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Схід України – це традиційний 

промисловий регіон, де трудовий потен-

ціал був задіяний у галузях важкої про-
мисловості, а завдяки концентрації про-
мислового виробництва його властивос-
тями та якісними характеристиками були 

такі як працелюбність, згуртованість, со-
лідарність. Концентрація промислового 
виробництва, яке значною мірою напов-
нювало бюджет країни завдяки експорту 

продукції металургійної та хімічної про-
мисловості, обумовила інтенсивний роз-
виток науки й освіти, підприємництва, 
банківської справи, сприяло розвитку 

сфери послуг, культурних закладів тощо.  
Населення сходу України відрізня-

лося тим, що цінувало працю і працівни-
ка, виживало у несприятливих виробни-

чих й економічних умовах, мало ділові 
властивості, а також оптимістичний на-
стрій, незважаючи на життєві труднощі.  

Воєнний конфлікт став причиною 

руйнування ресурсного потенціалу про-
мисловості у зв’язку із закриттям або 
руйнацією промислових об’єктів, а також 
через від’їзд працюючих із зони конфлік-
ту, які згідно з чинною правовою базою 

України набули статусу внутрішньо пе-
реміщених осіб (ВПО). 

Їх обсяги на сьогодні за кількісним 
складом досягають 2 млн чол. з ураху-

ванням незареєстрованих осіб. Такі непе-
редбачувані зміни потребують усвідом-

лення і ВПО, і суспільством необхідності 
модернізації суспільних відносин, спря-

мованих на формування умов інтеграції 
переселенців у місцеві громади, визна-
чення їх ролі, місця, значення та впливу 
на розвиток територіальних громад.  Гос-

тро постають проблеми щодо визначення 
можливостей перетворення потенціалу 
ВПО (трудового, людського, соціального, 
підприємницького та ін.) на відповідні 

ресурси, систематизацію базових умов 
мобілізації соціальних ресурсів ВПО як 
фактора розвитку територіальних громад.  

Соціальні ресурси як ресурси соціа-

льної взаємодії реалізуються через відно-
сини між людьми та їх об’єднаннями 
(соціальними групами) для вирішення 
особистих або суспільних потреб і ви-

ступають інтегральною характеристикою 
життєвих сил громади або суспільства в 
цілому. На сьогодні основні результати 
вітчизняних та зарубіжних наукових дос-

ліджень пов’язані з визначенням сутнос-
ті, змісту та ролі соціальних ресурсів у 
забезпеченні життєдіяльності суспільства 
або окремих соціальних груп (територіа-
льних громад), систематизації основних 

напрямів і технологій мобілізації соціа-
льних ресурсів із визначенням ефектів 
мобілізації залежно від сили громад, ви-
значення та класифікації основних носіїв 

соціальних ресурсів, зокрема діяльності 
громадських організацій та детальному 
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аналізі їх діяльності. Ці питання знайшли 
відображення в наукових працях Е. Ліба-
нової [7], С. Пінчука [1], О. Карого, 
Л. Панас [3], О. Амоші [5], Р. Каплич [2], 

П. Мельника, Є. Аврамової, М. Малевої 
[4], О. Новікової [8] та ін. 

Науково-прикладні дослідження 
проблем внутрішньо переміщених осіб 

пов’язані в основному з визначенням ос-
новних проблем та потреб ВПО, умов і 

можливостей правового, адміністратив-
ного та соціально-економічного забезпе-
чення основних прав переселенців, сис-

тематизацією негативних наслідків ви-
мушеного переміщення населення як для 

контингенту ВПО, так і для місцевих 
громад. 

Науково-прикладні дослідження 

щодо проблем ВПО здійснюються в Ін-
ституті демографії та соціальних дослі-

джень імені М.В. Птухи НАН України; 
ДУ «Інститут економіки та прогнозуван-
ня НАН України», Національному інсти-

туті стратегічних досліджень; Інституті 
економіки промисловості НАН України, 

Українському інституті соціальних дос-
ліджень ім. О. Яременка, Інституті еко-
номіко-правових досліджень НАН Укра-

їни, ДУ «Інститут регіональних дослі-
джень ім. М.І. Долішнього НАН Украї-

ни», Інституті соціології НАН України та 
ін. [6-8]. 

Поле таких досліджень усе більше 

поширюється. Воно коливається від пи-
тань адміністративно-правового та орга-

нізаційного забезпечення до постановки 
питань щодо можливості використання 
ВПО як ресурсу розвитку. 

За результатами національної сис-
теми моніторингу [9; 10] наводиться ди-

наміка змін за основними параметрами 
життєдіяльності ВПО, що дозволяє від-
стежувати переселенців як ресурс розвит-

ку громади [10]. У національній доповіді 
«Політика інтеграції українського суспі-

льства в контексті викликів та загроз по-
дій на Донбасі» [7] визначається підпри-

ємницький потенціал ВПО та пропозиції 
щодо його реалізації. Одночасно сьогодні 
практично відсутні наукові дослідження, 

в яких розкривається зміст і значення со-
ціальних ресурсів внутрішніх переселен-

ців та визначення їх як чинників розвит-
ку місцевих громад. Уперше у Проекті 
концепції Державної цільової програми з 

відновлення та розбудови миру у східних 
регіонах України стратегічний напрям 

«Розвиток громадянського суспільства та 
стимулювання соціального діалогу» 
включає як складову «розробку та впро-

вадження механізмів залучення соціаль-
них ресурсів громади на основі соціаль-

ного діалогу та розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства» [8, с. 12]. 

Мета статті – визначення базових 

умов та засад мобілізації соціальних ре-
сурсів ВПО як фактора розвитку терито-

ріальних громад.  
Вплив ВПО на життєдіяльність те-

риторіальних громад, особливо в місцях 

їх найбільшого зосередження, на сьогод-
ні має багатовекторну як позитивну, так і 
негативну спрямованість. З одного боку, 

це проблеми, пов’язані із забезпеченням 
гідних умов життєдіяльності, можливос-

тями працевлаштування, доступності до 
базових соціальних послуг (освіта, охо-
рона здоров’я, соціальний захист та ін.), 

додатковим навантаженням на соціально-
адміністративні служби в місцях розмі-

щення ВПО; з іншого − за умови реаліза-
ції людського, трудового, інноваційного, 
соціального та ін. потенціалу і ресурсів, а 

також інтеграції ВПО у структуру грома-
ди створюються реальні можливості для 

мобілізації ресурсів ВПО як фактора роз-
витку територіальної громади. На почат-
кових стадіях масового переміщення 

внутрішні переселенці були зорієнтовані 
в основному на реалізацію патер-

налістських принципів вирішення про-
блем життєзабезпечення, а після закін-
чення дворічного терміну мова може йти 

про визначення можливостей та умов ре-
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алізації ресурсів ВПО як фактора розвит-
ку територіальних громад при інтеграції 
переселенців у структуру громади. У пе-

ршу чергу це мобілізація та використання 
трудового, людського, підприємницького 

і соціального потенціалу, які їм прита-
манні, забезпечення умов для перетво-
рення потенціалів на відповідні ресурси 

розвитку громади. 
На сьогодні за результатами опиту-

вання [9; 10] внутрішні переселенці вже 
сприймаються в містах їх теперішнього  

проживання в цілому як ресурси розвит-
ку, вони мають також більш високий рі-
вень трудового, професійно-освітнього, 

підприємницького та ін. потенціалу.  
За результатами моніторингових 

досліджень вікова структура вимушених 
переселенців суттєво відрізняється від 
аналогічного розподілу постійного насе-

лення (рис. 1, табл. 1), зокрема, серед ви-
мушених переселенців удвічі більше ди-

тячого контингенту та на 30% менше на-
селення віком 60 років і старше.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Розподіл постійного населення та ВПО за віком  

 

Середній вік вимушених пересе-

ленців 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) та 33,2 року (за другим раундом 

обстежень). У той же час для постійних 

мешканців станом на 01.01.2015 р. серед-

ній вік складає близько 42,2 року в ціло-
му по Україні. Для співставлення розпо-
ділу постійного населення та ВПО вико-

нано перегрупування з визначенням спів-
ставних вікових груп. 
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Таблиця 1 
Розподіл постійного населення та ВПО за віковими групами 

Вік, років 
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 

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 ВПО не менше половини з 

них мають вік, який не перевищує 30,2 
року, відповідно, для постійного насе-
лення ця сама вікова характеристика (а 

це медіанний вік) складає майже 40,3 ро-
ку. Серед безробітних ВПО за даними 

Державної служби зайнятості (ДСЗ) час-
тка молоді віком до 35 років із числа без-
робітних ВПО [19] складає близько 41% 

(рис. 2), а середній вік даного континген-

ту становить 38 років, при цьому не ме-
нше половини з них мають вік, який не 
перевищує 38,2 року. Таким чином, віко-

ва структура всього контингенту ВПО 
суттєво молодша контингенту безробіт-

них ВПО, які звертаються до ДСЗ, а та-
кож від розподілу за віком постійного 
населення.  

 
 
 

Рис. 2. Розподіл безробітних ВПО за віковою структурою  

 
Такій прогресивній віковій струк-

турі переміщеного населення відповідає, 
звичайно, і більш високий рівень трудо-
вого потенціалу переселенців. Він розра-

ховується як середня потенційна трива-
лість працездатності (в роках) у розраху-

нку на одну особу. Для працездатного 

контингенту ВПО він складає 22,25 року, 
а в цілому для постійного населення пра-
цездатного віку майже на 5 років менше, 

тобто 17,6 року. Працездатний контин-
гент ВПО також характеризується значно 
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вищим освітнім і професійно-кваліфі-
каційним рівнями. За результатами моні-
торингу серед вимушених переселенців 

більше 50% мають вищу освіту, по 25% − 
середню та середню спеціальну відповід-

но. Виходячи з наведених даних по ВПО 

та фактичного розподілу економічно ак-
тивного населення віком 15-70 років за 
рівнем освіти [6] розраховано середні рі-

вні освітнього потенціалу станом на 
2014-2015 рр. (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Розподіл працездатного контингенту ВПО та зайнятого економічно активного  
постійного населення за рівнем освіти віком 15-70 років, % 

Рівень освіти 
Середній термін 
навчання1, років 

ЕАН віком 15-70 років Питома вага ВПО 
працездатного  

віку 
питома 

вага 

у т.ч. рівень 

зайнятості 

Повна вища 17,5 30,8 72,1 
50,0 

Базова вища 15,0 1,2 43,8 

Неповна вища 14,0 20,0 62,4 
25,0 

Професійно-технічна  12,5 26,5 63,3 

Повна загальна 11,0 19,3 42,6 
25,0 

Базова середня 0,0 2,0 18,3 

Початкова 4,0 0,3 6,1 - 

Усього - 100,0 - 100,0 
 

Освітній потенціал, який визнача-
ється як середня кількість років, протя-
гом яких одержана 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 на-
селення – 13,44 року, тобто більш ніж на 

один рік освітній потенціал переміщених 
осіб вище. 

Серед безробітних переселенців пи-
тома вага осіб із вищою освітою складає 
близько 70%, з професійно-технічною – 

19, із середньою – 11, а серед усіх безро-
бітних розподіл за визначеними рівнями 

освіти складає 45; 35 та 20% відповідно 
[19]. З урахуванням середньої тривалості 
навчання середній освітній потенціал у  

 

________________________________ 
1
 Середній термін навчання – розрахований 

автором за таблицею співставлення ступенів осві-

ти за міжнародною стандартною кваліфікацією 

освіти (МСКО) з навчальними закладами Украї-

ни, які забезпечують отримання відповідного 

ступеня [12, с. 5]. 

розрахунку на одного безробітного з кон-
тингенту переселенців складає 14,03 ро-
ку, а серед усіх інших – 12,8 року. 

Значна частина осіб працездатного 
віку з високим освітньо-кваліфікаційним 

рівнем була переміщена разом із перемі-
щенням освітніх, медичних, фінансово-
банківських, управлінських організацій 

та установ та представників малого і се-
реднього бізнесу, що має суттєвий пози-

тивний вплив на розвиток територіальної 
громади їх постійного розміщення. Цей 
вплив пов'язаний із підвищенням рівня 

людського, трудового потенціалу грома-
ди, забезпеченням умов для розвитку або 

відновлення малого та середнього бізне-
су на основі реалізації підприємницького 
потенціалу, що сприяє зростанню інвес-

тиційних ресурсів у розвиток громади, 
розширенню внутрішнього попиту як од-

ного з базових чинників економічного 
розвитку. Реалізація людського, трудово-
го, інтелектуального потенціалу ВПО в 

регіонах їх постійного розміщення забез-
печує для громади розширення доступу 
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до більшого обсягу та більш якісного рі-
вня освітніх, медичних, оздоровчих, ад-
міністративно-правових та інших видів 

послуг. 
Активне включення ВПО у вирі-

шення місцевих проблем для вимушених 
переселенців визначається такими чин-
никами:  

сильна мотивація до одержання 
швидких результатів; 

відсутність стійких соціальних 
зв’язків на новому місці проживання та 
необхідність їх встановлення; 

наявність досвіду включення в со-
ціально корисну діяльність на поперед-

ньому місці проживання;  
сформований достатній рівень інте-

грованості у структури місцевих громад. 

З іншого боку, підвищенню соціа-
льної активності переселенців також 

сприяє висока соціальна апатія місцевих 
жителів, слабка соціальна включеність у 
процеси прийняття рішень відносно їх 

життєзабезпечення, низький рівень соці-
альної єдності, консервативність місцевої 
спільноти − тільки незначна частина міс-

цевого населення проявляє інтерес до со-
ціальних проблем і готова діяти задля 

вирішення цих проблем [11, с. 38]. 
За результатами моніторингу [10, 

с. 66-68] ВПО визначаються як ресурси 

розвитку територіальних громад, які під-
вищують її потенціал … «Внутрішні пе-

реселенці мають більш сильну мотивацію 
до одержання результату в порівнянні з 
місцевими мешканцями…, вони посили-

ли соціальну активність, яка вже розви-
валася в місті» (м. Краматорськ) [10, с. 6-

7]. 
Переважна більшість опитаних 

(близько 80%) задоволена соціальним 

оточенням нинішнього місця проживан-
ня, що свідчить як про позитивне став-

лення приймаючих громад до переселен-
ців, так і про готовність ВПО до інтегра-
ції [11, с. 13], при цьому більшість експе-

ртів вважають, що переселенці достатньо 

або частково вже інтегровані в структуру 
громади, - близько третини опитаних від-
значають достатній рівень, а від 35 до 

40%, відповідно, частковий рівень інтег-
рації. А саме інтегрованість виступає од-

нією з базових умов для мобілізації соці-
альних ресурсів ВПО та перетворення їх 
на чинник розвитку громади.  

ВПО можуть бути інтегровані в те-
риторіальні громади, виступати соціаль-

ним ресурсом як розвитку, так і розши-
рення можливостей вирішення проблем 
переселенців тільки за наявності наступ-

них умов їх мобілізації та використання:  
наявність соціальних мереж, тобто 

горизонтальних соціальних зв’язків;  
сформована на визначеному рівні 

соціальна взаємодія поміж самих пересе-

ленців та членами місцевої громади; 
сформовані, визначені та прийняті 

спільнотою або її частиною цільові оріє-
нтири; 

мотивованість до вирішення визна-

чених завдань; 
наявність лідера або організатора та 

ін.  

Основними носіями соціальних ре-
сурсів виступають соціальні структури 

(особистість, соціальна група, громада, 
суспільство), які забезпечують можливо-
сті мобілізації соціальних ресурсів лише 

за умови наявності соціальних мереж, за 
допомогою яких вони можуть бути роз-

міщені для забезпечення соціальної взає-
модії, при цьому за таких умов соціальні 
ресурси вже набувають рис соціального 

капіталу.  
Соціальні мережі – це міжособисті-

сні взаємозв’язки або громадянські 
обов’язки. Виділяють декілька видів го-
ризонтальних зв’язків, які включають су-

купність сильних або слабких зв’язків, 
відповідну їм нормативно-ціннісну сис-

тему, що визначають характер взаємодії 
соціальних груп або індивідів, зміст соці-
альних мереж.  
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Нормативно-ціннісна система соці-
альної взаємодії включає формальні ін-
ститути та правила і норми взаємодії між 

ними, спільне стратегічне бачення шля-
хів та механізмів досягнення визначених 

цілей і вирішення конкретних завдань,  
при цьому довіра між учасниками взає-
модії одночасно може виступати і джере-

лом формування соціальних ресурсів, і їх 
різновидом.  

На рівні локальних соціальних груп 
(громада, ВПО, окремі соціальні групи 
всередині місцевих громад) соціальні ре-

сурси забезпечують можливість їх про-
дуктивної діяльності за рахунок свідомо-

го використання соціальних зв’язків та 
мереж, а завдяки довірі, спільним інте-
ресам та цілям, нормам і правилам ста-

ють засобами досягнення визначених ці-
лей.  

На сьогодні можна відзначити лише 
точкові приклади мобілізації соціальних 
ресурсів ВПО у вирішенні окремих про-

блем життя громади. Йдеться про ство-
рення центрів соціальної активності 
(м. Добропілля) [9, с. 54], які забезпечу-

ють можливість вживання заходів як для 
місцевих жителів, так і для переселенців. 

Заплановано також створення платформ 
соціальної згуртованості (м. Крама-
торськ), інформаційного центру, де люди 

зможуть збиратися та обговорювати жит-
тя громади (м. Святогірськ) [9, с. 55]. 

Планується створення для молоді центрів 
соціальної згуртованості та зв’язків тощо.  

Процеси соціального згуртовування 

та об’єднання, незважаючи на всі пере-
шкоди, розвиваються та проявляються 

сьогодні в реалізації важливих благодій-
них, соціальних і волонтерських проек-
тів. Об’єднання людей здійснюється і для 

посилення «голосу» громади у відстою-
ванні своїх інтересів та більш ефективно-

го впливу на органи місцевої влади, учас-
ті у вирішенні проблем, пов’язаних із за-
безпеченням гідних умов життєдіяльнос-

ті. 

Внутрішнє переміщення з місць по-
стійного проживання для всього контин-
генту ВПО часто супроводжується їх со-
ціальною ізольованістю в громаді, соціа-
льним виключенням із життя окремих 
груп громадян, втратою для більшості 
переселенців соціального статусу та ін-
шими проблемами соціальної адаптації. 
Як наслідок, усі ці процеси супроводжу-
ються поширенням зневіри, апатії, зрос-
танням депресивності та підвищенням 
рівнів соціальних ризиків. У той же час 
за умов вирішення основних базових 
проблем життєзабезпечення, створення 
гідних умов життєдіяльності, вирішення 
проблем зайнятості створюються можли-
вості для формування та розвитку соціа-
льних структур, мереж і зв’язків як серед 
контингенту переселенців, так і серед по-
стійних членів громад для об’єднання 
соціальних ресурсів усіх соціальних груп 
за умови спільного усвідомлення цілей та 
завдань. За рахунок спільної взаємодії 
ВПО та членів місцевих громад створю-
ються додаткові можливості для форму-
вання системи протидії соціального від-
торгнення вимушених переселенців від 
життя громади. У сукупності ці можли-
вості включають розвиток соціальних 
мереж та зв’язків членів місцевих громад 
і переселенців згідно з принципами толе-
рантності, доброзичливого ставлення, 
взаєморозуміння, соціальної єдності. Усе 
це розширює можливості соціальних ре-
сурсів ВПО і членів громади для забезпе-
чення успішного функціонування та роз-
витку самої громади, супроводжується 
відтворенням соціальної та трудової ак-
тивності, рівня соціальної адаптації та 
підвищенням ефективності реалізації 
всього соціального потенціалу громади.  

Особливе місце в сукупності умов 
формування та мобілізації соціальних 
ресурсів ВПО посідає розвиток соціаль-
ної єдності, тобто таких відносин поміж 
членами громади та соціальної групи із 
контингенту  переміщених осіб, які хара-
ктеризуються спільними цінностями, по-
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чуттям спільної ідентифікації, довірою 
один до одного, пошуком шляхів подо-
лання розбіжностей, які виникають тощо. 
Звичайно, забезпечення соціальної єдно-
сті можливе лише за наявності в соціаль-
ній групі когнітивного ресурсу, який за 
змістом та складом визначається як сис-
темно взаємодіюча сукупність знань і 
людей, які їх генерують та здатні викори-
стовувати, а також інформаційних техно-
логій для збору, збереження й обробки 
інформації. На сьогодні цей вид ресурсів 
не сформований не тільки на рівні окре-
мих громад чи соціальних груп, але і в 
цілому в суспільстві, при цьому основні 
перешкоди пов’язані з відсутністю або 
дуже слабкою розвиненістю саме визна-
чених базових умов. Йдеться, в першу 
чергу, про відсутність систематизованої 
інформації відносно цілей, завдань та 
проблем, які можуть бути вирішені або 
досягнуті шляхом мобілізації соціальних 
ресурсів. Бракує ініціативних людей та 
лідерів, які мають відповідні знання, на-
вички та здатні очолити цей процес. Сла-
бкою ланкою виступає також досить ни-
зький рівень соціальних мереж, на під-
ґрунті яких створюються горизонтальні 
зв’язки між членами групи. Лише за ви-
значених умов ВПО можуть бути вклю-
чені у структуру соціальних ресурсів 
громади, при цьому основними носіями 
можуть у першу чергу виступати громад-
ські організації, тимчасові об’єднання, 
наприклад, за інтересами або за цільови-
ми орієнтирами. 

ВПО і територіальні громади здатні 
нести субсидіарну відповідальність лише 
тоді, коли це відповідає їх інтересам, 
тобто дотримання інтересів, інформова-
ність та відкритість місцевої влади також 
виступають засобами мобілізації соціа-
льних ресурсів та громади. Досить яскра-
вим прикладом взаємодії поміж ресурса-
ми різних соціальних груп може виступа-
ти інтеграція підприємницьких та бізнес-
ресурсів із соціальними ресурсами ВПО 
та громади для вирішення окремих про-

блем громади. Наприклад, комплекс пос-
луг, які на сьогодні надає бізнес у місцях 
найбільшого зосередження переселенців, 
не є повним та не завжди відповідає по-
требам як постійних мешканців, так і пе-
реміщених осіб. Дефіцит багатьох послуг 
об’єктивно визначає хороші перспективи 
для розвитку в цих нішах соціального 
підприємництва як однієї з форм реаліза-
ції сумісних соціальних ресурсів ВПО та 
постійних мешканців.  

Мобілізація соціальних ресурсів – 
це активне залучення соціальних груп до 
вирішення пріоритетних проблем грома-
ди. Вона зорієнтована на підвищення со-
ціальної активності та відповідальності 
населення, членів територіальної грома-
ди, об’єднує окремі її сегменти у формі 
партнерства та взаємодії заради досяг-
нення спільної мети. Ефективність мобі-
лізації соціальних ресурсів для вирішен-
ня конкретного завдання або проблеми  
залежить від: 

конкретного визначення проблеми 
та її актуальності; 

усвідомлення спільнотою (грома-
дою, окремими соціальними групами), 
суті проблеми та повного розуміння умов 
її вирішення; 

створення ініціативної групи з ав-
торитетних представників різних соціаль-
них верств; 

розроблення чіткого плану дій що-
до вирішення проблеми; 

чіткого та прозорого планування 
дій щодо залучення необхідних ресурсів 
та реалізації плану; 

звітування перед громадою. 
Соціальна мобілізація передбачає 

обов’язкове поєднання можливості вибо-
ру та добровільної участі, а за організа-
ційними ознаками може бути реалізована 
і як формалізована, і як стихійна форма. 
Перша з них пов’язана зі створенням 
громадських організацій, соціальним під-
приємництвом та ін., у той же час сти-
хійна базується на згуртованості громади 
та окремих соціальних груп навколо ви-
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рішення проблеми без створення громад-
ських організацій. Мобілізацію соціаль-
них ресурсів можна розглядати як дина-
мічний процес, зорієнтований на залу-
чення  потенціалу громадян, недержав-
них організацій до вирішення місцевих 
проблем розвитку та самодопомоги. 

Висновки. Ресурсний потенціал 
ВПО в даний час характеризується ви-
щим рівнем трудового, освітнього потен-
ціалу та, як наслідок, соціального. За 
умови інтеграції ВПО у структуру тери-
торіальних громад формуються можли-
вості для перетворення соціального по-
тенціалу внутрішніх переселенців на со-
ціальні ресурси розвитку. Мобілізація 
соціальних ресурсів як фактора розвитку 
територіальних громад буде ефективною 
та успішною за умови оперативного та 
стратегічного погодження цілей і завдань 
територіальної спільноти та внутрішньо 
переміщених осіб, а також визначення та 
забезпечення спільних соціальних пер-
спектив.  

Проблема ВПО сьогодні перехо-
дить у довготривалий процес та потре-
бує, разом із вирішенням основних про-
блем життєзабезпечення особливо враз-
ливих верств ВПО, розробки на перспек-
тиву стратегічних цілей і напрямів, 
пов’язаних з інтеграцією та практичним 
залученням ресурсів переселенців до за-
безпечення розвитку територіальних 
громад.  
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