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Мета циклу наукових праць – 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.
Практичне значення циклу наукових праць – розробка комплексного і
міждисциплінарного підходу до аналізування проблем міграційної активності
населення України та Карпатського регіону в контексті виявлення соціальноекономічних 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 людського розвитку.

Найбільш вагомі результати наукових досліджень
у розрізі новизни:
– поглиблення фундаментальних положень щодо змісту міграційної активності населення, що
розкриває компонентну будову її аналізування;
– формулювання концептуальних положень щодо механізму регулювання міграції населення, що
включають визначення його змісту та здійснення структурно-функціонального моделювання;
– розробка і наукове обґрунтування методичних засад побудови прогностичної моделі
демовідтворювальних процесів в умовах підвищеної міграційної активності населення України та
Карпатського регіону;
– формування програмно-методологічного базису системи моніторингу демовідтворювальних
процесів в умовах розвитку територіальних міграційних систем та інтенсифікації міграційних
процесів, розвиток й апробація методики розрахунку індексів міграційної привабливості регіонів
України;
– систематизація ризиків і загроз високої міграційної активності населення за результатами
застосування ризикогенного підходу зі специфікацією для областей Карпатського регіону;
– обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення механізму регулювання міграційної
активності населення, що акцентують на необхідності формування Національної системи
моніторингу та здійсненні інших заходів, орієнтованих на вирішення гострих проблем соціальної
незахищеності мігрантів, зростаючої міграції молоді, браку кваліфікованих кадрів в умовах втрат
людського потенціалу.

Наукова новизна: поглиблення фундаментальних положень щодо змісту міграційної
активності населення, що розкриває компонентну будову її аналізування
Міграційна активність – 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.

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 соціальноекономічному просторі формується функціональність та
імідж країни з точку зору донора чи реципієнта людського
потенціалу.

Наукова новизна: формулювання концептуальних положень щодо механізму регулювання
міграції населення, що включають визначення його змісту та здійснення структурнофункціонального моделювання
Концептуальні положення регулювання міграційної
активності населення з позиції реалізації права на
мобільність: в умовах утвердження права людини
на свободу переміщень регулююча доктрина має
сприяти реалізації мобільності населення при
потребі, з дотриманням принципів верховенства
права, цінності кожної людини та оптимізації
економічних вигод від наслідків міграції для країн.

Механізм регулювання міграції населення – система, 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.

Структурно-функціональна модель механізму регулювання міграції
населення розкриває функціональність кожної складової механізму як
системи.
Актуальні функції у розрізі основних напрямів регулювання міграції
населення України: функція стимулювання – імміграція осіб з високим
потенціалом, рееміграція осіб, які мають до цього схильність; функція
обмеження – еміграція осіб з високим потенціалом; функція протидії –
щодо втрат людського потенціалу; функції адаптації й інтеграції –
сприйняття мігранта як потенціалу розвитку і т. д.

Типологія механізмів
регулювання міграції населення
в розрізі адміністративних,
нормативно-правових,
соціально-економічних,
валютно-фінансових,
соціокультурних та
інформаційних.

Наукова новизна: розробка і наукове обґрунтування методичних засад побудови
прогностичної моделі демовідтворювальних процесів в умовах підвищеної міграційної
активності населення України та Карпатського регіону
Неоднорідна інтенсивність різновекторних зовнішніх
міграційних потоків та основні центри притягання
мігрантів з-за кордону та їх виштовхування у 2016-2019
рр. у Карпатському регіоні України

Аналіз основних тенденцій міграційної активності
населення України та областей Карпатського регіону:
– обсяги зовнішньої міграції населення Карпатського регіону України як
прикордонних територій є значними порівняно зі загальнонаціональними
тенденціями;
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– реальні показники обсягів зовнішньої міграції з Карпатського регіону значно
перевищують дані офіційної статистики;
– критичними викликами інтенсифікації зовнішньої міграції населення Карпатського
регіону є 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;

–

результати структурного аналізу підтвердили тісні міграційні зв’язки областей регіону з
сусідніми державами, зокрема Закарпатської області з Угорщиною, Львівської та ІваноФранківської областей з Польщею, Чернівецької області з Молдовою;

–

несприятлива економічна ситуація та географічна близькість до країн
Європейського Союзу сприяє збереженню тенденцій міграції населення до
більш економічно розвинених країн США, Угорщини, Німеччини, Чехії, Польщі;
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Методика прогнозування кількості населення та його міграційної активності на прикладі областей Карпатського регіону
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Моделювання розвитку міграційних векторів, як за межі Карпатського
регіону, так і навпаки, передбачає виконання трьох етапів прогнозування:
1. Чисельності та структури населення Карпатського регіону.
2. Макроекономічних показників та кон’юнктури ринків праці
областей Карпатського регіону.
3. Обсягів потенційної міграції у зрізі еміграційного та імміграційного
векторів.

Прогнозна вікова структура населення Карпатського регіону за критерієм
працездатності до 2050 року (при нульовому сальдо міграцій), %
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Перспективна кількість населення Карпатського регіону за сценарним
прогнозом до 2050 року при нульовому сальдо міграції, тис. осіб
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.

2000
2005
2010
2015
2020
частка населення у працездатному віці
частка населення у віці старшому за працездатний

2025
2030
2035
2040
2045
частка населення у допрацездатному віці

2050

Висновки: перспективні розрахунки свідчать, що при збереження поточних тенденцій
природного демовідтворення в умовах неминучої подальшої трансформації вікової
структури, кількість мешканців Карпатського регіону за період 2020-2050 рр. може
скоротитися на 900 тис. осіб або майже 15 %. При стабілізації демовідтворювальних
процесів за малоймовірним оптимістичним варіантом демопрогнозу – зменшиться на 5 %
або майже 300 тис. осіб, в той час, як при погіршенні – на 22 % або 1300 тис. осіб.
Причому, частка осіб у віці старшому за працездатний за найбільш ймовірним
усередненим варіантом прогнозних розрахунків може зрости до 30 %, кількість населення
у віці працездатному скоротитися в абсолютному вимірі на 930 тис. осіб або 7,1 в.п. за
період 2020-2050 рр.
Так, як кількість осіб у міграційно активному віці зменшуватиметься, міграційний
потенціал населення Карпатського регіону теж демонструватиме низхідний тренд до
зниження.

Методика прогнозування кількості населення та його міграційної активності на прикладі областей Карпатського регіону
Сценарний варіант прогнозу чисельності емігрантів та іммігрантів Карпатського
регіону до 2025 року, осіб
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Результати: при збереженні поточних тенденцій соціальноекономічного розвитку сальдо зовнішньої міграції коливатиметься
близько нуля, при поступовому зростанні інтенсивності еміграційних
та імміграційних потоків. 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.
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Сценарний варіант прогнозу сальдо зовнішньої міграції Карпатського
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Посилення рееміграційних процесів за оптимістичним сценарієм
можливе лише у випадку значного покращення значень показників оплати
праці, фінансової стабільності та інтенсивних капіталовкладень, які
сприятимуть реформуванню економічної системи Карпатського регіону на
засадах інноваційно-інвестиційного розвитку.

Наукова новизна: формування програмно-методологічного базису системи моніторингу
демовідтворювальних процесів в умовах розвитку територіальних міграційних систем та
інтенсифікації міграційних процесів
Апробація методології на прикладі
україно-німецької
міграційної
системи:
–
кластерування
регіонів
країн
міграційної пари «Україна-Німеччина» за
значенням
індексу
регіональної
міграційної
привабливості,
який
підтвердив тезу про компліментарність
міграції України та Німеччини;
– за допомогою регресійного аналізу
виділення
головних
показниківстимуляторів
розвитку
українонімецьких
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;
– визначення головних демографічних,
соціально-економічних,
політичних
переваг або втрат для країни-реципієнта
(Німеччини) і країни-донора (України)
внаслідок
підвищеної
еміграційної
активності населення України.

Дві третини регіонів України (16
областей) непривабливі для
потенційних мігрантів. Для них
притаманний надлишок робочої
сили та високий рівень
еміграційного потенціалу
населення. Центрами притягування
мігрантів в Україні є м. Київ,
Київська та Дніпропетровська
області, в той час як у Німеччині –
південні федеральні землі Баварія,
Гессен, Баден-Вюртемберг.

Економічна ефективність використання людського
капіталу українських мігрантів у вартісному вимірі зросла
в середньому майже в 11 разів у результаті розвитку та
функціонування міграційної системи «УкраїнаНімеччина».

На рівні держави економічні результати розвитку
міграційної системи виражаються через міграцію
капіталу та інвестицій, налагодженню економічного
співробітництва між державами, що відображається
через зростання до 4 тис. кількості підприємств з
німецькими інвестиціями, створення нових робочих
місць та зростання обсягів зовнішньої торгівлі.

Основні показники розвитку міграційної активності
населення з України до Німеччини: прогнозні
значення на 2025 р. та 2030 р.

функціонування міграційної системи
на трансформацію
демовідтворювальних процесів в
країнах-донорах та країнахреципієнтах мігрантів

Етап 5: Оцінка соціальноекономічних та демографічних
ефектів функціонування міграційної
системи

Етап 5: Прогнозування
демовідтворювальних процесів в
умовах подальшого розвитку
міграційної системи

Песимістичний

Етап 4: Визначення впливу

Тенденційний

соціально-економічної ситуації
серед мігрантів конкретної
міграційної системи

Оптимістичний

Етап 3: Оцінка демографічної та

Еталонний

процесів демографічного
відтворення країн, що залучені до
розвитку міграційної системи

2030 р.
Песимістичний

Етап 2: Компаративний аналіз
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передумов формування
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Етап 1: Визначення загальних

2025 р.
Еталонний

Методика побудови прогностичної моделі
розвитку україно-німецької міграційної системи

Фактичні значення

Моніторинг демовідтворювальних
процесів в умовах розвитку
міграційної системи

Вхідні змінні моделі
Рівень інфляції в
13,7
Україні, %
Рівень
безробіття в
3,5
Німеччині, %
Середній рівень
оплати праці в
276
Україні, євро
Валютний курс,
30,0
євро/грн
Середній рівень
оплати праці
1715
українців в ФРН,
євро

Основні показники
Кількість
прибулих з
11,4
9,3
1,1
15,7 50,3
1,5
0,1
10,0 64,3
України,
тис. осіб
Кількість
українців,
138,0 196,6 146
222
354 197,3 128
264
630
тис. осіб
Чисельність
етнічних
319
378
327
403
535
378
309
445
811
українців,
тис. осіб
Суспільна
економічна
204,9 263,6 115,4 380,1 523,3 -33 -156 357,8 881,7
вигода, млн євро

Наукова новизна: систематизація ризиків і загроз високої міграційної активності населення
за результатами застосування ризикогенного підходу зі специфікацією для областей
Карпатського регіону
Основні групи ризиків і загроз високої міграційної
активності населення у Карпатському регіоні
Ризики
Управлінські: Нерегульованість та асиметричність
транскордонного простору між областями
Карпатського регіону та сусідніми країнами ЄС.
Соціальна незахищеність мігрантів за кордоном.

Загрози
Націобезпекові: Вимивання людського потенціалу в
умовах неконкурентоспроможності з країнами
Європи.
Політичні: Нестабільність, відсутність довіри до
владних структур та їхніх ініціатив.
Інтелектуально-освітні:
Інтелектуалізація Економіко-інфраструктурні: Втрати інтелектуальноміграції.
трудового потенціалу регіональних ринків праці.
Стрімке зростання освітньої міграції.
Неконкурентоспроможність регіональних освітніх
Кадрові: Брак кваліфікованих кадрів на систем.
регіональних
ринках
праці
в
умовах
переважаючої зайнятості за кордоном.
Просторові:
Превалююча
залежність
від Демографічні: Депопуляція в поселеннях, де
міграційного
доходу
більшості
населення більшість населення є мігрантами.
прикордонних поселень.
Соціальні:
Поглиблення
соціально-економічної
нерівності між населенням.
Соціальні: Дистантні сім’ї та соціальне сирітство. Ментально-психологічні: Підвищення суспільної
напруги, послаблення національної єдності.
Інституційні: Подвійне громадянство частини Геополітичні: Ймовірність геополітичних спекуляцій
населення прикордоння.
з порушенням територіальної цілісності України,
прихованим впливом на культуру, мову, звичаї.
Конкурентні:
Значні
соціально-економічні Демографічні: Поглиблення демографічної кризи
розриви між областями Карпатського регіону та внаслідок міграції. Формування другого покоління
сусідніми країнами ЄС.
мігрантів-вихідців з України за кордоном (дітей
мігрантів з втратою української націоідентичності).
Мережеві: Усталеність міграційних мереж між Системні: Формування потужних міграційних
певними регіонами і навіть поселеннями, що систем з супровідним інфраструктурним забезстимулює більшу кількість осіб до міграцій печенням
(транспортування,
посередники
з
(трансформацію
потенційної
міграційної працевлаштування, грошові перекази і т. д.),
активності в реалізовану).
зниження рівня міграційної активності в яких
потребує
значно
більших
затрат
(часових,
фінансових).

Комплекс заходів міграційного ризик-менеджменту
з урахуванням регіональної специфіки
1) щодо управлінських ризиків та наслідкових націобезпекових і політичних загроз: комплексний моніторинг
міграційної активності населення в розрізі регіонів з розкриттям її просторово-часових особливостей; утворення
при територіальних органах ДМС України координаційних структур з залученням експертів з управлінь
економіки, фінансів, міжнародного співробітництва та євроінтеграції, туризму, освіти і науки, соціальної
політики, інших дотичних до міграції сфер з метою спільної реалізації заходів міграційного ризик-менеджменту
відповідно до регіональної специфіки; інформаційна робота щодо формування правової культури мігрантів та
можливостей їх соціального захисту за кордоном на основі дії міжнародних договорів і угод про взаємне
працевлаштування та соціальний захист, подальше зарахування трудового і страхового стажу для нарахування
пенсійних та ін. виплат;
2) щодо інтелектуально-освітніх і кадрових ризиків та наслідкових економіко-інфраструктурних
загроз: моніторинг на рівні територіальних управлінь МОН України показників освітньої міграції з
України; стимулювання освітньої і трудової рееміграції шляхом реалізації регіональних програм стимулювання
бізнесу, самозайнятості і зайнятості осіб, що навчалися чи працювали за кордоном, різних грантових програм на
конкурсній основі; селективне дофінансування сфер зайнятості, які потерпають від міграційних втрат
кваліфікованих кадрів, як от освіта та охорона здоров’я;
3) щодо просторових ризиків та наслідкових демографічних і соціальних загроз: стимулювання інвестицій у
розвиток бізнесу та створення нових робочих місць в ареалах поселень, де превалює міграція місцевого
населення, масові «човникові» міграції; стимулювання кооперативних форм співпраці у сільському господарстві
та сфері послуг (туризму, рекреації, ремеслах і т. д.) з залученням міграційного капіталу у поселеннях, де
превалює міграція місцевого населення;
4) щодо соціальних ризиків та наслідкових ментально-психологічних загроз: стимулювання циркулюючої міграції
з метою послаблення часу розлуки у дистантних сім’ях; додатковий соціальний патронаж дітей та батьків
похилого віку мігрантів;
5) щодо інституційних ризиків та наслідкових геополітичних загроз: протидія незаконній видачі громадянства
інших країн на території України (пріоритет – для Закарпатської області); активізація політики добровільної
українізації у прикордонних районах, сусідніх до Угорщини, Румунії і Словаччини;
6) щодо конкурентних ризиків та наслідкових демографічних загроз: подальше підвищення рівня мінімальної
заробітної плати в Україні, детінізація оплати праці шляхом стимулювання роботодавців з належним рівнем
соціальної відповідальності; стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості в регіонах,
наслідком чого буде суттєве покращення показників людського розвитку та якості життя населення;
7) щодо мережевих ризиків та наслідкових системних загроз: формування офіційного ринку міграційних послуг
за визначеними міграційними мережами; постійна співпраця з інститутами діаспори у визначених міграційних
системах з метою забезпечення політичного лобі України та її регіонів за кордоном, а також додаткового
залучення інвестиційного капіталу представників наступних поколінь мігрантів-вихідців з України.

Наукова новизна: обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення механізму регулювання
міграційної активності населення, формування Національної системи моніторингу та
здійсненні інших заходів, орієнтованих на вирішення гострих проблем

Міграційна
активність
населення
Карпатського
регіону у
фокусі
проблем та
рекомендацій
для вирішення

Наукова новизна: обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення механізму регулювання
міграційної активності населення, формування Національної системи моніторингу та
здійсненні інших заходів, орієнтованих на вирішення гострих проблем
Пріоритети регулювання міграції населення, актуальні для
Карпатського регіону:
1. Забезпечення комплексного і постійного моніторингу рівня міграційної
активності населення (потенційної, реальної), у тому числі молоді, з метою
розуміння об’єктивної ситуації та протидії зростаючим втратам
демографічного потенціалу;
2. Реалізація на рівні держави спеціальних програм першого робочого місця у
рамках соціальної відповідальності (згідно з Законом України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», прийнятого ще 1993
року);
3. Реалізація на рівні регіонів спеціальних програм стимулювання освітньої
рееміграції (програми першого робочого місця після навчання за
кордоном);
4. Стимулювання розбудови об’єктів соціальної інфраструктури у
поселеннях, де потребують розвитку осередки культурно-мистецької та
спортивної діяльності молоді;
5. Стимулювання покращення якості послуг, особливо освітніх, задля
підвищення привабливості внутрішнього середовища перебування;
6. Стимулювання розвитку бізнесу і самозайнятості у прикордонних
поселеннях як альтернативи «човникових» міграцій, більш тривалих виїздів
молоді;
7. Протидія неправомірній видачі паспортів громадян інших держав
мешканцям прикордонних поселень, у тому числі молоді (досвід
м. Берегово кінця 2018 року);
8. Обов’язкове використання української мови у закладах освіти, особливо
у прикордонних поселеннях Буковини та Закарпаття.

Актуальність Національної системи моніторингу
міграційної активності населення України:
1. Визначення основних етапів формування:
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.
2. Розробка й апробація методики соціологічного обстеження щодо
міграційної активності населення в частині з'ясування рівня його
мобільності (потенціалу міграції)

Хорологічно-темпологічна вимірність потенціалу
міграції населення Львівської області, 2019 р.

Актуальні наукові дослідження міграції в умовах Російського вторгнення в Україну 2022 року
Внутрішня вимушена міграція населення України та специфіка Карпатського регіону
Чисельність внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014-2021 та 2022 рр.

Проблеми і загрози нерегульованої внутрішньої вимушеної міграції

Чисельність внутрішньо переміщених осіб в областях Карпатського регіону
України у березні-квітні 2022 р.

Рекомендації центральним і місцевим органам влади у розрізі вирішення
проблем внутрішньої вимушеної міграції

- Карпатський регіон є найбільшим реципієнтом ВПО в Україні і водночас її гуманітарним тилом.
Це зумовлено віддаленістю від територій активних бойових дій і наближеністю до держав ЄС;
- Карпатський регіон виконує транзитну функцію щодо переміщень ВПО у держави Європи;
- У Карпатському регіоні кількість ВПО, які не планують далі переміщуватись, є вищою, ніж в
регіонах України, бойові дії в яких не ведуться. Це підтверджують дані ріелторів щодо оренди
житла на декілька місяців.
У цілому на області Карпатського регіону за різними оцінками припадає від 6 до 18 % ВПО
України

Основні з них:
· Щомісячні оприлюднення узагальнених даних по регіонах та поселеннях кількості
зареєстрованих ВПО згідно Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених
осіб, доступ до якої більшість експертів для проведення якісного аналізу не має.
· Інформування щодо частки державних витрат на соціальну підтримку населення України
загалом і ВПО зокрема в структурі бюджетного фінансування та міжнародної фінансової
допомоги.
· Відновлення практики пільгового іпотечного кредитування ВПО за рахунок коштів гранту
Кредитної установи для відбудови (KfW), ініціативу реалізації якої розпочато ще в квітні 2021
року.
· Реалізація регіональних програм стимулювання бізнесу, самозайнятості і зайнятості ВПО з
врахуванням потреб ринку праці.

Актуальні наукові дослідження міграції в умовах Російського вторгнення в Україну 2022 року
Вимушена міграція бізнесу до областей Карпатського регіону
Структурний розподіл заявок на релокацію бізнесу за розміром
підприємства та кількістю робочих місць, станом на 02.04.2022 р.
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Обсяги та галузева приналежність релокованого бізнесу до
областей Карпатського регіону України, станом на 06.04.2022 р.
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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.
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. Зокрема, це
компанії ІТ-сфери, агропромислового комплексу, легкої промисловості та медикофармацевтичної сфери. 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 тисяч 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. 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.

Перспективи подальших досліджень
• Міграційна активність молоді: національні і регіональні
особливості моніторингу і регулювання.
• Демографічне прогнозування населення України з врахуванням
міграційних втрат в умовах війни та інших загроз нестабільності.
• Вимушена міграційна активність населення України в умовах
війни.
• Механізми рееміграції та реінтеграції населення України у
повоєнний період.
Будемо вдячні за підтримку молодих науковців.

