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  Анотація 

 

У монографії представлено результати експертного опитування ВПО, 

представників тергромад та науковців з проблем вимушеної міграції, людського 

та соціального розвитку, яке було проведено у межах проекту «Вплив ВПО на 

розвиток територіальних громад: наявні та перспективні можливості», який 

виконувався протягом червня-грудня 2016 року за програмою наукових 

досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна 

справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи» та 

розпорядження Президії НАН України від 27.05.2016 №325. 

Ця монографія є продовженням досліджень з проблем ВПО і логічним 

завершенням започаткованих ідей використання вимушених переселенців як 

ресурсу розвитку територіальних громад та суспільства в цілому.  

З моменту вимушеного переселення громадян України з Донецької та 

Луганської областей пройшло більше трьох років. Збройний конфлікт триває і 

міграція населення, яка пов’язана з ним, носить сталий характер. Активна 

допомога переселенцям, яка відчувалась у перший рік з початку цих подій, 

змінилась у бік її зменшення. А використання ВПО як ресурсу розвитку 

тергромад, регіону, країни майже не розглядається у наукових дослідженнях та 

у практиці державного і регіонального управління.   Продуктові набори, ліки, 

предмети першої необхідності тощо зменшились і за кількістю, і за якістю. 

У першому розділі надана оцінка стану, проблем та наслідків вимушеного 

переселення громадян сходу України за період 2014-2017 років. Тут 

розкриваються мотиви та очікування вимушених мігрантів на різних етапах 

адаптації людей до нових умов життєдіяльності. Розкриваються та аналізуються 

дії міжнародної спільноти та держави на події, пов’язані зі збройним 

конфліктом. Акцентується увага на системі суспільних відносин, яка проходила 

іспит на толерантність, національну єдність та консолідацію, але цей іспит був 

не зовсім успішним, бо більшість переселенців відчувають себе «зайвими» там 

та «чужими» тут.  

У другому розділі викладені результати експертного опитування, яке 

проведене у жовтні-грудні 2016 року з проблем інтеграції ВПО у територіальні 

громади, у якому приймали участь 152 експерти серед яких 51% – представники 

ВПО, 14% – представники територіальних громад, 12% – представники 



громадських організацій, а біля 23% – науковці та спеціалісти з проблем ВПО та 

територіальних громад. Біля 95% опитаних – експерти з вищою освітою, а серед 

них 38% – фахівці з науковими ступенями. Розкрито переваги інтеграції 

працездатних ВПО у громади визнано розвиток підприємницького і трудового 

потенціалів, розвиток соціальних зв'язків у громаді і зростання трудової 

активності та зайнятості. Проведене дослідження дозволило розробити 

економічні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні, інформаційні 

та освітньо-культурні заходи з активізації інтеграційних та самоорганізаційних 

процесів перетворення ВПО на реальний ресурс розвитку громад. 

Третій розділ присвячений слабо дослідженим теоретичним проблемам 

управлінського характеру – це інституціональному забезпеченню інтеграції 

ВПО в приймаючі громади, адже цілісної концептуальної моделі з подальшими 

науково-практичними засадами її реалізації щодо запровадження інтеграційних 

процесів ВПО у тергромади у контексті інституціонального забезпечення не 

розроблено. 

В якості одного з методичних інструментів забезпечення цілісності та 

системності стратегії інтеграції ВПО авторами обґрунтовано концептуально-

аналітичну схему, в основу якої покладено ті сфери життя людини, які є 

базовими для забезпечення якості її життя та відтворення і розвитку її 

людського потенціалу. Практична значущість такого підходу при створенні 

системи інтеграції ВПО полягає у його універсальності та здатності до 

масштабування без зміни структури та переліку ключових напрямів, як на 

державному, так і на місцевому рівні. 

Четвертий розділ, присвячено проблемам самоорганізації ВПО. 

Досліджено сучасні форми соціальної самоорганізації, які отримали розвиток 

останнім часом. Акцентована увага на значній ролі міжнародних організацій у 

створенні умов для появи і активізації громадських організацій ВПО шляхом 

фінансування, консультативної підтримки, реалізації спільних заходів. Наведені 

найкращі практики як вітчизняних, так і міжнародних організацій, спрямовані 

на інтеграцію ВПО у громади. Розглянуті економічні, соціально-психологічні, 

інформаційні та організаційно-управлінські заходи, які сприяють залученню 

ВПО у місцеві громади та надано рекомендації щодо їх реалізації. 

У п’ятому розділі розкрито проблеми становлення соціального 

підприємництва. Обґрунтовуються переваги напрямку підприємницької 

діяльності та перешкоди, які стримують процеси становлення та розвитку 

соціальних підприємств. Обґрунтовано механізми, напрями та заходи щодо 

створення правових та інституційних засад для розвитку сектору соціальних 

підприємств в Україні. 



Монографія містить у додатках анкету з експертного опитування та його 

результати, а також розраховані залежності системи питань, які визначають 

можливості та потреби розробки структурних моделей, які визначають 

послідовність та сутність інтеграційних процесів і відносинах між ВПО та 

територіальними громадами. 


