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Мета роботи – поглиблення теоретико-методологічних засад дослідження 

міграційної активності населення з формулюванням концептуальних положень 

механізму регулювання, удосконалення й апробація методичних підходів до 

аналізування та прогнозування міграційної ситуації на рівні країни і регіонів, а 

також вироблення практичних рекомендацій щодо пріоритетних механізмів 

регулювання міграційної активності населення України з першочерговим 

завданням формування системи моніторингу. 

Наукова новизна представленого циклу праць полягає у поглибленні 

фундаментальних положень щодо змісту міграційної активності населення, що 

розкриває компонентну будову її аналізування. Концептуальні положення щодо 

механізму регулювання міграції населення включають визначення його змісту і 

структурно-функціонального моделювання.  

У процесі дослідження розроблено та науково обґрунтовано методичні 

засади побудови прогностичної моделі демовідтворювальних процесів в 

умовах підвищеної міграційної активності населення України та Карпатського 

регіону, що ґрунтується на оцінюванні потенційних обсягів міграційних 

потоків людських ресурсів з врахуванням ймовірнісних змін демографічної 

ситуації, показників соціально-економічного розвитку та кон’юнктури (стану 

та динаміки змін) ринків праці територій-учасниць міграційної системи. 

Сформовано програмно-методологічний базис системи моніторингу 

демовідтворювальних процесів в умовах розвитку територіальних 

міграційних систем та інтенсифікації міграційних процесів. 

Набула подальшого розвитку методика розрахунку індексів регіональної 

міграційної привабливості, яка, на відміну від наявних, враховує економічно 

активне населення та дозволяє у межах конкретної міграційної системи 

кристалізувати її архітектуру через визначення регіональних «ядер» 



(територій притягання і виштовхування людських ресурсів) та обґрунтовує 

необхідність включення поняття міграційної привабливості регіону до 

концепції державної політики зайнятості та ефективного регулювання ринку 

праці. 

Застосування ризикогенного підходу до аналізу міграційної активності 

населення дозволило систематизувати основні ризики і загрози високої міграції 

зі специфікацією для областей Карпатського регіону. Рекомендації щодо 

вдосконалення механізму регулювання міграційної активності населення 

акцентують на необхідності формування Національної системи моніторингу та 

здійсненні інших заходів, що орієнтовані на вирішення гострих проблем 

соціальної незахищеності мігрантів, зростаючої міграції молоді, браку 

кваліфікованих кадрів в умовах зростання втрат людського потенціалу. 

 

У циклі наукових праць «Міграційна активність населення України: 

соціально-економічні виклики та механізми регулювання» розвинуто теоретичні 

основи дослідження міграційної активності населення у системі знань 

міграціології. Міграційну активність населення запропоновано розглядати як 

здатність суб’єкта (окремої людини, домогосподарства, населення конкретної 

території) змінювати місце перебування на певні відстань і час, що 

супроводжується ініціативною діяльністю (працею, навчанням) та змінами 

людського потенціалу згідно з потребами, цілями та поглядами. Обґрунтовано, 

що залежно від кількості (частки) міграційно-активних осіб визначається тип 

суспільства – високомобільне, мобільне, немобільне (іммобільне). Залежно від 

характеристик реалізованої міграційної активності і типу суспільства у 

глобалізованому соціально-економічному просторі формується 

функціональність та імідж країни з точку зору донора чи реципієнта людського 

потенціалу. 

Розвинуто концептуальні положення регулювання міграційної активності 

населення з позиції реалізації права на мобільність. У рамках наукових 

обґрунтувань щодо змісту і структури механізму регулювання міграції населення 

диференційовано відмінність між поняттями «міграційна політика», «державне 



управління міграцією», «державне регулювання міграції», «концепція і стратегія 

міграційної політики». Запропоновано типологію механізмів регулювання 

міграції населення. Механізм запропоновано розглядати в якості системи, яка 

забезпечує вплив суб’єкта в особі державних і недержавних організацій та 

суб’єктів ринку міграційних послуг на міграційні процеси з метою досягнення 

поставлених цілей. Компонентна структура механізму включає цілі, завдання, 

принципи, функції, суб’єкти, об’єкти, методи та форми державного 

регулювання, які у своїй взаємодії та взаємозв’язку обумовлюють міграційну 

політику. Виділено основні підходи до дослідження механізму регулювання 

міграції – структурно-функціональний, цільовий, інституційний, факторний, 

маркетинговий, сегментний, ситуативний, інноваційний, інтеграційний. 

Розроблено структурно-функціональну модель механізму регулювання міграції 

населення, яка розкриває функціональність кожної складової механізму як 

системи. 

Поглиблено теоретико-прикладні засади аналізування транскордонної 

соціально-економічної поляризації як фактора міграції населення. Визначено 

види просторової поляризації, що дало змогу конкретизувати показники оцінки 

соціально-економічної поляризації та провести їх компаративний аналіз для 

України та сусідніх до Карпатського регіону держав. З’ясовано, якими можуть 

бути стратегія і тактика регулювання просторової соціально-економічної 

поляризації на різних управлінських рівнях. Обґрунтовано актуальність для 

Карпатського регіону реалізації стратегії цільової підтримки пропульсивних 

галузей економіки з конкретизацією таких для кожної області. 

У результаті проведення системного аналізу зовнішньої міграції населення 

на прикладі Карпатського регіону України авторами встановлено, що обсяги для 

прикордонних територій є значними порівняно зі загальнонаціональними 

тенденціями; у структурному зрізі присутні тісні міграційні зв’язки областей 

регіону з сусідніми державами. Доведено, що реальні показники обсягів 

зовнішньої міграції з Карпатського регіону значно перевищують офіційні дані. 

Узагальнено критичні виклики інтенсифікації зовнішньої міграції населення 

Карпатського регіону: зростання обсягів освітньої і трудової міграції молоді при 



активній політиці залучення висококваліфікованих та робочих кадрів у країнах 

ЄС, посилення дисбалансів регіональних ринків праці, низький рівень оплати 

праці та доходів населення, відсутність ефекту заміщення робочої сили через 

низький рівень демографічного відтворення та активної політики приваблення 

іммігрантів. 

Використання картографічного методу аналізу даних дозволило 

підтвердити гіпотезу щодо неоднорідної інтенсивності різновекторних 

зовнішніх міграційних потоків в розрізі районів та міст обласного значення 

Карпатського регіону, виокремити основні центри притягання мігрантів з-за 

кордону та їх виштовхування. Таким чином, більшість адміністративно-

територіальних одиниць областей регіону непривабливі для потенційних 

мігрантів, так як, сальдо зовнішньої міграції у 45 з 80 досліджуваних територій 

фіксувало від’ємні значення у 2016-2019 рр. Найбільшими центрами тяжіння 

міжнародних іммігрантів традиційно виступали обласні міста Ужгород, 

Чернівці, Львів та Івано-Франківськ. Розподіл міжнародних мігрантів за віком 

дозволив виявити вікові особливості щодо міграційної поведінки населення. 

Понад 40 % мігрантів з-за кордону здійснюють процес міграції у студентському 

віці 17-22 років, що підтверджує тезу про освітню привабливість великих міст 

Карпатського регіону для іноземців. 

Узагальнено, що доступна статистична інформація недостатньо надійна, 

оскільки існують значні розбіжності в кількісній оцінці щодо інтенсивності 

міграційних процесів та потоків мігрантів. Про недооблік еміграції свідчать 

порівняння даних вітчизняної статистики з даними зарубіжних держав. Для 

прикладу, за інформацією Державної служби статистики України у 2005-2019 рр. 

на територію Німеччини з України виїхало трохи більше 26 тис. осіб, тоді як за 

аналогічними даними німецького статистичного офісу – майже 141 тис. осіб. 

Зрештою розбіжність італійських та українських джерел даних за період 2004-

2015 рр. перевищувала 100 раз, іспанських та чеських відносно українських – у 

27 та 35 разів відповідно. Обґрунтовано, що вітчизняна статистика фіксує усі 

випадки прибуття, в той час як факти вибуття реєструються не повною мірою. 

Іншими словами не всі стаціонарні іммігранти знімаються з обліку в Україні. 



У процесі дослідження з’ясовано, що в умовах підвищеної міграційної 

активності населення України регіони України формують численні міграційні 

системи прозахідного та просхідного векторів, які відрізняються між собою 

динамікою, частотою, метою міграцій. Відтак, на прикладі формування та 

розвитку міграційних зв’язків між Україною та Німеччиною досліджено процес 

встановлення україно-німецької міграційної системи, а також наслідки, ефекти 

та перспективи її функціонування.  

Для оцінки стану економічного розвитку та визначення потенційних 

центрів «притягання» і «виштовхування» мігрантів на рівні окремих 

територіально-адміністративних одиниць здійснено кластерування регіонів 

країн міграційної пари «Україна-Німеччина» за значенням індексу 

регіональної міграційної привабливості, який підтвердив тезу про 

компліментарність міграції України та Німеччини. Встановлено, що дві 

третини регіонів України (16 областей) непривабливі для потенційних 

мігрантів. За допомогою регресійного аналізу виділено головні показники-

стимулятори розвитку україно-німецьких міграційних потоків: зростання ВВП 

у розрахунку на одну зайняту особу в Німеччині та середнього рівня доходів 

працевлаштованого населення, зменшення рівня безробіття та інфляції, 

збільшення розривів у доходах населення України та Німеччини, зростання 

рівня безробіття та середньорічних цін на споживчі товари в Україні. 

Визначені головні демографічні, соціально-економічні, політичні переваги або 

втрати для країни-реципієнта (Німеччини) і країни-донора (України) внаслідок 

підвищеної еміграційної активності населення України. 

З метою детермінації перспективного рівня міграційної активності 

населення України (на прикладі україно-німецьких міграційних зв’язків) 

розроблена методика побудови прогностичної моделі розвитку україно-

німецької міграційної системи, алгоритм якої включає три етапи: 1) 

прогнозування чисельності та структури населення Німеччини та України; 2) 

прогнозування макроекономічних показників та кон’юнктури ринків праці 

Німеччини та України; 3) прогнозування обсягів потенційної міграції населення 

України до Німеччини.  



За допомогою економіко-математичної моделі оцінено ймовірні варіанти 

подальшого розвитку україно-німецької міграційної системи на 

середньострокову (до 2025 р.) та довгострокову (до 2030 р.) перспективи за 

різних сценаріїв розвитку (еталонного, оптимістичного, тенденційного, 

песимістичного). Дослідження показали, що впродовж 2025–2030 рр. в Україні 

загостриться демографічна та, як наслідок, працересурсна криза, спричинена 

еміграцією людських ресурсів у молодому та середньому віці в поєднанні з 

низькими показниками народжуваності. Обґрунтовано, що україно-німецькі 

міграційні потоки будуть урівноважені тоді, коли державна і суспільна 

економічна вигода від міграції прямуватиме до нуля. Така ситуація можлива 

лише при вирівнюванні значення основних показників, які відповідають за 

економічний розвиток країни.  

Запропоновано економічні наслідки розвитку міждержавних міграційних 

систем виражати математично та розраховувати на суспільному і державному 

рівні. Так, до суспільних соціально-економічних ефектів розвитку україно-

німецької міграційної системи належить зростання економічної ефективності 

використання людського капіталу українських мігрантів у вартісному вимірі 

майже в 11 разів, покращення економічної ситуації осіб-переселенців та сімей 

трудових мігрантів внаслідок зростання обсягів грошових переказів. 

У процесі дослідження розроблено та апробовано методику прогнозування 

міграційної активності населення на прикладі областей Карпатського регіону, 

алгоритм якої передбачає прогнозування чисельності та структури населення 

Карпатського регіону; макроекономічних показників та кон’юнктури ринків 

праці областей Карпатського регіону; обсягів потенційної міграції у зрізі 

еміграційного та імміграційного векторів. 

Результати демографічного прогнозування засвідчили, що за показниками 

природного відтворення населення області Карпатського регіону входять в стан 

нової демографічної кризи. Відтак, стрімке старіння та чисельне скорочення 

населення регіону в найближчій перспективі посилить навантаження на систему 

соціального захисту, призведе до виникнення «голоду кадрів» на внутрішньому 

ринку праці та нестачі учнів і студентів у закладах навчально-освітньої системи 



Карпатського регіону. Зважаючи на той факт, що кількість осіб у міграційно 

активному віці зменшуватиметься, міграційний потенціал населення 

Карпатського регіону теж демонструватиме низхідний тренд до зниження. 

Для оцінки обсягів потенційної зовнішньої міграції населення у зрізі 

еміграційного та імміграційного векторів у залежності від прогнозних тенденцій 

соціально-економічного розвитку областей Карпатського регіону було 

побудовано множинні лінійні кореляційно-регресійні рівняння. За результатами 

моделювання виявлено чотири ключові параметри рівняння регресії: темп 

зростання середньої заробітної плати; темп зростання частки сукупних витрат 

домогосподарств на продукти харчування; темп зростання величини прямих 

іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу-мешканця; темп зростання 

індексу споживчих цін. 

Результати прогнозування міграційної активності населення Карпатського 

регіону показали, що при збереженні поточних тенденцій соціально-

економічного розвитку сальдо зовнішньої міграції коливатиметься близько нуля, 

при поступовому зростанні інтенсивності еміграційних та імміграційних потоків 

Іншими словами, можна припустити, що за рахунок зовнішніх міграційних 

процесів за тенденційним сценарієм й надалі спостерігатиметься ефект 

заміщення місцевих жителів Карпатського регіону, які продовжуватимуть 

виїжджати у держави ЄС, мігрантами з тих країн Азії та Африки, у яких рівень 

економічного розвитку нижчий. При сталому погіршенні значень економічних 

індикаторів, слід очікувати на стрімке зростання обсягів еміграційних потоків до 

майже 15 тис. осіб у 2025 р. 

Підсумовано, що посилення рееміграційних процесів за оптимістичним 

сценарієм можливе лише у випадку значного покращання значень показників 

оплати праці, фінансової стабільності та інтенсивних капіталовкладень, які 

сприятимуть реформуванню економічної системи Карпатського регіону на 

засадах інноваційно-інвестиційного розвитку. Визначено, що інтенсивність 

міграційних процесів у працездатному віці та вектор їхнього спрямування 

можуть стати базовим чинником встановлення демографічної та соціально-

економічної безпеки Карпатського регіону, у випадку посилення рееміграційних 



та імміграційних потоків або її порушення – у разі подальшого вимивання 

людських, здебільшого інтелектуальних, ресурсів у працездатному віці. 

Розвинуто ризикогенний підхід до аналізування міграційної активності 

населення. Здійснено розподіл основних ризиків і загроз високої міграційної 

активності населення для областей Карпатського регіону. Ризики проаналізовано 

за групами управлінських, інтелектуально-освітніх й кадрових, просторових, 

соціальних, інституційних, конкурентних, мережевих. 

Обґрунтовано пріоритетні напрямки вдосконалення регулювання 

міграційної активності населення України та Карпатського регіону за 

проблемноорієнтованим підходом. У рамках рекомендацій щодо вдосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення запропоновано основні етапи 

формування Національної системи моніторингу міграційної активності 

населення України: 1) вироблення єдиного підходу до формування системи 

статистики міграційної активності населення; 2) розробка методики та 

проведення вибіркового соціологічного обстеження щодо міграційної активності 

населення; 3) розробка системи показників моніторингу міграційної активності 

населення в контексті досягнення цілей людського розвитку. Серед інших 

рекомендацій, актуальних для прикордонних областей Карпатського регіону, 

виділено: реалізацію на рівні держави спеціальних програм першого робочого 

місця у рамках соціальної відповідальності; реалізацію на рівні регіонів 

спеціальних програм стимулювання освітньої рееміграції (програми першого 

робочого місця після навчання за кордоном); стимулювання розбудови об’єктів 

соціальної інфраструктури у поселеннях, де потребують розвитку осередки 

культурно-мистецької та спортивної діяльності молоді, стимулювання 

покращення якості послуг, особливо освітніх, задля підвищення привабливості 

внутрішнього середовища перебування; стимулювання розвитку бізнесу і 

самозайнятості у прикордонних поселеннях як альтернативи «човникових» 

міграцій, більш тривалих виїздів молоді; протидію неправомірній видачі 

паспортів громадян інших держав мешканцям прикордонних поселень, у тому 

числі молоді; обов’язкове використання української мови у закладах освіти, 

особливо у прикордонних поселеннях Буковини та Закарпаття. 



Обґрунтовано стратегічні імперативи соціального захисту міграційно-

активного населення України з урахуванням викликів внутрішньої вимушеної 

мобільності та зростаючих зовнішніх міграцій. Обґрунтовано роль правової 

культури трудових мігрантів у забезпеченні їх соціально-економічної 

захищеності. 

Збройна агресія РФ проти України актуалізувала потребу осмислення 

нових підходів до системного дослідження явища міграції із врахуванням 

масштабів як вимушеного переміщення населення з небезпечних територій до 

Карпатського регіону, так і кількісно-структурних особливостей міграції 

(релокації) бізнесу, що в подальшому може істотно вплинути на економічний 

розвиток гірських областей, значно підвищивши попит на людські ресурси та 

створити передумови для формування сприятливого середовища притягування 

мігрантів з високими стандартами якості життя. 

Аналіз внутрішньої вимушеної міграції населення України 2022 року 

дозволив виявити, що за період лютого-травня близько 20 % населення стали 

внутрішньо переміщеними особами. З них від 6 до 18 % обрали місцевим 

тимчасового перебування Карпатський регіон. Висока концентрація 

переселенців в окремих населених пунктах, зокрема у великих містах, актуалізує 

питання регулювання навантажень на соціальну інфраструктуру та зниження 

напруги для місцевого населення. За різними оцінками частка внутрішньо 

переміщених осіб у м. Львів сягнула 28 % від постійного населення, м. Ужгород 

– 27 %, м. Івано-Франківськ – 18 %, м. Чернівці – 17 %.  

Невизначеність подальшого перебігу війни вимагає негайних 

управлінських рішень з метою стабілізації ситуації щодо внутрішніх вимушених 

переміщень, недопущення гуманітарної катастрофи та загроз національній 

єдності. У зв’язку з цим центральним і регіональним органам державної влади 

запропоновано пріоритетні заходи, спрямовані на вирішення проблем, що 

пов’язані з низьким рівнем захищеності внутрішньо переміщених осіб, їх 

високою фінансовою вразливістю, труднощами пошуку місця тимчасового 

перебування, зниження якості послуг соціальної інфраструктури через надмірні 

навантаження. Окремі заходи мають бути спрямовані на послаблення 



соціального напруження між постійним населенням і внутрішньо переміщеними 

особами. Серед пріоритетних заходів регулювання внутрішньої вимушеної 

міграції в Україні виокремлено облік переселенців з узагальненим 

оприлюдненням фактичних даних їх реєстрації і перебування, а також реалізацію 

заходів стимулювання самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб з 

можливістю їх адаптації до регіональних особливостей та умов нестабільності. 

Також у ході дослідження нових викликів Російського вторгнення в 

Україну з’ясовано обсяги, географію й структуру міграції бізнесу. Узагальнено, 

що області Карпатського регіону України стали основним економічним хабом 

для релокованого бізнесу, оскільки мають вищий порівняно з іншими регіонами 

рівень економічної безпеки у воєнний період, високий експортний потенціал, 

можливості для відновлення і нарощення обсягів зовнішньої торгівлі з країнами 

ЄС, а також працепрофіцитний регіональний ринок праці, що дозволить 

забезпечити робочі місця і здешевити собівартість продукції.  

Встановлено, що у Львівській області (станом на 20.04.2022 р.) 

опрацьовано 400 заявок на релокацію бізнесу, з них 93 підприємства з різних 

галузей економіки (машинобудування, харчової, деревообробної, легкої і 

хімічної промисловості) успішно здійснили релокацію, що привело до 

збереження понад 600 робочих місць. Львів та Львівська область стали головною 

точкою релокації не лише для виробничих українських підприємств, а й 

технологічних компаній. До війни м. Львів було третьою IT-столицею України 

після Києва та Харкова, де працювало близько 30 тис. IT-фахівців, кількість яких 

за період війни досягла 70-100 тис. осіб (станом на 06.04.2022 р.). Львівський ІТ 

Кластер розширився на понад 40 компаній з інших областей, що дозволило йому 

стати провідним тех-хабом України.  

У Закарпатській області (переважно в м. Ужгород, м. Мукачево та 

м. Берегово) (станом на 15.04.2022 р.) релоковано 81 підприємство, з них 

54 підприємств функціонують, 27 одиниць – у процесі розміщення (станом на 

13.04.2022 р.). Зокрема, це компанії ІТ- і медико-фармацевтичної сфери, 

агропромислового комплексу, легкої промисловості. Варто відзначити, що 

Закарпатська область не розглядає заявки на релокацію бізнесу, діяльність якого 



наносить шкоду навколишньому середовищу або створює ризики для 

туристичної галузі. Відтак регіон за даними Закарпатської ОВА з початку війни 

релокував понад 35 тис. фахівців IT-сфери, що дозволило створити національний 

ІТ-кластер, фахівці якого звільняються від військової служби на час воєнного 

стану. 

Близько 100 підприємств (станом на 06.04.2022 р.) подали заявку на 

релокацію до Івано-Франківської області, з них майже 20 одиниць перемістили 

свої виробничі потужності з територій, де тривають активні бойові дії. До регіону 

релоковано підприємства легкої і лісової промисловості (зокрема, швейні цехи, 

виробництво меблів та модульних будинків), креативної індустрії. 

У Чернівецькій області релокований бізнес має чітку галузеву специфіку. 

Зокрема, це підприємства, які спеціалізуються на виготовленні кольорових 

металів, електродвигунів, виробництві хімічних реактивів, обслуговуванні 

спецтехніки, а також підприємства гуртової торгівлі та ІТ-сфери. Так, станом на 

06.04.2022 р. релоковано 40 підприємств, з них 20 запустило виробничі 

потужності. 

За результатами такого аналізу узагальнено ризики та загрози міграції 

бізнесу до Карпатського регіону та з регіону до країн ЄС в умовах Російського 

вторгнення в Україну. Запропоновано інструменти підтримки та нівелювання 

загроз міграції підприємств до областей Карпатського регіону України.  

Результати дослідження вимушеної міграції населення та міграції бізнесу 

внаслідок Російського вторгнення в Україну є основою для подальших 

досліджень авторів з врахуванням перебігу подій та прогнозу ситуації. 

Практичне значення циклу наукових праць полягає у комплексному і 

міждисциплінарному підході до аналізування проблем міграційної активності 

населення України та Карпатського регіону в контексті виявлення соціально-

економічних викликів та обґрунтування ефективних механізмів регулювання. 

Головною ідеєю досліджень є збереження людського потенціалу України та її 

регіонів в умовах високої міграційної активності населення шляхом формування 

внутрішнього конкурентоспроможного середовища розвитку. 



Представлений цикл наукових праць вирізняється інноваційним підходом 

до формування державної і регіональної міграційної політики завдяки 

конкретизації понятійно-термінологічного апарату міграціологічних 

досліджень, розробки методичних підходів до аналізування і прогнозування 

міграційних тенденцій, а також апробації їх результатів шляхом обґрунтування 

пріоритетів удосконалення регулювання міграційної активності населення 

України та її регіонів. Для ефективізації регулювання міграційної активності 

населення виокремлено ключові пріоритети, де першочерговим заходом є 

формування Національної системи моніторингу міграційної активності 

населення України. Запровадження такого моніторингу дозволить уніфікувати 

вітчизняну міграційну статистику з методологією міжнародної статистики та 

значно покращить можливості аналізу міграційної ситуації за різними векторами 

та в регіональному розрізі. 

Виконані дослідження відрізняються від вітчизняних та зарубіжних 

аналогів прикладними розрахунками і рекомендаціями щодо регіоналізації 

міграційної політики та вдосконалення її інформаційно-аналітичного 

забезпечення з метою виявлення територіальних особливостей міграційної 

ситуації. 

Науково-теоретичні і прикладні положення, викладені у циклі наукових 

праць, можуть використовуватися у діяльності органів державної влади для 

обґрунтуванням концептуальних засад та регулюючих заходів державної і 

регіональної міграційної політики України. Зокрема, розробки є важливими для 

роботи Державної міграційної служби України, Міністерства соціальної 

політики України, Державної служби статистики України, Державної 

прикордонної служби України, Державної служби зайнятості України та їх 

територіальних представництв, а також обласних державних адміністрацій. 

Цикл наукових праць включає 129 публікацій, у т.ч. 1 одноосібну 

монографію, 11 колективних монографій, 8 статей у виданнях Scopus, Web of 

Science, 63 статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 

6 наукових видань і методичних рекомендацій, 40 публікацій у матеріалах 
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