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МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ:  
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Бараняк І. Є. Соціально-економічні та демографічні процеси в контексті дослідження мобільності молоді областей 

Карпатського регіону: статистичне забезпечення, пропозиції з удосконалення
Наявне аналітично-статистичне забезпечення дослідження міграційної мобільності молоді в регіональному вимірі є доволі фрагментарним, 
що не дозволяє проводити ґрунтовні економетричні дослідження. Аналіз якості інформаційного забезпечення та доступності статистичних 
даних з питань мобільності молоді засвідчує наявність значних прогалин методологічного характеру у процесі збору статистичних даних та їх 
поширення на національному та регіональному рівнях. Низька якість статистичної інформації, слабкий рівень їх деталізації за статевовіковою 
ознакою не дозволяють комплексно оцінити поточний стан мобільності молоді й ідентифікувати соціально-економічні параметри, які вплива-
ють на мобільність молоді областей Карпатського регіону. Мета статті полягає у виявленні наявних прогалин інформаційно-аналітичного та 
статистичного забезпечення дослідження мобільності молоді Карпатського регіону та обґрунтуванні пропозицій з удосконалення моніторингу 
міграційних процесів. У статті обґрунтовано потребу суттєвого реформування наявної системи статистичного забезпечення через реалі-
зацією заходів у контексті проведення Всеукраїнського перепису населення; запозичення досвіду з організації збору, аналізу та поширення ста-
тистичної інформації на прикладі статистичних служб країн ЄС у частині створення загальнонаціональних і регіональних реєстрів громадян, 
іноземців та емігрантів; проведення щорічних регіональних вибіркових обстежень молоді щодо стану її соціально-економічного забезпечення, 
рівня зайнятості та оплати праці; налагодження міжвідомчої співпраці щодо обміну, перевірки та доповнення статистичних даних між Головни-
ми управліннями статистики областей Карпатського регіону з територіальними управліннями державної міграційної служби та прикордонної 
служби України; створення аналітичних центрів у підпорядкуванні територіальних управлінь державної прикордонної служби України.
Ключові слова: мобільність молоді, моніторинг, Карпатський регіон, соціально-економічні та демографічні процеси, статистичне забезпечення.
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Baranyak I. Ye. The Socio-Economic and Demographic Processes in the Context of Researching the Youth Mobility in the Carpathian Region: Statistical Pro-

vision, Suggestions for Improvement
The available analytical and statistical provision for the study of youth migration mobility in the regional dimension is quite fragmentary, which does not allow 
to conduct thorough econometric research. The analysis of the quality of information support and the availability of statistical data on youth mobility shows the 
presence of significant gaps of the methodological nature in the process of collecting statistical data and distributing them at the national and regional levels. 
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Low quality of statistical information, weak level of the age-sex-adjusted detailing of them do not allow to comprehensively assess the current state of youth 
mobility, identify the socio-economic parameters that affect the mobility of young people in the Carpathian region. The purpose of the article is to identify the 
existing gaps of informational, analytical and statistical provision for studying the youth mobility in the Carpathian region and to substantiate proposals for 
improving the monitoring of migration processes. The article substantiates the need for significant reform of the existing system of statistical provision through 
the implementation of measures in the context of the All-Ukrainian population census; borrowing experience in organizing the collection, analysis and sharing 
the statistical information on the example of statistical services of the EU countries in terms of creating nationwide and regional registers of citizens, foreigners 
and emigrants; conducting annual regional selective surveys of young people on the state of its socio-economic provision, level of employment and remunera-
tion; establishing inter-departmental cooperation on the exchange, verification and addition of statistical data between the Main Departments of Statistics of 
the Carpathian Region regions with the territorial departments of the State Migration Service and the Border Guard Service of Ukraine; creation of analytical 
centers in subordination of territorial departments of the State Border Guard Service of Ukraine.
Keywords: youth mobility, monitoring, Carpathian region, socio-economic and demographic processes, statistical provision.
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Лібералізація візового режиму з країнами ЄС 
поруч із проникненням цифрових технологій 
у всі сфери людської життєдіяльності при-

скорили процес формування нового інформаційного 
суспільства, полегшили процес міграції населення 
та, таким чином, створили передумови для посилен-
ня загального рівня мобільності суспільства. Позаяк 
молодь, володіючи значним інтелектуальним, праце-
ресурсним, демовідтворювальним потенціалом, здат-
на швидше реагувати й адаптуватися до змін мінли-
вого середовища існування, саме економічно активне 
населення у віці до 35 років володіє найвищим мігра-
ційним потенціалом, який за сприятливих обставин 
може виступати як чинником стабілізації соціально-
економічної ситуації в регіоні, так і посилювати ста-
тевовікові, кадрово-професійні та екістико-поселен-
ські структурні дисбаланси. 

Карпатський регіон, у міру географічних особли-
востей прикордонного місцезнаходження з великою 
часткою гірського рельєфу та порівняно слабким соці-
ально-економічним розвитком, характеризується до-
волі високим рівнем міграційної активності, тому по-
треба дослідження мобільності молоді областей Кар-
патського регіону набирає нової ваги й актуальності. 

З іншого боку, оцінювання та виявлення 
взаємозв’язків між міграцією молоді та соціально-
економічним розвитком Карпатського регіону по-
требує ґрунтовної інформаційної підтримки у вигляді 
статистичного забезпечення, яке формується на дже-
рельній базі даних центральних і регіональних дер-
жавних управлінь статистики, територіальних управ-
лінь міграційних і прикордонних служб і на сьогод-
нішній день лише частково відображає реальний стан 
справ через наявність методичних прогалин у зборі 
статистичних даних, їх оброблення та поширення.

Виконано в межах гранту НАНУ для дослідницьких груп «Мігра-
ційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми 
збереження та розвитку людського потенціалу» (номер державної 
реєстрації 0121U110514, 2021–2022 рр.).

Проблемам поточного обліку міграції населен-
ня присвячені праці цілої низки вітчизняних учених, 
серед яких варто відзначити ґрунтовні дослідження 
О. Малиновської [1], О. Труша, В. Гузя [2], М. Рома-
нюка [3], науковців Інституту демографії та соціаль-
них досліджень ім. М. В. Птухи НАН України [4–6] 
та відділу проблем соціально-гуманітарного розви-
тку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України» [7–11]. У цілому 
дослідники на високому науковому рівні розкрива-
ють методологічні особливості та системні недоліки 
статистичного обліку міграційних процесів в Україні 
та, таким чином, акцентують увагу на проблемах не-
достовірності наявних статистичних даних з міграції 
населення. Вартими уваги також є дослідження Т. Ва-
сильціва, Р. Лупака, М. Куницької-Іляш, О. Левицької, 
О. Мульскої [12], у яких науковці з використанням 
математичного інструментарію детермінують щіль-
ність і напрям взаємозв’язків між рівнем соціаль-
но-економічного розвитку сільських територій і зо-
внішньою міграційною активністю молоді з областей 
Карпатського регіону, а також на основі порівняння 
дзеркальних даних статистичних відомств основних 
країн – реципієнтів мігрантів з досліджуваної тери-
торії ще раз наочно демонструють наявність пробле-
ми значного недообліку обсягів мігрантів у емігра-
ційних каналах закордонного призначення.

Незважаючи на практичну цінність пропози-
цій і висновків вищенаведених досліджень, 
проблематика статистично-інформаційного 

забезпечення в контексті дослідження мобільності 
молоді в регіональному зрізі на прикладі областей 
Карпатського регіону залишається висвітленою недо-
статньо та потребує більш системного вивчення.

Мета статті полягає у виявленні наявних про-
галин інформаційно-аналітичного та статистичного 
забезпечення дослідження мобільності молоді Кар-
патського регіону та обґрунтуванні пропозицій з удо-
сконалення моніторингу міграційних процесів.
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Інтенсивність мобільності молоді в динамічному 
зрізі за традиційним підходом детермінується 
крізь призму змін демографічних індикаторів і 

параметрів соціально-економічного розвитку регі-
ону. З одного боку, демографічні зміни визначають 
фізичні межі можливого нарощення міграційного по-
тенціалу, тоді як з іншого – інтенсивність кількісно- 
якісних трансформацій соціально-економічного ха-
рактеру формують відповідне середовище зростання 
або послаблення міграційних аспірацій серед молоді 
Карпатського регіону. Очевидно, що в умовах форму-
вання інформаційного суспільства на рівень мобіль-
ності молоді та її міграційні наміри впливають різно-
манітні чинники, які можна диференціювати за зміс-
том на соціально-економічні, політико-правові, ін-
формаційно-технологічні, екологічно-безпекові та ін. 
Проте саме якісна складова соціально-економічних 
процесів виступає відправною точкою, яка формує 
рівень психологічної довіри суспільства до держави 
та її політики. Отже, низький стан соціально-еконо-
мічного розвитку регіону запускає деструктивні про-
цеси, пов’язані із зародженням корупційних схем, 
посиленням тінізації бізнесу, погіршенням криміно-
генної ситуації, що в підсумку погіршує якість життя 
та перспективи розвитку країни та її регіонів, знижує 
рівень престижності проживання на теренах України, 
зокрема в областях Карпатського регіону. 

Молодь, як найбільш активний і мобільний 
прошарок суспільства, з одного боку, прагне макси-
мізувати та примножити освітньо-інтелектуальний 
потенціал через капіталізацію (накопичення) знань і 
здобуття професійних навичок відповідно до потреб 
сучасної економіки. Водночас, з іншого боку, приско-
рення темпів глобалізації в різних її проявах наклали 
відбиток на зміну світоглядних позицій молодого на-
селення, яке прагне реалізувати себе в кар’єрному та 
економічному зрізах шляхом швидкого професійного 
зростання та примноження матеріальних благ у мак-
симально короткому часовому проміжку. 

Конкретизація чинників мобільності молоді по-
требує детального аналізу доступних статистичних 
даних як демографічного характеру, так і соціально-
економічного. 

Наявна інформаційна база даних статистики 
щодо народжуваності, смертності, шлюбності, розлу-
чуваності населення формується за результатами по-
точного обліку органами державної реєстрації актів 
цивільного стану. Далі статистична інформація про 
стан і динаміку процесів природного відтворення на-
селення передається до регіональних управлінь Дер-
жавної служби статистики України, де вона обробля-
ється та в знеособленому вигляді зберігається. Варто 
відзначити, що бази даних демографічної статистики 
сформовані в розрізі однорічних вікових груп за ста-
тевою ознакою, що свідчить про глибокий рівень де-
талізації демографічних даних. 

З іншого боку, якість доступної інформації 
піддається сумніву через відсутність повноцінного 
Всеукраїнського перепису населення з 2001 р. і не-
ефективну систему поточного обліку міграційних 
процесів, яка впродовж останніх років могла значно 
трансформувати статево-вікову структуру наявного 
населення України та областей Карпатського регіо-
ну. Для прикладу, за інформацією Державної служби 
статистики України, у 2005–2020 рр. на територію 
Німеччини з України виїхало трохи більше 27 тис. 
осіб [13], тоді як за аналогічними даними німецького 
статистичного офісу – 166 тис. осіб [14]. Отже, серед-
ньорічний недооблік міграції лише по одній країні за 
період 2005–2020 рр. становив 8,6 тис. осіб за рік. 

Таким чином, наявні результати статистично-
го обліку міграції людських ресурсів, у тому 
числі молоді, не дозволяють зробити науково 

обґрунтованих висновків про інтенсивність і динамі-
ку розвитку еміграційних та імміграційних векторів 
у цілому та свідчать про наявність значних прогалин 
організаційно-методологічного характеру системи 
моніторингу з обліку міграції. Згідно з методологіч-
ними положеннями Державної служби статистики 
України, міграційна статистика, як одна зі складових 
демографічної, формується на основі адміністратив-
них даних виконавчих органів сільської, селищної або 
міської ради, сільських голів щодо зміни реєстрації 
місця проживання. На сьогоднішній день такий спо-
сіб збору даних є неефективним, оскільки реєстрація 
випадків вибуття та прибуття не є обов’язковою на 
законодавчому рівні та у випадку подання неправди-
вої інформації не передбачає жодної цивільно-право-
вої відповідальності. З іншого боку, демоподія при-
їзду мігрантів зазвичай реєструється більш охоче, 
ніж виїзду, що певною мірою теж може викривляти 
реальний стан справ. 

Доступні статичні дані щодо міграції населення 
слабо конкретизовані за структурними ознаками їх 
вияву. Зокрема, на національному та регіональному 
рівнях управління статистики акумулюють міграцій-
ну інформацію за векторами переселення емігран-
тів та іммігрантів як у цілому, так і у вимірі міграції, 
пов’язаної з перетином кордону, а також деталізують 
інформацію за типом місцевості, статево-віковими 
групами, країнами в’їзду/виїзду, громадянством мі-
грантів, що в цілому дозволяє зробити певні висно-
вки, проте недостатньо для комплексного та якіс-
ного дослідження міграційних процесів мобільності 
молоді в національному та регіональному зрізах.  
З іншого боку, на районному рівні доступні дані щодо 
міграції значно вужчі та агрегуються для користува-
чів статистичних послуг лише за типом місцевості та 
напрямом міграції (в цілому та закордон), що прак-
тично повністю унеможливлює проведення якісного, 
структурно-кваліметричного аналізу мобільності мо-
лоді на районному рівні. 
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Адміністративним джерелом інформації щодо 
міграції населення виступає Державна при-
кордонна служба України, яка фіксує факт 

перетину державного кордону та, таким чином, дає 
можливість сформувати певне уявлення про тран-
скордонну мобільність населення. Однак статистичні 
дані цієї служби дозволяють лише конкретизувати 
спосіб перетину кордону мігрантами (водний, пові-
тряний, наземний), визначити кількість осіб, які пе-
ретнули кордон у розрізі окремих пунктів пропуску, 
а також розрізняти мігрантів за ознакою приналеж-
ності їх до громадян України чи іноземців. Такого 
рівня моніторинг Державної прикордонної служби 
України – мало інформативний, оскільки в ньому від-
сутні дані щодо цілей виїзду/в’їзду мігрантів, окремо 
не виділяються перетини кордону в рамках угод про 
так званий «малий прикордонний рух», відсутня ін-
формація щодо мігрантів у статево-віковому зрізі та 
регіональному вимірі.

Іншим центральним органом виконавчої влади, 
який надає адміністративні послуги міграційного ха-
рактеру громадянам України та іноземцям, є Держав-
на міграційна служба України та її територіальні під-
розділи в обласних центрах. Незважаючи на широке 
поле діяльності Головних управлінь ДМС, пов’язаних 
із виготовленням паспорта громадянина України для 
виїзду закордон, оформлення дозвільних документів 
щодо в’їзду/виїзду, організаційного супроводу проце-
су набуття громадянства України, міграційне докумен-
тування іноземців у частині легалізації їх проживання, 
видачу дозволів на імміграцію, оформлення докумен-
тів щодо отримання статусу біженця, наявна статис-
тична інформація щодо іноземців є доволі скромною. 
Усі дані подаються в розрізі територіальних управлінь 
ДМС, проте не містять розподілу за статтю та віком. З 
іншого боку, ДМС здійснює швидше облік зовнішніх 
імміграційних процесів, що надто вузько, оскільки по-
точну мобільність молоді Карпатського регіону вар-
то досліджувати комплексно за різними векторами 
спрямування міграційних потоків.

Деякі спроби вирішити проблему доступності 
статистичних даних щодо населення було зроблено зі 
створенням демографічного реєстру, який потенцій-
но може виступати найбільш якісним джерелом ін-
формації про населення та його переміщення. Однак 
дані, які агрегуються в даному реєстрі, на сьогодніш-
ній день доволі незначні за змістом і не підлягають 
оприлюдненню у вигляді статистичних збірників. 

Зважаючи на той факт, що природа переїзду 
молоді та її високої мобільності в більшості випад-
ків пов’язана зі зміною або місця працевлаштування, 
або з навчанням, або зі зміною сімейного статусу че-
рез одруження або розлучення, доцільно розглянути 
якість статистичного забезпечення з даних питань.

Аналіз індикаторів, які відображають стан інте-
грованості молоді в економічне середовище областей 
Карпатського регіону та його кількісно-структурні де-

формації, показав, що в цілому доступними для ана-
лізу є такі абсолютні показники, як кількість молоді в 
економічно активному віці, обсяги робочої сили у віці 
до 35 років, а також чисельність зайнятого та безро-
бітного населення. Наведені індикатори ринку праці 
дозволяють у динаміці кількісно оцінити стан, інтен-
сивність зайнятості молоді та її безробіття. Однак 
відсутність статистичної інформації про рівень се-
редньомісячної заробітної плати серед молоді, в тому 
числі за основними видами економічної діяльності її 
працевлаштування, обсяги неформальної та неповної 
зайнятості молоді в регіональному зрізі не дозволя-
ють здійснити повноцінний комплексний аналіз якос-
ті трудової діяльності молоді Карпатського регіону.

Частковими також є дані щодо освітньої й ака-
демічної міграції молоді в регіональному вимірі. 
Доступна інформація агрегована на національному 
рівні, проте слабо деталізована в регіональному. Зо-
крема, Головні управління статистики областей Кар-
патського регіону надають відомості про кількість 
іноземних студентів, які навчаються в освітніх за-
кладах Карпатського регіону, у тому числі за країною 
їх походження. Проте інформація щодо чисельності 
студентів, які виїхали на навчання закордон з регі-
ону, в принципі відсутня. З іншого боку, дзеркальна 
статистика основних країн – реципієнтів студентів з 
України дозволяє отримати відомості щодо обсягів 
освітньої міграції на національному рівні, однак не 
дозволяє зробити обґрунтовані висновки для облас-
тей Карпатського регіону, який в міру прикордонного 
розташування та культурної, мовної спорідненості з 
країнами-сусідами володіє великим міграційним по-
тенціалом освітнього характеру. 

Отже, вищенаведений аналіз якості інформа-
ційного забезпечення та доступності статис-
тичних даних з питань мобільності молоді 

засвідчує наявність значних прогалин методологіч-
ного характеру у зборі статистичних даних та їх по-
ширенні на національному та регіональному рівнях. 
Низька якість статистичної інформації, слабкий 
рівень її деталізації за статево-віковою ознакою не 
дозволяють комплексно оцінити рівень мобільності 
молоді та визначити соціально-економічні характе-
ристики молодого населення. 

Комплексне дослідження мобільності молоді 
потребує суттєвого реформування наявної системи 
статистичного забезпечення через реалізацією захо-
дів у контексті:
 проведення Всеукраїнського перепису населен-

ня, який дозволить актуалізувати поточні де-
мографічні дані щодо кількості наявного насе-
лення в цілому та молоді зокрема в розрізі його 
статево-вікових, професійно-освітніх, екісти-
ко-поселенських, сімейних особливостей;

 запозичення досвіду з організації збору, ана-
лізу та поширення статистичної інформації на 
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прикладі статистичних служб країн ЄС через 
створення загальнонаціональних і регіональ-
них реєстрів громадян, іноземців та емігран-
тів, у яких дані агрегуватимуться в бази даних 
за ознаками статево-вікових особливостей, 
сімейного статусу, освітнього рівня, зайня-
тості, доходів, територій походження мігран-
тів та їх географічного розселення тощо;

 проведення щорічних регіональних вибірко-
вих обстежень молоді щодо стану її соціаль-
но-економічного забезпечення, рівня зайня-
тості й оплати праці в зрізі основних видів 
діяльності працевлаштування;

 налагодження міжвідомчої співпраці щодо 
обміну, перевірки та доповнення статис-
тичних даних між Головними управліннями 
статистики областей Карпатського регіону з 
територіальними управліннями Державної 
міграційної служби та прикордонної служби 
України;

 створення аналітичних центрів у підпоряд-
куванні територіальних управлінь Державної 
прикордонної служби України, основним за-
вданням яких має стати формування статис-
тичних баз даних щодо обсягів перетинів кор-
дону українцями та іноземцями за різними 
ознаками їх аналізу: статево-віковими, метою 
поїздки, тривалості, регіону походження по-
дорожуючих і призначення;

 з метою більш ефективного поширення даних 
про міграцію населення та швидкого доступу 
до них ініціювати видання міжвідомчих ста-
тистичних збірників під керівництвом Дер-
жавної служби статистики України «Міграція 
населення», «Іноземне населення в Україні», 
де б публікувалася інформація як державних 
статистичних служб, так і адміністративні 
дані про міграцію населення, отримані від 
прикордонної статистики та Державної мі-
граційної служби України. 

ВИСНОВКИ
Впровадження у практику вищенаведених про-

позицій дозволить поліпити якість наявного статис-
тичного забезпечення та можливості наукових дослі-
джень з питань мобільності молоді, у тому числі через 
побудову економіко-математичних моделей, які змо-
жуть виявляти та стежити в динаміці взаємозв’язки 
між рівнем мобільності молоді та зміною соціально-
економічного, освітнього, безпекового середовища її 
проживання. Варто додати, що імплементація досвіду 
країн ЄС потребує системного реформування та пра-
вової підтримки через прийняття відповідних законо-
проєктів, які будуть зобов’язувати як громадян Укра-
їни, так і мігрантів надавати необхідну інформацію у 
відповідні державні органи, регламентувати порядок 
її використання та гарантувати конфіденційність.     
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