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НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПОСТРАЖДАЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Військовий конфлікт, який виник на Сході України, значно погіршив 

екологічне, соціальне та економічне становище нашої держави. Проблеми, які 

виникли в Луганській та Донецькій областях стосуються понад 6,55 млн. об’єктів 

систем енерго-, водо-, теплопостачання, закладів освіти, охорони здоров’я, іншої, 

в т. ч. транспортної інфраструктури міст жителів. Внаслідок бойових дій було 

повністю або частково зруйновано об’єкти систем енерго-, водо-, 

теплопостачання, закладів охорони здоров’я, освіти, велика кількість громадян 

вимушено покинула свої домівки. Дані проблемні питання загострюються у 

зв’язку з наближенням зимового періоду.  

На рисунку 1 узагальнено негативні аспекти впливу війни на економічний і 

політичний розвиток держави в короткостроковому періоді та вплив війни в 

довгостроковому періоді на економіку й, зокрема на інвестиційний клімат, який 

характеризується можливими післявоєнними економічними зрушеннями. 

 

 
Рис. 1. Наслідки військового конфлікту на Сході України 

Узагальнено на основі: [1] 

 

У ході неоголошеної війни Україна втратила щонайменше 20 % 

економічного потенціалу [3]. Для сектору економіки як на Сході, так і України в 

цілому 2014-2016 р.р. стали періодами значних випробувань. З початку 2014 року 

Україна втратила 10,3 млрд.  доларів інвестицій, у той час як приплив капіталу 

становив 1,9 млрд доларів [2]. В умовах, що склалися в Україні, інвестувати в 

економіку держави дуже складно. Д. Боярчук стверджує: “У цій війні більше 
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негативних аспектів, ніж позитивних, тому що всі бояться й ніхто не інвестує в 

економіку” [4]. 

Як ми бачимо, збройне протистояння зумовлює втрату частини активів та 

погіршення економічного становища держави в цілому. Ситуація, яка склалася 

викликає необхідність економічної реабілітації постраждалих територій, що, в 

свою чергу, потребує значних обсягів державного фінансового забезпечення. 

Орієнтовними потребами, для фінансування є: 

– розробка механізму створення нових робочих місць у сфері будівництва та 

інфраструктури постраждалих територій; 

– створення резерву для забезпечення соціально-економічних потреб 

населення; 

– відновлення житлових будинків; 

– реабілітація системи енерго-, водо-, теплопостачання; 

– відбудова закладів освіти та медицини; 

– відновлення транспортної інфраструктури та зв'язку; 

– відбудова сфери торгівлі; 

– відновлення промисловості. 

Відбудова економічного сектору на постраждалих територіях, сприятиме 

поліпшення економічних показників країни в цілому, як то: відновлення 

постраждалих та занепадаючих підприємств, зростання кількості робочих місць, 

підвищення заробітної плати та купівельної спроможності населення. 

Якщо звернути увагу на прогнози міжнародного рейтингового агентства Fitch 

Ratings, то спостерігається очікування зростання економіки України з 1,1% у 2016 

році до 2,5% у 2017 році з подальшим зростанням до 3% у 2018 році [5]. За 

даними агентства, у той же час, на відносно низькому рівні залишиться обсяг 

інвестицій, які підтримали зростання в 2016 році. При цьому аналітики 

наголосили на важливості поліпшень для бізнес-середовища [5]. 

Отже, перед Україною стоїть ще багато невирішених перешкод та великих 

випробувань на шляху до покращення економічних показників. Державі необхідно 

вирішити ряд невідкладних проблем, які пов’язані з необхідністю економічної 

реабілітації постраждалих територій, щоб максимально усунути наслідки конфлікту 

на Сході та розбалансованості системи регулювання економічної політики. 

Створення механізму економічної реабілітації постражда-лих територій не можливе 

без дієвого інформаційного забезпечення прийняття відповідних управлінських 

рішень, а саме: розробці системи бухгалтерського обліку державного фінансового 

забезпечення операцій з економічної реабілітації постраждалих територій.  
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