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monofunctional towns and settlements in the depressed areas. Society, the 

State and science must take responsibility for the prevention of potential and 

real threats to social security, the creation of conditions for the optimistic 

prospects for decent work and decent life for the miners. Under these 

conditions, prompted a qualitatively new system of innovative relationships to 

ensure that the balance between public and private interests in the sphere of 

innovative development of industry and private investment - a model of 

public-private partnerships, effective ways to improve the functioning of 

industrial enterprises. 

Underlined the key role of government in supporting innovation. It is to 

provide an enabling institutional environment for the perception of risk by 

private investors. In the coal sector, it may be accompanied by the introduction 

of efficient working methods, improved equipment and technology, the 

creation of new enterprises with foreign capital, establish effective cooperation 

links with research institutions, suppliers and contractors. 

Key words: regional policy, decentralization, hybrid warfare, sustainable 

development, the strategic priorities of european integration geopolitics. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗБИТКІВ І ПЕРСПЕКТИВИ 
ВІДНОВЛЕННЯ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні однією із найгостріших проблем в Україні є воєнні дії на 

території східних областей, що віддзеркалює руйнівними наслідками в 

усіх сферах людської діяльності: екологічній, економічній та соціальній. 

Відродження регіонів потребує реальних та невідкладних дій, пошуку 

нових підходів до відбудови та подальшого розвитку Східної України на 

засадах сталості. Основні заходи мають бути спрямовані на відновлення 

роботи існуючих виробництв, диверсифікацію експортних поставок 

продукції і розширення її внутрішнього споживання, а також структурну 

модернізацію виробничих потужностей із впровадженням енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій і високих екологічних стандартів, у тому 

числі на основі залучення інвестицій у ключові для економіки регіонів 

виробництва. Все більшого значення набувають проблеми 

збалансованого розвитку регіонів, а також гарантування промислової 

безпеки.  

Враховуючи досить складну ситуацію, яка склалась в регіонах 

Східної України, першочерговими питаннями, які потребують негайного 
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вирішення в соціально-економічній сфері: руйнування сіл, високий 

рівень безробіття й міграція населення; низький рівень доходів; 

скорочення мережі закладів соціально-культурного, навчально-

виховного, медичного обслуговування; застарілість матеріально-

технічної бази; погіршення демографічної ситуації (зменшення 

чисельності та скорочення природного приросту населення). Розв’язання 

цих та інших проблем вимагає від державної політики формування 

сприятливого організаційного та економічного середовища, залучення 

інвестицій у регіони, створення належних умов проживання і праці. Все 

це зумовлює необхідність пошуку дієвих інструментів відновлення 

регіонів Східної України.  

У зв’язку з цим виникає очевидна закономірність аналізу 

комплексної оцінки збитків, заподіяних військовими діями та механізмів 

відбудови реального сектору економіки сходу України. 

Методологічну основу аналізу оцінки втрат й подолання соціально-

економічних негараздів і загроз, зумовлених окупацією та бойовими діями 

на сході України, визначення пріоритетів та орієнтирів поточного і 

перспективного розвитку регіональних підсистем соціуму та національної 

економіки складають численні праці з питань підвищення ефективності 

системного управління сукупністю суспільних процесів у проблемних і 

депресивних регіонах, задіяння стимулів їх саморозвитку [1–3; 7], 

диверсифікації сфери зайнятості, збалансування попиту і пропозиції на 

ринку праці [4–5], вдосконалення організаційно-економічних засад 

задоволення суспільно необхідних потреб населення [6]. 

Метою цієї статті є, зважаючи на проблематику суспільно-

політичної дестабілізації на сході та її впливу на життєдіяльність України 

проаналізувати оцінку втрат та визначити пріоритети, першочергових 

заходів і стратегічних перспектив соціально-економічного розвитку 

регіонів (постраждалих від бойових дій і залучених до розміщення 

внутрішніх переселенців). 

Для реального сектору, як і для економіки у цілому, 2014-2015 рр. 

стали періодами значних випробувань. Реальний сектор відчув 

нищівного удару в ході збройного протистояння – розташовані у східних 

регіонах виробництва вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної 

промисловості, що забезпечували значну частину внутрішнього 

промислового виробництва та експорту, зазнали величезних втрат, 

знищено низку транспортно-логістичних об’єктів. 

У 2014 р. відбулося значне прискорення темпів падіння 

промислового виробництва, яке за підсумками року становило 10,1%. 

Негативну динаміку продемонстрували всі основні агреговані види 

промислової діяльності: скорочення обсягів виробництва у добувній 

промисловості і розробленні кар’єрів становило 13,7%, переробній 

промисловості – 9,3%, постачанні електроенергії, газу, пари і 

кондиційованого повітря – 6,6%. 
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Негативна тенденція багато в чому зумовлена падінням 

виробництва у Донецькій та Луганській областях (на 31,5% і 42% 

відповідно у 2014 р.). 

Вагомий внесок у скорочення промислового виробництва в Україні 

зроблено підприємствами гірничо-металургійного комплексу. Видобуток 

вугілля у 2014 р. скоротився на 30,5%. Нині зі 150 вугільних шахт 

115 перебувають на окупованих територіях; повністю зруйновано 

7 вугледобувних шахт Донбасу, ще 63 працюють у режимі відкачування 

води, працюючими є лише 24 шахти [8]. З 90 шахт, підпорядкованих 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, лише 

35 знаходяться на контрольованій Україною території, тоді як інші 55 (у 

т.ч. шахти, що видобувають вугілля антрацитової групи) перебувають на 

території Донецької та Луганської областей, підконтрольній терористам. 

Із 35 контрольованих Україною шахт близько 10 працюють у режимі 

підтримання життєдіяльності. 

Зменшення обсягів виробництва у металургійній промисловості у 

2014 р. становило 14,5%; втрати вітчизняних металургійних підприємств 

оцінюються на рівні близько 40 млрд грн, у т.ч. 25 млрд грн – втрачені 

прибутки від недовипущеної продукції, 15 млрд грн – вартість 

руйнованих основних фондів [8]. 

У машинобудуванні зменшення обсягів виробництва сягнуло 

20,6%; за попередніми підрахунками, у 2014 р. втрати галузі становили 

10 млрд грн. 

Крім руйнувань виробничих потужностей, збитки підприємств 

машинобудування також пов’язані з тим, що важливими замовниками 

машинобудівників Донецької та Луганської областей є підприємства 

горно-металургійного комплексу, стан яких не дозволяє їм робити 

закупівлі. Крім того, найбільші машинобудівні підприємства були 

орієнтовані на експорт до Російської Федерації (зокрема, «Мотор Січ» та 

всі вагонобудівні підприємства). Перебування під безпосереднім 

контролем російського бізнесу окремих крупних виробництв (зокрема, 

«Запоріжтрансформатору», Сумського НВО ім. Фрунзе та 

«Луганськтепловозу») посилює залежність української промисловості від 

управлінських рішень російської сторони, значно ускладнюючи 

перспективи відновлення галузі.  

Понад чверті (27%) промислового потенціалу Донецької та 

Луганської областей вивезено до Російської Федерації. Особливо 

небезпечним може стати демонтаж і вивезення устаткування з 

машинобудівних заводів Донецької та Луганської областей, які 

виробляють продукцію військового призначення (зокрема, зі 

Сніжнянського машинобудівного заводу, Луганського патронного 

заводу, заводів «Топаз», «Юність» та «Точмаш» [9]), що позбавить 

Україну стратегічних потужностей (у т.ч. високотехнологічних) і 

водночас посилить позиції бойовиків, забезпечивши їх військовим 

оснащенням та боєприпасами. 
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Обсяги виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 

зменшилися на 14,2%, насамперед, за рахунок скорочення випуску 

добрив і азотних сполук після зупинки Концерну «Стирол» та 

«Сєвєродонецького об’єднання Азот». У 2014 р. виробництво аміаку в 

Україні скоротилося на 30,8%, а потужності з виробництва мінеральних 

добрив фактично втрачено на 36%. 

Виникла загроза зупинення підприємств скляної галузі (нині 

потужності з виробництва скла втрачено на 90%), що в свою чергу може 

спричинити зупинення роботи підприємств з виробництва продуктів 

харчування, дитячого харчування, медичних засобів та напоїв різних видів. 

Загалом, втрати промисловості Донбасу у ході збройного 

протистояння становлять близько 26 млрд грн, втрати експорту 

оцінюються у більш ніж 70 млрд грн [10]. 

У 2015 р. падіння промислового виробництва триває, і у січні-квітні 

воно зафіксовано на рівні 21,5% порівняно з відповідним періодом 2014 р.  

Цілеспрямоване знищення терористами низки об’єктів реального 

сектору економіки на Донбасі суттєво погіршує соціально-економічне 

становище східних регіонів та завдає удару всій економіці України, 

обумовлюючи критичне зростання рівня загроз економічній безпеці 

України. Основними з таких загроз є наступні [12]. 

1. Руйнування виробничих потужностей країни, що обумовлює 

порушення кооперації підприємств, пов’язаних єдиним виробничим або 

технологічним циклом, послаблення господарських та соціальних 

зв’язків між окремими регіонами, може спричинити ізольованість 

частини східних областей від решти України. Численні пошкодження 

об’єктів на сході країни призвели до руйнування виробничих ланцюгів 

«вугілля-кокс-метал» та «вугілля-електроенергія». Проблеми з 

постачанням сировини і вивезенням готової продукції з коксохімічних 

підприємств спричинили зупинення у 2015 р. на гарячу консервацію 

Ясинівського коксохімічного заводу та «Донецьккоксу», нині працюють 

лише 3 коксохімічні підприємства. 

Дефіцит коксу став одним із основних чинників, які спричинили 

призупинення металургійними комбінатами випуску продукції, причому 

й тих, що розташовані за межами окупованих територій. На 

невизначений строк зупинено роботу, зокрема, «Донецьксталі», 

Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, 

Донецького електрометалургійного заводу. 

2. Звуження експортного потенціалу України внаслідок погіршення 

показників діяльності ключових експортоорієнтованих виробництв, що 

розташовані на Донбасі, а також введення низки обмежень на російському 

ринку. У 2014 р. при скороченні українського товарного експорту на 13,5% 

порівняно з 2013 р. його падіння у Донецькій області становило 32,2%, у 

Луганській – 46,2%. У 2015 р. ситуація погіршилась – у січні-березні 2015 р. 

товарний експорт України впав на 32,9% відносно січня-березня 2014 р.; 

падіння у Донецькій області становило 62,6%, у Луганській – 96,7%. Якщо у 
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2013 р. Донецька та Луганська області разом забезпечили 25,2% товарного 

експорту України, то у 2014 р. – лише 19,1%. Негативний внесок у падіння 

українського товарного експорту Донецькою та Луганською областями 

обумовлений високою концентрацією у цих областях підприємств 

металургії, машинобудування та хімічного комплексу, які традиційно 

формували вагому частку вітчизняного експорту. 

Політика Росії щодо запровадження обмежень на імпорт певних 

видів українських товарів, а також активна реалізація нею власних 

імпортозаміщуючих проектів призвели до падіння українського експорту 

до Російської Федерації у 2014 р. на 33,7%, у січні-лютому 2015 р. – на 

62,3%, що негативно позначилось на загальній динаміці експорту з 

України, зважаючи на його низьку географічну диверсифікованість за 

окремими товарними групами. 

Водночас запровадження з 23.04.2014 р. Європейським Союзом 

автономних преференцій для українських експортерів дозволило 

підтримати експортну активність в окремих галузях.  

Подальші перспективи для вітчизняних виробників на ринку ЄС 

пов’язані з пролонгацією дії торговельних преференцій для України до 

31 грудня 2015 р. (відповідне рішення прийняте Радою ЄС 24.10.2014 р.). 

Однак поглиблення торговельних зв’язків з ЄС та освоєння вітчизняними 

експортерами нових ринків потребує значних заходів з реформування 

економіки, забезпечення її структурно-технологічної модернізації. 

3. Різкий обвал інвестиційної привабливості економіки, і як 

наслідок – фактичне припинення припливу іноземних інвестицій та 

згортання внутрішнього інвестування. Традиційні ризики інвестиційної 

діяльності в Україні, пов’язані з інституційними чинниками та низькою 

ефективністю державної політики, нині посилюються політично-

економічною нестабільністю. Дія зазначених чинників змушує компанії 

відмовлятися або відкладати на майбутнє реалізацію інвестиційних 

проектів. У 2014 р. в економіку України іноземними інвесторами 

вкладено 2451,7 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу). Зменшення капіталу за цей період становило 13592,1 млн дол. 

(у т.ч. за рахунок курсової різниці – 12246,5 млн дол.).  

4. Скорочення внутрішньої ресурсно-сировинної бази паливно-

енергетичного комплексу. Зменшення виробництва вугілля на Донбасі, 

де зосереджено близько 80% видобутку кам’яного вугілля в Україні, 

пошкодження та руйнування шахтного фонду, захоплення терористами 

шахт, у яких видобуваються цінні сорти вугілля антрацитової групи, 

призводять до недостатності його запасів на підприємствах теплової 

генерації, що загрожує стабільності функціонування всієї об’єднаної 

енергетичної системи України, провокуючи виникнення значного 

дефіциту генеруючої потужності. Україна змушена нарощувати імпорт 

вугілля: якщо у 2013 р. частка вугілля в імпорті мінеральних палив 

становила 9,2%, то у 2014 р. – 11,7%, а в січні-лютому 2015 р. – 14,3 %. 
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Також суттєво обмежено можливості України розпочати видобуток 

сланцевого газу й шахтного метану, розроблення родовищ яких 

дозволило б протягом кількох років повністю замінити імпортний 

російський природний газ. 

5. Зростання соціальної напруженості та протестних настроїв у 

суспільстві, що спричинено масштабними скороченнями персоналу через 

закриття багатьох промислових підприємств, відправленням працівників 

у неоплачувані відпустки та невиплатою заробітної плати. Загальна 

кількість зайнятого населення в Україні у 2014 р. скоротилася на 11,4%, у 

Донецькій та Луганській областях – на 11,0 та 13,3% відповідно. У 

Донецькій області станом на 01.05.2015 р. кількість зареєстрованих 

безробітних становила 23,4 тис. осіб, при цьому кількість вакансій у базі 

даних обласної служби зайнятості становила 1400 од. Отже, 

навантаження на 1 вільне робоче місце становило 16 осіб [11]. 

У 2014 р. індекс реальної заробітної плати в Україні становив 93,5% 

до 2013 р., у Донецькій області – 89,4%, Луганській – 86,4%. У січні-

березні 2015 р. ситуація погіршилася – в Україні індекс впав до позначки 

79,9%, у Донецькій та Луганській областях – до 84,7 та 65,4% відповідно. 

Відсутність чіткої оцінки масштабів руйнувань, тривалість ситуації 

невизначеності та продовження фізичного руйнування на значній частині 

території Донецької та Луганської областей не дозволяють дати точні 

оцінки негативного ефекту для економіки України. Однак уже сьогодні 

виникає потреба у проведенні аудиту та ідентифікації втрачених та 

пошкоджених комплексів та об’єктів і в розробці механізмів компенсації 

втрат у галузях реального сектору економіки. 

Комплексна оцінка збитків передбачає створення унормованого і 

коректного методичного апарату оцінювання втрат від російської агресії. 

Однак, інтеграція окупованих територій до українського простору 

(економічного, політичного, соціального) потребує нової соціо-

гуманітарної (як сукупність державницьких пріоритетів, що позитивно 

сприймаються на рівні громад), економічної та виробничої 

інфраструктури. Для створення нової інфраструктури сталого розвитку в 

Донецькій та Луганській областях необхідне надання пріоритетності 

гуманітарної сфери над економічною, відпрацювання дієвих механізмів 

захисту громадян України від інформаційної та гуманітарної війни 

Російської Федерації. Соціально-економічна сфера має бути побудована 

на сучасних соціально-орієнтованих ринкових засадах державно-

приватного партнерства. На відкритої, прозорості, дієвості української 

влади щодо цих територій, на формуванні базису української інтеграції 

відірваних від нашої держави територій.  
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Рязанова Н. О. Комплексна оцінка збитків і перспективи 
відновлення східних регіонів України 

Приведено комплексна оцінка втрат у реальному секторі економіки 

Донецької і Луганської областей внаслідок ведення воєнних дій. 

Проаналізовано соціально-економічне становище східних регіонів в 

аспекті економіки України. 

Визначено заходи щодо відбудови та перспективи розвитку 

економіки Донбасу, спрямовані на відновлення роботи існуючих 

виробництв, диверсифікацію експортних поставок продукції і 

розширення її внутрішнього споживання. Розкрито пріоритети, 

першочергових заходів і стратегічних перспектив соціально-

економічного розвитку регіонів сходу України. 
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Рязанова Н. А. Комплексная оценка убытков и перспективы 
восстановления восточных регионов Украины 

Приведена комплексная оценка убытков в реальном секторе 

экономики Донецкой и Луганской областей в результате ведения 

военных действий. Проанализировано социально-экономическое 

положение восточных регионов в аспекте экономики Украины. 

Определены меры по восстановлению и перспективы развития 

экономики Донбасса, направленные на восстановление существующих 

производств, диверсификации экспортных поставок продукции и 

расширение ее внутреннего потребления. Раскрыты приоритеты, 

первоочередных мер и стратегических перспектив социально-

экономического развития регионов востока Украины. 

Ключевые слова: оценка, анализ, потери, производство, экспорт, 

механизм, эффективность. 

 

Ryazanovа N. Comprehensive Assessment of Damage and Recovery 

Prospects of the Eastern Regions of Ukraine 

Powered comprehensive assessment of losses in the real economy of the 

Donetsk and Lugansk regions as a result of combat. The social and economic 

situation of the eastern regions of Ukraine in terms of economy. 

The measures on reconstruction and economic development prospects of 

Donbass aimed at restoration of existing production, diversifying exports of 

products and expand its domestic consumption. Found out future prospects for 

domestic producers on the EU market.  

Analyzes the consequences of worsening production of key export 

industries of Eastern Ukraine and workarounds. 

Reveals priorities, priority actions and strategic prospects of socio-

economic development of the regions of Eastern Ukraine. The features of 

changes in output in mechanical engineering at the example of large 

engineering companies.  

The analysis of change in output of metallurgical industry Eastern 

regions of Ukraine. 

Key words: assessment, analysis, loss of production, export, mechanism 

efficiency. 
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