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ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  
В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ  

 

Одним із наслідків загострення суспільно-політичних криз і їх переростання у во-
єнні конфлікти стає вимушене масове переселення людей, які, рятуючи свої сім’ї, міг-
рують у пошуках безпечних умов проживання як у межах своєї країни, так і за кордон. 
Такі міграційні процеси не лише змінюють ринкові умови приймаючої території за ра-
хунок впливу на сфери споживання та працевлаштування, але й формують додаткові 
виклики для всієї системи публічного управління, яка повинна, з одного боку, забезпе-
чити соціальний захист і швидку інтеграцію біженців, а з іншого, — адаптувати наявні 
соціально-економічні ресурси регіону до нових потреб.  

Інтеграція вимушених мігрантів передбачає їх включення в економічне, суспільне 
і політичне життя території їх перебування та надає їм можливість брати активну уч-
асть у її житті. Процес інтеграції мігрантів у різних інституційному та політичному 
контекстах дає різні результати. Це демонструють напрацьовані різними країнами мо-
делі інтеграції (табл. 1). 

Таблиця 1 

Міжкультурні моделі інтеграції вимушених мігрантів 

Модель Ідея Зміст Наслідки 

Асиміляційна мо-
дель 
(початок ХХ ст. -
США, Австралія, 
Франція) 

формування 
єдиної, етніч-
но індиферен-
тної нації 

максимально можлива 
відмова мігрантів від рі-
дної культури і повна 
ідентифікація з новою 
етнокультурною спіль-
нотою 

небажання мігрантів змінюватись, їх 
вплив на життя членів суспільства-
реципієнта;  
декларовані рівні права і свободи 
переважно не збігалися із соціаль-
ною практикою 
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Закінчення табл. 1 
 

Модель Ідея Зміст Наслідки 

Мультикультурна 
модель  
(з 80-х рр. ХХ ст., 
Канада, ЄС) 

політика «ви-
знання різно-
маніття» 

держава повинна бути 
нейтральною і таким чи-
ном забезпечити рівно-
правність усіх груп та їх 
рівну учать у житті нації 

сприяє маргіналізації етнічних гро-
мад та веде до зростання напруги в 
міжетнічних відносинах 

Модель багаторі-
вневого управлін-
ня 
(ЄС — після 
прийняття Амс-
тердамського до-
говору 1997 р.) 

фрагментація 
політики інте-
грації між різ-
ними рівнями 
урядування 

частина компетенцій з 
прийняття рішень 
віддана органам ЄС, а 
частина навпаки, 
опущена на локальний 
рівень 

дала змогу містам розвивати свої 
власні політики інтеграції та недис-
кримінації; 
може створювати труднощі з коор-
динуванням, але цей недолік компе-
нсується набагато вищим рівнем до-
віри та участі з боку мігрантів 

 

Джерело: розроблено на основі [3]. 

Результативність заходів інтеграції залежить як від приймаючого суспільства — 
державних інституцій, які регулюють надання публічних послуг, систему освіти, ринок 
праці та інші сфери політики, так і від самих мігрантів через їх бажання та зусилля до 
адаптації.  

Після суспільно-політичної кризи 2014 року Україна також зіткнулась з процеса-
ми масової міграції населення та виникнення прошарку внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО). За інформацією Міністерства соціальної політики України вже в липні 2014 ро-
ку кількість переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей та АР Крим нараховувала понад 110 тис. осіб, а станом на кінець листопада 
2018 року — близько 1,52 млн осіб, що становить понад 3,6 % наявного населення Ук-
раїни (табл. 2). Із загальної їх кількості майже 49,5 тис. складають особи з інвалідністю, 
228,5 тис. — діти та майже 787,2 тис. — пенсіонери. 

 
Таблиця 2 

Вимушена внутрішня міграція в Україні 
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Кількість внутрішньо пере-
міщених осіб, тис. чол. 

110 838 1391 1563 1663 1705 1665 1642 1583 1495 1493 1518 1520

Частка внутрішньо перемі-
щених осіб у загальній чи-
сельності населення краї-
ни, % 

0,3 2,0 3,3 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 

Джерело: Дані Міністерства соціальної політики України. 

За оцінками ООН Україна вже у 2015 році займала 9 місце у світі за кількістю 
ВПО http://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-meste-mire-chislu-vnutrennih-pereselentsev-
1434662494.html. Як приклад, їх частка у Сирії становить 33,3 % загальної кількості на-
селення, у Південному Судані — 13 %, у Колумбії — 11,9 %, у Сомалі — 10,5 %, в Іра-
ку — 9,8 %, в Афганістані — 2,2 %, а в Туреччині — 1,3 % [4]. Значна частка українців 
вимушено виїхали за кордон. За даними ООН станом початок 2016 року більше 1 млн 
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людей із Донбасу знайшли притулок або захист закордоном — переважно в Росії або 
Білорусії [2].  

З метою соціальної підтримки ВПО урядом України запроваджено виплату щомі-
сячної адресної допомоги на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг. У 2017-2018 роках відбулось підвищення розмірів такої 
допомоги для окремих категорій громадян, зокрема з 884 грн до 1784,9 грн особам з ін-
валідністю І групи та дітям з інвалідністю, до 1000 грн дітям та особам, які отримують 
пенсії. Крім того, держава гарантує для них виплату соціальної допомоги та пенсій. Та-
кож, планується розширити права переселенців щодо взяття на соціальний квартирний 
облік. Поряд із грошовими виплатами, вимушеним мігрантам надається консультатив-
на, психологічна, медична допомога, а також допомога із поселенням, втім їх соціаль-
но-економічне становище залишається складним (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ВПО В УКРАЇНІ,  
ТА ЗАВДАННЯ ПОЛІТИКИ ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ 

Проблеми Причина 
Завдання політики  

інтеграції 

Безробіття низька пропонована заробітна плата; 
відсутність місць працевлаштування; 
небажання роботодавців до їх працевлаштування (навіть 
у рамках програми уряду щодо відшкодування робото-
давцям повної вартості заробітної плати працевлашто-
вано дуже мало переселенців) 

посилити відповідальність 
працедавців, які порушують 
трудові права; 
сприяти працевлаштування 
ВПО за спеціальністю; 
сприяти власному бізнесу ВПО 

Вартість 
житла 

зростання вартості оренди житла та комунальних пос-
луг; 
субсидії для сплати за комунальні послуги стають недо-
ступними для ВПО через небажання їх орендарів підпи-
сувати договори оренди та сплачувати податок на дохід 
від оренди 

запровадження нової програ-
ми будівництва соціального 
житла, в тому числі із залу-
ченням НУО  

Нестача 
грошей 

значне зростання вартості життя, для майже 50 % ВПО 
коштів вистачає лише на харчування; 
призупинення грошової допомоги — зокрема, припиня-
ється для ВПО працездатного віку, які не знайшли ро-
боту протягом 4 місяців з моменту реєстрації — цього 
терміну недостатньо через різну спеціалізацію регіонів 
їх попереднього та нового місця проживання; також 
пов’язане зі змінами механізму перевірок права ВПО на 
отримання пенсії, котрі проводяться Пенсійним фондом 
України 

передбачити програми адрес-
ної допомоги на оплату вар-
тості лікування; 
розширити залучення  

Доступ до 
публічних 
послуг 

доводиться долати безліч бюрократичних бар’єрів, але 
для них особливо проблемним є проходження числен-
них складних процедур реєстрації та отримання виду на 
проживання, а також продовження терміну дії своїх до-
кументів 

передбачити контроль за по-
рушенням цих прав 

Джерело: сформовано за даними [1, 3]. 
 
Соціальне включення вимушених мігрантів безпосередньо залежить від ступеня 

національної інтеграції, яка визначає наскільки «інтегрованим» є суспільство саме по 
собі. На жаль, Україна належить до числа країн з високим рівнем соціальної поляриза-
ції та диференціації доходів населення, що спричинює глибоку взаємну недовіру між 
представниками різних верств і груп населення, поширення негативних настроїв і во-
рожості у суспільстві. У першу чергу об’єктами такої ворожості стають переселенці, 
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тому до індивідів і груп, які потребують інтеграції, необхідний диференційований під-
хід, а програми інтеграції повинні мати адресний характер. Подальший план інтеграції 
ВПО України повинен охоплювати: 

 суспільно-політичні заходи — заохочення участі ВПО і їхньої спільної відпові-
дальності з громадянами у розбудові усіх сфер життя суспільства; посилення ролі гро-
мадянського суспільства в якості партнера у політиці інтеграції ВПО; забезпечення рі-
вних можливостей для всіх, ліквідація перешкод у доступі до освіти, роботи, охорони 
здоров’я, житла і соціальних прав; 

 адміністративно-правові заходи — підвищення відповідального ставлення уповно-
важених осіб до реалізації плану інтеграції ВПО; спрощення адміністративних процедур і 
поліпшення якості пропонованих послуг; подолання усіх форм дискримінації; захист сім’ї 
та забезпечення права на возз’єднання сімей відстоювання гендерної рівності;  

 фінансово-економічні заходи — впровадження нових програм працевлаштування 
та стимулювання підприємництва серед ВПО; участь у міждержавних програмах інте-
грації; постійний моніторинг. 
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ДИСБАЛАНС ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЖИТКОВОГО  
МІНІМУМА ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО КОШИКА В УКРАЇНІ 

 
Базовим елементом системи життєзабезпечення людини, зокрема і населення країни в 

цілому прийнято вважати продовольство. І саме держава є гарантом і регулятором доступ-
ності насущих потреб населення через безперешкодний економічний доступ до якісних про-
дуктів харчування у достатній кількості з метою підтримання простої життєвої діяльності 
організму людини. Проте статистичні дані свідчать, що якість харчування українців на сьо-
годні нижче норм за калорійністю, вмістом білків, жирів, вуглеводів, що передбачені для 
працездатного населення 2, 3. Іншими словами, державою не в повній мірі виконується од-
на з її основних соціальних функцій, яка закріплена за нею Законом України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [1]. Забезпечення населення продоволь-
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