
Інформація до проекту (для подальшої публікації) 

 

 

Секція: Eкономічні перетворення; демографiчнi змiни та благополуччя суспільства 

 

Назва проекту: Регіоналізація міграційних процесів в контексті подолання наслідків пандемії 

COVID-19 

 

Тип роботи: наукова робота 
 

Організація-виконавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

АВТОРИ ПРОЄКТУ: 

 

Керівник проекту:  Зінченко Ольга Анатоліївна 

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук           Вчене звання: доцент 

 

Місце основної роботи: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Проект розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Дніпровського 

національного університет імені Олеся Гончара від «03» листопада 2021 р., протокол № 10 

 

Інші автори проекту: Самойленко А.О., Пащенко О.В., Фалько Є.А.  

 

Пропоновані терміни виконання проекту (до 36 місяців) 

з 01.01.2022 по 31.12.2024 

 

Орієнтовний обсяг фінансування проекту: 3 000 000 гривень 

 

1 АНОТАЦІЯ:  

Дослiдження спрямоване на розкриття сутності міжнародного руху людських ресурсів, 

визначення специфіки та його критеріальних оцінок з урахуванням тенденцій посилення 

регіоналізації світової економіки внаслідок економічної кризи, спричиненої пандемією 

COVID-19. Результатом проекту є розробка механізму регулювання міграційних процесів на 

засадах регіоналізації та локалізації суспільного виробництва внаслідок пандемії COVID-19.  

 

2  ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ:  
Дослідження спрямоване на розширення методичного апарату державної політики 

регулювання міжнародного руху людських ресурсів України у контексті регіоналізації 

економіки. Існуючи методики оцінки міжнародного руху людських ресурсів не враховують 

фактору регіоналізації внаслідок обмежень, спричинених пандемією COVID-19. Також 

відсутній єдиний механізм регулювання міграційних процесів, щоб враховував не тільки 

рух робочої сили, а й туристичні потоки. Реалізаціє проекту дозволяє подолати ці 

обмеження та запропонувати механізм регулювання міграційних процесів (в тому числі і 

туристичних потоків) в умовах обмежень руху людських ресурсів та посилення тенденцій 

регіоналізації економіки. 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

Мета проекту полягає в обґрунтуванні впливу процесів регіоналізації на міжнародний рух 

людських ресурсів та доведенні можливості регулювання цих процесів на основі єдиних підходів, 

концептуальних схем та узгодженої політики міжрегіональної взаємодії.  Завданнями для 

досягнення поставленої мети є теоретико-методологічне обґрунтування сутності міграції 

людських ресурсів як елементу ресурсного потенціалу держав і регіонів; дослідження в динаміці 

 



 


