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Анотація 

У статті розглянуто вплив переміщених університетів на стан міст, зокрема 

досліджено економічний, екологічний та соціальний аспекти. Основна проблема, що 

виникає перед вимушеними переселенцями – це проблема адаптації, як біологічної, так 

і соціальної інтеграції у новому середовищі. Адаптація носить різний характер: 

соціальний, біологічний, медичний, освітній, економічний тощо. З іншого боку, 

урбосистема теж зазнає впливу від переміщених осіб. Насамперед, це економічні та 

екологічні чинники. Подолання ряду суперечностей вбачається у створенні 

сприятливих умов для сталого регіонального та міського розвитку. 

 

Annotation 

The article discusses the impact of displaced universities and students to the host cities, 

including economic, environmental and social aspects of such impact. The main problem 

faced by displaced is a problem of adaptation, both biological and social integration in the 

new environment. Adaptation is different in nature: social, biological, medical, educational, 

economic and others. On the other hand, urbosystem also is unaffected by the displaced 

persons. First of all there are the economic and environmental factors. Overcoming of series 

of contradictions is seen in the creation of favorable conditions for sustainable regional and 

city’s development. 
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Вступ 

 

На початку ХХІ століття в Європі з’явилося таке поняття, як «переміщений 

університет (вищий навчальний заклад)». Проблема переміщених університетів не є 

типовою для сучасної європейської цивілізації. В 2004 р. Європейський гуманітарний 

університет після його закриття авторитарним білоруським режимом переїхав до іншої 

країни – в Литву (м. Вільнюс). В Україні в 2014-2016 рр. внаслідок анексії Росією АР 

Крим та втрати Україною контролю над частиною території Донецької та Луганської 

областей близько 20 вишів з цих територій вимушені були переміститися до 

підконтрольних Україні територій. В 2016 р. такі виші отримали статус «тимчасово 

переміщених вищих навчальних закладів». Один з них – Луганський національний 

університет ім.Т.Шевченка – в 2014 р. змінив своє місце розташування та переїхав до 

м.Старобільськ. Також частина студентів з донецьких та луганських вишів прийняла 



 
 

415 

рішення про продовження навчання в університетах інших областей України, зокрема, 

в Бердянському державному педагогічному університеті (Запорізька область).  

Як в Україні, так і в Литві поява в місті переміщеного університету, який 

вимушений був переїхати або в іншу країну (ситуація Європейського гуманітарного 

університету), або в іншу область в межах країни (ситуація Луганського національного 

університету ім.Т.Шевченка) часто призводить до соціальної напруги та упередженого 

ставлення місцевої влади та жителів до переміщеного університету та студентів зі 

статусом внутрішньо переміщених осіб. Крім того, переміщення університетів 

спричиняє додаткове антропогенне навантаження на урбоекосистему. Цей фактор 

значною мірою впливає на екологічну безпеку міст. 

З вимушеною внутрішньою міграцією громадян з техногенних причин, екологічних 

катастроф, бойових дій і т. п. може зіткнутися будь-яка держава. І, як показує аналіз 

міжнародної практики і власний досвід України, в подібних ситуаціях держава не 

готова до таких викликів, оскільки відсутня законодавча база, яка б встановлювала 

права і гарантії внутрішньо переміщених осіб [1–3]. 

Забезпечення екологічної безпеки вимушених мігрантів є на сьогоднішній день 

однією з глобальних проблем людства. Надзвичайно стан повної правової та соціальної 

беззахисності властиво вимушеним мігрантам: переселенцям і біженцям [4, 5]. 

Незважаючи на наявність безлічі конвенцій щодо захисту вимушених мігрантів, таких 

як конвенції 1951 року, та ін., для окремих держав забезпечення цього виявилося 

досить важким через обмеженість ресурсів [6, 7]. Дані ООН свідчать про повсюдне 

збільшення чисельності вимушених мігрантів, викликаним зростанням конфліктних 

надзвичайних ситуацій в усьому світі. Тому є актуальним дослідження впливу 

переміщеного університету на економіку та екологічну безпеку міста [8]. 

Метою роботи є визначення економічного та екологічного впливу переміщених 

вишів на еколого-економічний стан урбосистем та розробка рекомендацій щодо 

подолання соціальних, економічних та екологічних бар’єрів появи нових вишів та 

зростання міст. 

 

1. Вплив переміщених студентів на економіку приймаючого міста 

 

Економічний вплив студентів та викладачів переміщених вишів на місто та регіон 

свого розміщення здійснюється по-різному. Перш за все, частина студентів напряму 

сплачує університету за своє навчання. Студенти з інших міст та регіонів оплачують 

проживання в гуртожитку. Також вони оплачують додаткові послуги, які надає їм 

університет (наприклад, додаткові курси). Крім того, студенти купують різноманітні 

товари і послуги місцевих виробників. Наприклад, студенти, якщо вони не можуть або 

не хочуть жити в гуртожитку, орендують житло у місцевих жителів. Студенти купують 

продукти харчування в місцевих супермаркетах, відвідують місцеві кафе, клуби. 

Важливо відзначити, що студентів відвідують їхні друзі та родичі з інших міст та 

регіонів, чиї витрати також позитивно впливають на місцевий бізнес і сприяють 

зростанню сукупного попиту на місцеві товари і послуги. Переміщені виші одержують 

бюджетне фінансування своєї діяльності і більша частина коштів, що поступають їм з 

Державного бюджету, залишаються в місті їх нового розташування та йдуть на оплату 

послуг, які надають університетам місцеві фірми (наприклад, на оплату комунальних 

послуг). 

Різні види витрат співробітників та студентів переміщених вишів викликають різні 

ефекти впливу на економіку міста та регіону свого нового місця розташування: прямий 

(direct), непрямий (indirect) та індукований (induced) ефект. Прямий ефект – це виручка, 

додана вартість, прибуток, зайнятість та інші показники, пов'язані безпосередньо з 
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витратами студентів та співробітників переміщених вишів. Непрямий ефект – це 

виручка, додана вартість, прибуток, зайнятість та інші показники, пов'язані з фірмами-

продавцями товарів і послуг співробітникам та студентам переміщених вишів. 

Індукований ефект – ефект, пов'язаний з витратами приватних осіб, чий дохід прямо чи 

опосередковано залежить від витрат співробітників та студентів переміщених вишів, а 

також їх друзів і родичів, що їх відвідують. Тобто кожна гривня, яку витратив 

переміщений університет, його співробітники або студенти, завдяки 

мультиплікаційному ефекту стимулює зростання доходів місцевих фірм більше, ніж на 

1 грн. 

Таким чином, не зважаючи на складну ситуацію, в якій опинилися переміщені 

виші, завдяки самим фактом своєї діяльності на новому місці вони створюють 

позитивний ефект для економіки міста, в яке ці виші переїхали. Тобто кожна гривня, 

яку витратив переміщений університет, його співробітники або студенти, завдяки 

мультиплікаційному ефекту стимулює зростання доходів місцевих фірм більше, ніж на 

1 грн. Розуміння та визначення позитивного впливу переміщеного університету на 

мешканців міста, до якого він переїхав, та, тим самим, на якість життя місцевого 

населення дозволить знизити та позбавитися напруги у відношеннях між «місцевими» 

та «новоприбулими» мешканцями та сприятиме адаптації та розвитку переміщеного 

вишу на новому місці. 

 

2. Проблеми адаптації переміщених осіб 

 

Основна проблема, що виникає перед вимушеними переселенцями – це проблема 

адаптації, як біологічної так і соціальної інтеграції у новому середовищі. Проблема 

адаптації не обмежується біологічною пристосованістю організму до нових природних 

умов (табл.1) [9].  

Таблиця 1 

Фактори навколишнього середовища, до яких доводиться пристосовуватися  

переміщеним особам 

Фактори навколишнього середовища Ступінь впливу на 

здоров’я 

Ступінь 

усунення 

Перепади температури повітря протягом доби сильна низька 

Висота над рівнем моря сильна відсутня 

Атмосферний тиск сильна відсутня 

Електромагнітний фон сильна відсутня 

Біохімічний стан сильна відсутня 

Якість води сильна низька 

Раціон харчування сильна середня 

Система медичного обслуговування сильна низька 

Побутові умови сильна середня 

Знання мови сильна середня 

Комунікація сильна середня 

Релігійна приналежність сильна низька 

 

У переміщених осіб проблема зміни соціального статусу переселенця носить 

соціально-психологічний характер. Це, перш за все, міжособистісні відносини, 

спілкування у новому середовищі, право на повну освіту, працю і т.д. Велику роль при 

цьому відіграють обов’язкова підтримка зі сторони держави та громадськості 

приймаючих общин для безболісної адаптації та інтеграції у нове соціальне 

середовище. 
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3. Екологічна безпека приймаючих урбосистем 

 

Екологічна безпека – це стан захищеності життя і здоров'я людини та довкілля від 

можливих шкідливих впливів економічної чи іншої діяльності, надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру. Це ступінь відповідності фактичних кількісних і 

якісних параметрів стану навколишнього природного середовища її оптимальним (або 

допустимим) параметрами з точки зору збереження здоров'я людей і забезпечення 

протягом тривалого періоду часу сталого розвитку людської цивілізації і всієї біосфери 

в цілому. Чим більше ступінь відповідності, тим сприятливіші екологічна ситуація і 

менше ймовірність виникнення загроз, отже, вищий рівень екологічної безпеки. І, 

навпаки, чим менше ступінь цієї відповідності, тим гірше складається екологічна 

ситуація, менше ступінь захищеності людини і навколишнього середовища від різного 

роду погроз екологічного характеру, а значить нижчий рівень екологічної безпеки.  

Внутнішньо або зовнішньо переміщені особи/виші перш за все створюють 

додаткове антропогенне навантаження на стан урбоекосистеми. Це відображається у 

надмірному споживанні ресурсів – електричної енергії, теплової енергії, води тощо. 

Лінії електропередач можуть відчувати надмірне навантаження та в результаті цього 

виснажуватись, працювати нестабільно.  

Ще однією екологічною проблемою являється надмірна кількість побутових 

відходів, труднощі з їх утилізацією та боротьба з несанкціонованими місцями звалищ.  

Поява нових технологій і матеріалів та зростання обсягів споживання призводить 

до появи і швидкого збільшення обсягів відходів, небезпечних для навколишнього 

природного середовища. Проблема відходів актуальна не тільки для України, але й для 

всього світу. В цей час ситуація з відходами є загрозливою для екологічної безпеки, а 

питання зменшення їх кількості та обмеження засмічення навколишнього середовища в 

Україні є надзвичайно гострими. 

Процес накопичення відходів прогресує, все частіше виникають несанкціоновані 

звалища. Широке застосування пластиків і різних полімерних матеріалів у різних 

галузях промисловості, а також у виробництві товарів народного споживання 

призводить до зростання у відходах частки вуглецю і вуглецевовмісних сполук, що 

зумовлює збільшення кількості різних полютантів, включно з супертоксичними, як 

діоксини й фурани. Вуглецевовмісні матеріали є основою багатьох видів відходів, у 

тому числі небезпечних. За даними сайту Департаменту екології та природних ресурсів 

Харківської області у 2014 році, серед утворених відходів, відходи I і ІІ класів 

небезпеки склали – 0,929 тис. тон. У західних регіонах України за даними офіційних 

сайтів обласних державних адміністрацій на територіях Львівської та Івано-

Франківської областей тільки у лікувально-профілактичних і оздоровчих установах 

щорічно утворюється більш ніж 50 тон відходів, які заборонено складувати на 

полігонах. Загалом в Україні щорічно утворюється 380...400 тис. тон відходів, серед 

яких 100...120 тис. тон небезпечні, що потребують негайної утилізації. 

Ситуація з небезпечними відходами загострюється значним зростанням кількості 

несанкціонованих місць їх скупчення. Темпи розкладання різних речовин в загальній 

масі відходів не однакові, тому і вплив окремих фракцій на утворення фільтрату є 

різним. Оскільки період часу від початку утворення звалища до початку проникнення 

фільтрату в ґрунтові води є невідомим, то на момент виявлення звалища негативні 

наслідки для навколишнього природного середовища від впливу фільтрату можуть 

бути значними. Тому такі об'єкти істотно знижують рівень екологічної безпеки і 

повинні бути ліквідовані якнайшвидше. 
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Стійкість розвитку освіти з позицій сприятливого для життєдіяльності 

навколишнього середовища та охорони здоров'я переміщеного та місцевого населення 

урбосистеми визначається: 

- забезпеченістю ресурсами економіки і соціальної сфери (водними, лісовими, 

земельними, мінерально-сировинними); 

- якістю навколишнього середовища в порівнянні з санітарно-гігієнічними 

нормативами (атмосферне повітря, стан водних об'єктів, земельних ресурсів, рівні 

фізичних впливів, рекреаційні зони відпочинку); 

- якістю (відповідність гігієнічним і іншим нормативам, нормам, стандартам) 

споживаних ресурсів: питної води, продуктів харчування, вирощених на природних 

територіях, а також місцевих матеріально-сировинних і природних ресурсів, продукції 

з них; 

- станом захищеності життя і здоров'я переміщеного та місцевого населення, майна 

від можливого негативного впливу антропогенної діяльності, надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру та їх наслідків (впевненості в цій захищеності). 

Виходячи з цього, для досягнення стійкого розвитку приймаючого міста потрібно 

вироблення стратегічних установок, які враховують, по-перше, характер світових і 

вітчизняних тенденцій і очікуваних змін в суспільно-політичному житті, економіці і 

соціальній сфері, по-друге, життєві стандарти, професійний, інтелектуальний і 

громадський потенціал міського або переміщеного населення, по-третє, природно-

кліматичні умови, технологічні, ресурсні можливості міста або поселення, по-четверте, 

безпечний стан як об'єктів господарства, так і навколишнього середовища. Зазначене 

може бути досягнуто в процесі стратегічного планування сталого розвитку освіти 

відповідно до концепції сталого розвитку регіону, виключно при пріоритетному 

дотриманні принципу збереження і відновлення природного середовища для 

забезпечення нормальної життєдіяльності людей. 

 

Заключення 

 

Таким чином, у статті проаналізовано вплив переміщених університетів на 

приймаючі міста. Зокрема, встановлено, що на економіку міста переміщенні особи 

впливають позитивно завдяки збільшенню прямих та непрямих доходів від додаткового 

споживання продуктів та послуг. Проте екологічна ситуація може погіршуватися 

завдяки надмірному антропогенному навантаженню на урбоекосистему. Крім того, 

може мати місце соціальна напруга між переміщеним та місцевим населенням регіону. 

Подолання цих факторів вбачається у державному регулюванні та створенні 

сприятливих умов для сталого розвитку регіону.  
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