресії та злочину. 

Такі результати певною мірою спричинені традиційно низькою як 

внутрішньою, так і зовнішньою мобільністю населення України, що не 

сприяє формуванню об’єктивного уявлення про мешканців інших територій. 

За межі місця мешкання (міста, району, області) на території України в 

останні 20 років не виїжджала третина мешканців Донбасу, що меншим є 

відповідний показник для Волині (34,1%), Нижнього Придніпров’я (34,6%), 

м. Києва (35,5%), Причорномор’я (37,3%), Поділля (37,5%) та Галичини 

(41,5%). Майже 55% мешканців Донбасу відвідували різні регіони України, 

тоді як на Волині, Поділлі та в Галичині ця частка була найменшою - 

відповідно 36,8%, 34,5% і 33,5%. 
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Ще нижчою була частка населення, яка знайомилася з культурою та 

побутом мешканців інших країн. Не були за кордоном в останні 20 років 

68,5% населення Донбасу, 67,2% - м. Києва, 64,2% - Галичини (в середньому 

в Україні – 61,8%). В одну країну виїжджали близько 21% мешканців 

Галичини, Волині, Південного Заходу та Донбасу (в середньому в Україні – 

18,8%). У декілька країн, що межують з Україною, виїжджали близько 10% 

українців загалом, а також мешканців Волині, Причорномор’я та Галичини. В 

декілька країн, далеких від України, в середньому виїжджали 6,2% українців, 

мешканців Донбасу – 4,0%, Галичини – 2,0%, постійно відвідували різні 

країни лише близько 3% українців, 2,5% галичан і 1,2% мешканців Донбасу. 

При чому в Галичині переважали виїзди в країни Європи, на Донбасі – в 

Росію, таких було 23%, в Україні загалом – 21,6% (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1.  

Частка населення, яке в останні 20 років виїжджало до інших країн, % 
Країни Україна Галичина Донбас 

Росія  21,6 11,2 23,1 

Польща  12,6 28,7 1,8 

Білорусь  7,6 5,0 6,8 

Інші європейські країни  5,0 3,7 2,3 

Туреччина  4,7 2,2 4,3 

Молдова  4,1 1,7 0,5 

Єгипет  3,6 1,2 2,0 

Румунія  3,5 2,5 0,0 

Угорщина  3,4 4,2 0,0 

Інші країни СНД  2,9 0,5 2,5 

Країни Азії, Далекого Сходу та Африки  1,1 0,0 0,0 

США чи Канада  0,7 0,5 0,0 

Джерело: МЦПД. [66] 

Низька мобільність населення України, передусім трудова, однаково 

негативно впливає на світогляд та якість життя. Низькомобільне населення 

не знає і не бачить інших можливостей та перспектив. За відсутності роботи і 

доходу, зубожіле населення в пошуках засобів до виживання як на Сході, так 

і на Заході країни, нівечить власну землю, знищує довкілля, воліє при цьому 

не думати про майбутнє, зокрема своїх дітей, заради копійки і шматка хліба 

сьогодні. В цих проявах люди поводяться дуже подібно: на Донбасі 

ризикують життям, працюючи у нелегальних шахтах - «копанках», у 

Західних регіонах - залишають «місячні ландшафти» після незаконного 

видобутку бурштину і вивозу до Європи українського лісу. 

Відношення до внутрішньо переміщених осіб. В середньому 45% 

українців визначали внутрішньо переміщену особу з Донбасу як людину, яка 

втратила все через незалежні від неї обставини. Винятком була Галичина, де 

таку думку поділяли лише 19,0% мешканців. Можливо, галичани у такий 

спосіб висловлювали свою незгоду з позицією, що населення Донбасу не 

мало можливості впливати на ситуацію в регіоні. Загалом в Україні близько 
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чверті населення характеризували внутрішньо переміщену особу з Донбасу, 

передусім, як громадянина України, який потребує допомоги. В Галичині, 

Нижньому Придніпров’ї та на Донбасі цей показник перевищував 30%, а на 

Поліссі складав лише 5,1%. При цьому в останньому регіоні частка 

населення, на думку якої внутрішньо переміщеним особам з Донбасу не 

потрібна допомога, була найбільшою в Україні.  

Думки мешканців Донбасу і Галичини значною мірою відрізнялися 

стосовно пріоритету заходів державної політики щодо внутрішньо 

переміщених осіб. Населення Донбасу було більшою мірою орієнтовано на 

соціальну підтримку держави (49,7%) та компенсацію втрати майна (27,0%) 

за рахунок бюджетних коштів, тоді як мешканці Галичини вважали, що 

внутрішньо переміщеним особам на новому місці мешкання необхідно 

забезпечити можливість підприємництва і самостійної інтеграції (41,7%). 

Такий розподіл відповідей ілюструє відмінність за ознакою схильності 

населення до підприємництва, що є історично притаманною Галичині на 

відміну від Донбасу, де зайнятість на великих підприємствах з розвиненою 

соціальною інфраструктурою за часів СРСР сформувала схильність 

населення до патерналістських настроїв.  

Необхідність реалізації політики примирення. Українське суспільство 

солідарне у думці щодо необхідності здійснення політики примирення. 

Наявність потреби у ній відзначили мешканці усіх регіонів країни, при цьому 

найбільше позитивних відповідей (понад 60%) дали респонденти Центру, 

Волині, Галичини і Донбасу, а понад п’ята частина мешканців в цілому 

України, а також Донбасу й Галичини, вважала, що українці примиряться 

самі (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. 

 Оцінка спроможності соціальних інститутів щодо примирення 

українців, % 

Соціальні інститути Україна Донбас Галичина 

Українська влада  33,2 28,0 36,2 

Засоби масової інформації  24,8 25,3 15,5 

Українці примиряться самі 23,7 22,3 22,0 

Українські громадські організації  17,6 9,0 14,5 

Церква  15,3 11,5 20,3 

Об'єднання волонтерів 14,8 10,5 17,0 

Міжнародні організації (ООН, ОБСЄ та ін.)  14,3 18,2 5,8 

Армія та інші силові органи 11,7 2,5 11,7 

Українські освітні установи (інститути, університети) 10,1 7,5 7,2 

Ніхто 6,3 19,8 2,2 

Джерело: МЦПД. [66] 

Разом з тим, жоден з соціальних інститутів не отримав підтримки 

переважної більшості населення всієї країни щодо спроможності реалізації 

політики примирення. Галичина більшою мірою, ніж Україна в цілому та 
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Донбас, віддавала перевагу у здатності до примирення українців владі, церкві 

та волонтерам і мала меншу довіру до спроможності засобів масової 

інформації та міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ). Натомість Донбас 

схильний більше довіряти саме двом останнім інститутам і негативно 

оцінював здатність до примирення української армії. Кожен п’ятий на 

Донбасі вважав, що ніхто не спроможний примирити українців. 

Стосовно зовнішніх чинників впливу на примирення українців також не 

було єдності. Мешканці Волині та Галичини вважали найбільшим вплив 

США (відповідно 39,5% і 28,5%), а Донбасу – Росії (35,1%). Загалом в 

Україні - вплив США відзначили 22,5%, а Росії – 16,0% населення. Водночас, 

на думку 44,4% населення на Донбасі та 32,5% в Галичині, жодна з країн не 

могла істотно вплинути на примирення в країні (в Україні – 27,2%). Отже 

механізми примирення потрібно шукати всередині країни. 

Характер та ознаки цивілізаційної межі в Україні. Технології 

формування у національній суспільній свідомості міфу про існування 

нездоланного та глибокого сутнісного й ціннісного «розколу» між Сходом і 

Заходом, що світоглядно унеможливлює примирення та порозуміння, 

сьогодні застосовуються Росією у термінах гібридної війни проти України, 

важливим елементом якої є «війна за свідомість» (лат. conscientia), 

спрямована на руйнування ідентичності. Однак результати соціологічних 

досліджень підтверджують висновок А.Колодій, що не існує не тільки «двох 

Україн», а навіть такого поняття як однорідний Південно-Східний регіон. 

Водночас, вона зауважує, що лінія поділу на тих, хто з Україною, і тих, хто 

нехай пасивно, але підтримує чи то об’єднання з Росією, чи то утворення 

відокремленої від України самостійної політичної одиниці, проходить не по 

Дніпру, а тим паче не по Збручу, а всередині Донбасу [60]. Цю позицію 

поділяє Володимир Фесенко, який вважає, що немає розколу в Україні в 

цілому, а є розкол на Донбасі – всередині самого Донбасу і серед частини 

його російськомовного населення” [73]. 

Вагомим аргументом у дискусії про існування в українському 

суспільстві «розколів» є політологічний висновок, що сукупність 

відмінностей і розмежувань здатна стати розколом лише за наявності їх 

організації та політичної постановки протилежних цілей та завдань, зокрема 

щодо державної організації чи навіть державної приналежності. Створення 

таких умов має місце на тимчасово окупованих територіях України та є 

наслідком військової агресії Росії на Донбасі, в основі якої лежить конфлікт 

саме цивілізаційних цінностей, а не інтересів, що унеможливлює розв’язання 

ситуації за допомогою традиційних інструментів конфліктології.  
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Сергій Грабовський вважає, що внаслідок цього всередині «гібридної 

війни» Росії проти України має місце «війна Донбасу проти Донбасу». Для 

визначення сутності цього явища він пропонує використовувати польський 

термін «Wojna domowa», що є більш точним, аніж «громадянська війна» 

(civil war). Якщо остання ведеться між людьми, які мають різні 

(непримиренні) ідеологічні настанови однак ототожнюють себе з однією 

державою, то у випадку Донбасу йдеться про великі групи людей, які 

прагнуть бути громадянами різних держав, але для яких їхній край – рідний 

дім [74]. Існування ендогенного поділу на Донбасі створює загрозу 

національній державності України, адже внутрішньо переміщені особи (і не 

тільки вони) певним чином транслюють його на терени всієї країни. Штучна 

поляризація поділів суспільної думки щодо подій на Донбасі підживлює ідеї 

«сепаратизму» як у прямий (бажання Донбасу відокремитися), так і в 

зворотний спосіб (бажання решти України відмовитися від Донбасу). На 

цьому тлі формується загроза дегуманізації українського суспільства. 

Це дає підстави вважати, що в Україні дифузна політична межа у вигляді 

м’якого, змінного, нечіткого рубежу (frontier) в останні 25 років рухається 

територією країни (частини якої тривалий період часу в історичній 

ретроспективі входили до складу різних імперій) в межах широкої зони 

пограниччя (або порубіжжя) між Західною та Російсько-ортодоксальною 

цивілізаціями (за класифікацією А.Тойнбі [55]). Певне розмежування існує 

по лінії: національні й демократичні цінності на Заході країни – примат 

економічних відносин на Сході та Півдні. Наявність таких відмінностей 

«підживлюється» низькими рівнями комунікацій між регіонами країни та 

мобільності людей, внаслідок чого їм важко уявити образ мешканця інших 

регіонів.  

Використовуючи цей феномен, політичні партії лідерського типу (за 

відсутності ідеологічних партій) здійснюють підміну понять, говорячи про 

існування граничної (жорсткої, лінійної, географічної) цивілізаційної межі, 

що проходить територією України. Ділення українців «на сорти», «по 

Дніпру», за мовною ознакою тощо традиційно пропонувалось суспільству 

зокрема під час виборних кампаній, для дискредитації окремих політичних 

сил або отримання електоральної підтримки у певних регіонах. Найбільш 

успішною маніпуляцією для реалізації принципу «розділяй і володарюй» в 

десятиліття після Помаранчевої революції 2004 року були дії Партії регіонів 

на Донбасі. Продовження спекуляцій з цього питання в сучасних умовах 

підвищеної соціальної турбулентності, економічної дестабілізації та 

військових дій збільшує ризики для існування України як унітарного суб’єкта 

національної державності.  
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Водночас, внаслідок подій останніх років відбувається консолідація 

української нації. За даними Центру Разумкова, у грудні 2015 р. загалом 

лише 27,6% населення погоджувалось з думкою про існування між Сходом і 

Заходом країни глибоких політичних протиріч, мовних та культурних 

відмінностей, економічних диспропорцій аж до роз’єднання, створення 

власних держав або входження до складу інших держав. При цьому різниця 

максимальної й мінімальної підтримки цієї тези у різних регіонах становила 

лише 9,7%. З твердженням, що величина відмінностей культури, мови, 

історичної спадщини, зовнішньополітичних орієнтацій західних і східних 

українців дозволяє вважати їх двома різними народами, беззаперечно 

погоджувались лише 8,8% опитаних, зокрема на підконтрольній Україні 

частині Донбасу - 9,9% [67, c. 45].  

Штучно створена жорстка «цивілізаційна межа» на Донбасі тримається 

виключно «на багнетах» окупантів. Однак підживлення в українському 

суспільстві поділу суспільної думки щодо ставлення України до Донбасу (і 

навпаки) створює значний ризик з точки зору перспективи реалізації 

політики примирення. Адже чим довшою буде тимчасова окупація 

українських територій, тим більш сформованою і жорсткою ставатиме ця 

межа - кордон, де закінчується періодична форма, а простір визначається як 

“наш”, “свій”, якому протистоїть “їхній”, “чужий” [79, с.72]. 

Наявність плюралізму думок, консенсусних і контраверсійних позицій 

спричиняє суспільну дискусію, що є ознакою демократичних суспільств. 

Прагнення України до розбудови розвиненої демократії неможливо 

реалізувати, не зробивши висновків з подій далекого і близького історичного 

минулого. Сучасні технології впливу на свідомість людини не залишають 

іншого вибору – або держава реалізовуватиме політику національної 

інтеграції, або на її території зовнішні «політичні гравці» втілюватимуть 

власні цілі. Саме тому політика запобігання розколу поліетнічної та 

мультикультурної України вимагає реалізації державою в правовому полі 

однакової міри невідворотної юридичної (кримінальної) відповідальності 

політиків за пропаганду як сепаратизму, так і радикальних правих ідей на 

кшталт «Україна для українців».  

ВИСНОВКИ . 

В результаті проведеного дослідження доведено, що наявність в 

Україні значної кількості ВПО, які на даний момент перевищують 3% 

населення, створює додаткові завдання соціально-економічної політики, що 

мають бути спрямовані на вирішення стратегічних проблем 

життєзабезпечення переміщених осіб: забезпечення постійним житлом, 

роботою працездатних та економічно активних, можливостями здобуття 
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якісної освіти; забезпечення ВПО всіма конституційними правами та 

свободами, у тому числі можливістю вибору місця проживання; забезпечення 

сприятливих умов для інтеграції в нове середовище. Основна увага має бути 

спрямована на економічно активне населення, підростаюче покоління, яке 

формує людський потенціал країни. Пріоритетними інструментами мають 

бути ті, що пов’язані із забезпеченням активної політики зайнятості, 

підвищенням конкурентоспроможності робочої сили, розвитком 

підприємницької активності, забезпеченням стійкого зростання трудових та 

підприємницьких доходів.  

В умовах довгострокового характеру вимушеного переміщення 

населення України з окупованих та анексованих територій важливо 

забезпечити використання потенціалу ВПО як ресурсу розвитку 

територіальних громад і суспільства. За результатами дослідження щодо 

впливу ВПО на розвиток територіальних громад визначено такі основні 

умови успішного використання їх потенціалу: забезпечення доступності ВПО 

до програм мікрокредитування для розвитку або розширення малого та 

середнього бізнесу; забезпечення фінансування державних програм із 

соціального захисту ВПО; формування системи багатоканального 

фінансового забезпечення можливостей інтеграції ВПО в територіальні 

громади; розвиток доступного іпотечного кредитування; податкові 

преференції для суб’єктів господарювання, які працевлаштовують ВПО; 

розвиток або розширення ємності соціальної інфраструктури громади; 

забезпечення доступності до земельних, матеріальних і технічних ресурсів 

для ВПО для здійснення підприємницької діяльності; створення сприятливих 

правових засад для перереєстрації підприємств малого бізнесу в межах 

територіальних громад; забезпечення ВПО виборчих прав, реалізація 

принципів демократії; включення ВПО у вирішення проблем, пов’язаних із 

реалізацією прав ВПО; підвищення професійного рівня, обізнаності 

державних та посадових осіб відносно законодавства та програм щодо ВПО 

для їх ефективної імплементації тощо. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ.  

З метою більш ефективної інтеграції ВПО та вирішення їх проблем 

розроблено такі рекомендації вищим органам державної влади. 

Верховній Раді України: 

розробка та впровадження нормативно-правових та організаційно-

управлінських механізмів забезпечення ВПО можливостями реалізації 

конституційних прав громадянина України у повному обсязі; 

внести зміни та доповнення до Закону України «Про основи 

національної безпеки», в якому визначити нові загрози у всіх сферах 
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національної безпеки, пов’язані  з воєнним конфліктом на Сході України та 

його негативними наслідками; 

внести зміни та доповнення до Закону України «Про Раду національної 

безпеки України», які стосуються поширення її обов’язків та повноважень 

щодо активізації діяльності та посилення відповідальності органів виконавчої 

влади за виконання нових функцій, пов’язаних із військовим протистоянням 

та подоланням його негативних наслідків; 

внести зміни та доповнення до Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України», які визначають його обов’язки та відповідальність щодо подолання 

системної кризи в країні в умовах обмежених можливостей, щодо 

підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, спрямованої 

на відновлення миру на Сході України та пом’якшення негативних наслідків 

воєнного конфлікту. 

встановити правову регламентацію щодо врахування напрямів, заходів 

із забезпечення реалізації положень законодавства України про ВПО в 

державні та регіональні стратегії, програми, плани розвитку з питань 

житлової, медичної, освітньої, трудової спрямованості; 

забезпечити узгодженість та убудованість законодавства України про 

ВПО у загальну систему законодавства України; 

забезпечити прийняття та реалізацію самостійних програм підтримки 

ВПО, передбачених законом України "Про забезпечення прав і свобод ВПО"; 

внести зміни та доповнення до Закону України "Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо визначення механізмів 

фінансового, організаційно-управлінського, інституційного, кадрового, 

наукового, інформаційного забезпечення його впровадження; 

розробити та прийняти нову редакцію Закону України «Про 

волонтерську діяльність» (наразі діє Закон від 19.04.2011 № 3236-VI); 

конкретизувати напрями та механізми взаємодії між органами 

державної влади, місцевого самоврядування з громадянськими об'єднаннями 

щодо надання допомоги ВПО; 

забезпечити прийняття в Законі положень із створення національної 

мережі регіональних ресурсно-моніторингових центрів з метою підтримки 

діяльності щодо забезпечення прав і свобод ВПО; 

визначити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» кошти для фінансування плану заходів з виконання державних програм 

щодо підтримки та соціальної адаптації ВПО; 

ініціювати розроблення та законодавче затвердження Державної 

стратегії щодо відновлення цілісності України, окупованих територій, 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 
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проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово 

неконтрольованій українською владою території в районі проведення 

антитерористичної операції;  

приведення нормативно-правової бази у сфері захисту прав ВПО в 

Україні у відповідність до міжнародних стандартів та вимог;  

внесення змін до відповідних законів України для забезпечення 

виборчих прав ВПО; 

удосконалення законодавства (у першу чергу податкового), що регулює 

підприємницьку діяльність, яка здійснюється громадськими об'єднаннями 

безпосередньо або через створені ними юридичні особи (товариства, 

підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського 

об'єднання та сприяє її досягненню; 

вироблення та закріплення в законодавстві понять «соціальне 

підприємництво», «соціальне підприємство», критеріїв віднесення 

підприємств до цієї категорії; 

закріплення в законодавстві податкових пільг для соціальних 

підприємств, зокрема для тих, які надають допомогу у вирішенні соціальних 

проблем ВПО; 

затвердження необхідних змін у податковому кодексі, Законі України 

«Про концесії» для забезпечення можливості використання інноваційного та 

підприємницького потенціалу ВПО в розвитку територіальних громад. 

Кабінету Міністрів України:  

прийняти та забезпечити реалізацію Державної цільової Програми з 

відновлення та розбудови миру у східних регіонах України; 

розробити зміни та доповнення до Комплексної державної  програми 

щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України,  які 

переселилися з тимчасового окупованих територій України та районів 

проведення антитерористичної операції в інші регіони України на період до 

2017 року з метою її пролонгації на період до 2018-2020 рр.; 

розробити та затвердити порядок перерозподілу освітньої та медичної 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам територіальних громад 

відповідно до кількості офіційно зареєстрованих ВПО у конкретних 

населених пунктах; 

забезпечити фінансування державних програм з соціального захисту 

ВПО; 

припинити дію дискримінаційної системи призначення (відновлення) 

та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним 

особам, що закріплена Постановою КМУ від 08.06.2016 № 365 
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спільно з представникам національних та міжнародних організацій 

розробити та затвердити механізм виплати всіх видів соціальної допомоги, 

зокрема пенсій, громадянам, що проживають на непідконтрольних уряду 

Україні територіях Донбасу; 

сприяти облаштуванню пунктів пропуску на лінії розмежування в зоні 

АТО та на адміністративному кордоні з Кримом максимально сприятливими 

для перебування умовами із дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог та 

мобільними центрами з надання адміністративних послуг; 

виробити стратегічне бачення, визначити та реалізувати державну  

політику щодо розв’язання проблем ВПО на національному, регіональному,  

місцевому рівнях управління; 

розробити концепцію регіональної інтеграції ВПО у проймаючі 

громади, що має на меті формування системи соціокультурної організації 

суспільства з розвиненими механізми інтеграції внутрішніх мігрантів і 

підтримки їх підприємницької активності з урахуванням необхідності 

забезпечення балансу інтересів приймаючих громад і вимушених 

переселенців для збереження та подальшої реалізації  їх потенціалу на 

потреби розвитку; 

розробити концептуальні засади і визначити механізми реалізації 

комплексної Стратегії підтримки та розвитку підприємництва серед  ВПО та 

залучення потенціалу підприємців − ВПО на потреби приймаючих громад на 

засадах балансу інтересів, соціального діалогу; 

активізація роботи з міжнародними донорами для розгортання 

інфраструктурних проектів;  

створення на базі громадських організацій приватно-державного 

консорціуму допомоги ВПО; 

створення адміністративно-правових умов для розвитку соціального 

підприємництва. 

Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб: 

прискорити розробку та реалізацію Державної цільової Програми з 

відновлення та розбудови миру на Сході України; 

залучити до підготовки пропозицій з нормативно-правового 

врегулювання питань ВПО та розробки Державної програми розв’язання 

їхніх проблем неурядові організації, експертів, налагодити постійний контакт 

та обговорення з представниками ВПО; 

створити єдину інформаційну базу даних ВПО та інтерактивну карту їх 

розміщення у територіальних громадах з регулярним оновленням даних про 

чисельність зареєстрованих ВПО, їх статево-вікову та професійну структуру, 
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рівень освіти, економічну активність, наявність особливих потреб 

(інвалідність, необхідність стороннього догляду тощо); 

створити  та вести єдиний реєстр міжнародних та національних 

проектів допомоги ВПО та відновлення підконтрольних українській владі 

територій Донбасу; 

налагодити співпрацю з науковими установами для проведення 

досліджень з проблем ВПО та подолання конфлікту на Сході України, 

проведення соціологічного моніторингу , консультування та наукової 

експертизи. 

розробити й упровадити стратегію підтримки, відновлення та розвитку 

малого і середнього бізнесу ВПО у приймаючих громадах з метою залучення 

їх потенціалу до вирішення місцевих соціально-економічних проблем з 

одночасним поліпшенням власного рівня життя та органічною інтеграцією до 

складу приймаючої громади; 

забезпечити координацію взаємодії Міністерства з державними 

органами влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом, 

профспілками, інститутами громадянського суспільства, організаціями ВПО 

щодо розвитку та відновлення підприємництва ВПО; 

розробити рекомендації для Міністерства та органів влади різного 

рівня щодо прийняття законодавчих актів, розробки і реалізації 

управлінських рішень щодо підтримки підприємництва ВПО, залучення їх 

потенціалу до розвитку приймаючих територіальних громад; 

проводити експертизу законопроектів, національних, регіональних та 

місцевих стратегій, програм розвитку щодо їх впливу на розвиток 

підприємництва ВПО, розробка відповідних пропозицій щодо їх 

удосконалення. 

Міністерству інформаційної політики: 

розробити та подати на розгляд проект Стратегії державної 

інформаційної політики щодо громадян, які перебувають на тимчасово 

окупованій території та на території, не контрольованій українською владою 

в зоні проведення антитерористичної операції;  

розробити програму створення на основі сучасних комунікаційних 

засобів інформаційно-комунікаційного середовища для внутрішньо 

переміщених осіб з метою централізації та впорядкування їхнього 

інформування та консультування по всім питанням, пов’язаним з ВПО, їхньої 

комунікації між собою та зворотного зв’язку із державними структурами, 

інститутами громадянського суспільства та ін.; 

створити єдиний інформаційно-комунікативний банк даних   

волонтерських організацій і об’єднань (регіональні ресурсні центри, спільні 
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проекти з навчання та обміну досвідом із авторитетними закордонними 

волонтерськими рухами, інформаційно-комунікативні площадки в мережі 

Інтернет тощо), що надають допомогу ВПО, іншим постраждалим від 

воєнного конфлікту на Сході країни групам населення;  

розробити стратегію проведення інформаційної кампанії, спрямованої 

на залучення до соціалізації внутрішньо переміщених осіб та соціальної 

реабілітації військовослужбовців, що повернулися із зони АТО якомога 

ширшого кола громадян України, у тому числі силами волонтерів, 

благодійних організацій, приватних донорів; 

сприяти створенню інформаційно-комунікативної інфраструктури 

розвитку волонтерського руху (регіональні ресурсні центри, спільні проекти 

з навчання та обміну зарубіжним досвідом, інформаційно-комунікативні 

площадки в мережі Інтернет, інформаційно-комунікативні системи 

зворотного зв’язку у системі «суспільство – держава – влада – бізнес» із 

залученням громадських об’єднань ВПО, волонтерських  організацій, органів 

влади із забезпечення соціального захисту ВПО; бізнесових структур; 

активізувати інформаційно-патріотичні компанії щодо потребу у 

захисті прав ВПО та населення окупованих територій та рекламувати 

позитивні приклади дій держави, громадських об’єднань, волонтерів, 

міжнародної спільноти, бізнесменів, простих людей у цій сфері; 

створити за підтримки Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України національний 

інформаційно-комунікативний портал для підтримки і розвитку 

підприємництва ВПО (у тому числі соціального підприємництва); 

забезпечити оперативне інформування підприємців − ВПО щодо 

існуючої нормативно-правової бази їх діяльності та змін у ній із наданням 

коментарів і роз’яснень відповідними фахівцями щодо питань, які виникають 

у підприємців ВПО; 

сприяти створенню інформаційних матеріалів щодо висвітлення 

кращих волонтерських практик у форматі соціальної реклами, 

журналістських розслідувань, окремих тематичних програм; 

розробити стратегію проведення інформаційної кампанії, спрямованої 

на залучення до соціалізації внутрішньо переміщених осіб та соціальної 

реабілітації військовослужбовців, які повернулися із зони АТО, якомога 

ширшого кола громадян України, у тому числі силами волонтерів, 

благодійних організацій, приватних донорів; 

популяризувати приклади конструктивних практик взаємодії бізнесу, 

волонтерських організацій та влади (на прикладі Харківської області);  
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створити систему генерування і поширення позитивної інформації про 

Україну в інформаційній сфері та соціальних мережах з тим, щоб держава 

взяла на себе обов’язок забезпечити фінансову, організаційну та 

інфраструктурну підтримку цієї діяльності на основі залучення ресурсів 

громадянського суспільства, волонтерського руху.  

Мінрегіонбуду та ЖКГ України: 

забезпечити інвентаризацію наявного житлового фонду та його 

використання для створення тимчасового житла для ВПО; 

забезпечити відновлення будівництва соціального житла в регіонах  та 

його використання для вирішення житлової проблеми ВПО;  

здійснити переорієнтацію вже діючих програм розвитку житлового 

будівництва на вирішення житлових проблем ВПО;  

здійснити інформаційне та інституційне забезпечення вирішення 

житлових проблем ВПО; вести реєстр житлових потреб ВПО;  

забезпечити формування постійного житлового фонду для ВПО, які 

вирішили залишитися на територіях переміщення;  

розробити механізми компенсації вартості втраченого житла під час 

дій, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції;  

розробити механізми регулювання цін у секторі оренди житлової 

нерухомості та забезпечити розширення бази житла, призначеного для 

оренди.  
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– Вильнюс: ЕГУ, 2008. – 336 с. 

78. Гуль М. Феномен пограниччя: соціокультурний аспект 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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79. Кочан В.М. Проблема границ и пограничья в социокультурных 

исследованиях конца XIX-ХХ вв. [Teкст] / В.М. Кочан // Вестник СевГТУ. 

Философия: Сб. науч. тр. –2008. – Вып.86. – С.70-73.  

80. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії 
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Додаток А. Наукові доповіді 

 

№ Науковий результат Адресат 

1.  

Використання потенціалу внутрішньо 
переміщених осіб як ресурсу розвитку 
суспільства та територіальних громад: 
необхідність та можливості 

Відділення економіки НАН України 
(вих. № 127/к-378 від 15.08.16 р.) 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної 
політики 

(вих. № 127/к-379 від 15.08.16 р.) 
Міністерство соціальної політики України 

(вих. № 127/к-380 від 15.08.16 р). 
Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб 
(вих. № 127/к-381 від 15.08.16 р.) 

Департамент з питань місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 

(вих. № 127/к-443 від 26.09.16 р). 

2.  

Залучення ресурсів відновлення та 

розбудови Донбасу: проблеми та 

перспективи 

Департамент економічного розвитку та регіональної 

політики Кабінету Міністрів України 

(вих. № 127/к-477 від 07.10.16 р.) 

Комітет з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування 

Верховної Ради України 

(вих. № 127/к-478 від 07.10.16 р). 

Донецька облдержадміністрація 

(вих. № 127/к-479 від 07.10.16 р.) 

Луганська облдержадміністрація 

(вих. № 127/к-480 від 07.10.16 р.) 

Дніпропетровська облдержадміністрація 

(вих. № 127/к-481 від 07.10.16 р.) 

Донецький Науковий центр НАН і МОН України 

(вих. № 127/к-482 від 07.10.16 р.) 

Придніпровський Науковий центр НАН і МОН 

України 

(вих. № 127/к-483 від 07.10.16 р.) 

Міністерство з питань ТОТ та ВПО 

(вих. № 127/к-484 від 07.10.16 р.) 
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Додаток Б.  Науково-доповідні та науково-аналітичні записки 

 

№ Науковий результат Адресат 

1.  

Довгострокові завдання щодо 
вирішення проблем внутрішньо 
переміщених осіб України 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
(вих. №  127/к-302 від 30.06.2016 р.) 

Міністерство соціальної політики України 

 (вих. № 127/к-303   від 30.06.2016 р), 

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України (вих. №  127/к-304  

від 30.06.2016 р.)  

2.  

Підприємницька активність 
внутрішньо переміщених осіб: 
стан, проблеми та механізми 
забезпечення 

 

Комітет Верховної Ради України з питань промислової 
політики (вих. № 127/к-357 від 10.08.2016 р.) 
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики 
(вих. № 127/к-358 від 10.08.2016 р.)  
Державна регуляторна служба України 
(вих. № 127/к-359 від 10.08.2016 р).  
Міністерство соціальної політики 
(вих. № 127/к-360 від 10.08.2016 р).  
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
(вих. № 127/к-361 від 10.08.2016 р)  
Департамент розвитку підприємництва та економічного 
розвитку (вих. № 127/к-362 від 10.08.2016 р. ) 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
(вих. № 127/к-363 від 10.08.2016 р.) 
Державна служба зайнятості Міністерства соціальної 
політики (вих. № 127/к-364 від 10.08.2016 р.) 

3.  

Про необхідність упорядкування 
та розвитку наукових 
досліджень з проблем 
внутрішньо переміщених осіб 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і 

внутрішньо переміщених осіб 

(вих. № 127/к-299-а від 30.06.16 р.) 

Відділення економіки НАН України 

(вих. № 127/к-299-б від 30.06.16 р.) 

Міністерство інформаційної політики України 
(вих. № 127/к-299-в від 30.06.16 р.) 

4.  

Пропозиції щодо формування 
підцілі 16.10, яка визначає 
захист прав і свобод осіб, 
потерпілих внаслідок окупації 
частини території України  

Департамент економічної стратегії та макроекономічного 
прогнозування Мінекономрозвитку і торгівлі 
(вих. № 127/к-373 від 12.08.2016 р.) 

5.  

Міжнародний досвід вирішення 
проблем інтеграції  ВПО у 
територіальні громади та їх 
особливості в Україні 

Департамент з питань місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
(вих. № 127/к-444 від 26.09.16 р.) 
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб (вих. № 127/к-444 від 
26.09.16 р.) 

6.  

Політика національної 
інтеграції:  
ставлення Українців до подій на 
Донбасі (ІЕП спільно з ІДСД) 
 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб (вих. №226/94 від 7.11.2016.) 
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація 

(вих.. №226/92 від 7.11.2016.) 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

 (вих. №226/93 від 7.11.2016.) 

Головному департаменту з питань гуманітарної політики 

Адміністрації Президента України 

(вих. №226/95 від 7.11.2016) 
Міністерство соціальної політики 
(вих. №226/91 від 7.11.2016).  
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Додаток В. Наукові публікації 

 Бібліографія

 

Обсяг 
(др.арк.) 

 I. Монографії  
1.  Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: 

монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с. 

26,0 

2.    
 I.1) Участь у монографіях  

3.    
 II. Статті  

1.  Новікова О.Ф Мобілізація соціальних ресурсів внутрішньо переміщених осіб із 

промислових регіонів України на забезпечення розвитку територіальних громад  

/ О.Ф. Новікова, Л.Л. Шамілева // Економіка промисловості. – 2016. – № 4. – С. 70-

79.    

0,86 
0,43 

2.  Проект Концепції державної цільової програми з відновлення та розбудови миру у 

східних регіонах України / О.І.Амоша, О.Ф. Новікова, В.П.Антонюк, В.І.Ляшенко, 

Ю.С.Залознова, Л.М.Логачева. О.В.Панькова, О.Ю.Касперович, О.В.Іщенко // 

Економічний Вісник Донбасу. – 2016. - № 1(43). – С. 4-15. 

1,41 

3.  ENTREPRENEURIAL ACTIVITY INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs) OF 

UKRAINE AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF HOST 

COMMUNITIES: STATE, PROBLEMS AND WAYS OF ATTRACTING. – VIRTUS. 

Scientific Journal: Oktober,Issue 8. -  2016. – С. 133-138 

0.72 

4.  Панькова О.В.Законодавче забезпечення волонтерської діяльності  в Україні: 

проблеми та шляхи розв’язання// Придніпровські соціологічні читання: Матеріали 

Регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 30 вересня -1 жовтня 2016 

р.) / відп. за випуск, професор В.В. Кривошеїн. – Д.: Видавництво «Грані», 2016. – 

С. 47-52 (110 с.) – 0,5 др.арк 

0.5 

5.   Антонюк В.П. Вплив ВПО на розвиток територіальних громад: проблеми та 

перспективи/ В.П.Антонюк // Вісник економічної науки України. – 2016. - № 4. – С. 

(подано до друку)  

0,7 

6.  ВСЬОГО 30,19 

 

 


