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1. Постановка проблеми.
В умовах стрімкої зміни геополітичних реалій та проведенням
антитерористичної операції (АТО) на території Донецької області особливої
актуальності для економіки та суспільства набувають пошук шляхів реформування
регіональних економічних комплексів, визначення перспектив диверсифікації
регіональної економіки, підвищення якості надання соціальних послуг та
реформування місцевого самоврядування, розбудови безпечного суспільства. Від
успішного вирішення цих питань залежать перспективи створення нових робочих
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місць, рівень та динаміка заробітної плати, доходи місцевих бюджетів, а в кінцевому
підсумку – соціально-економічна стабільність в регіоні [12].
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання впливу організаційних та нормативно-правових чинників на процес
відновлення територій розглядалися в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких
як: Бубенко П., Гавкалова Н., Долішній М., Ізард У., Кушнір Т., Осадчая Н. [1-12] та інші.
Визначенню можливостей і завдань відновлення економіки Донбасу присвячено
значну кількість публікацій, в тому числі концептуальні дослідження. Формуються
нормативно-правові, організаційні, соціально-економічні передумови відродження
територій Донецької і Луганської областей.
3. Невирішені раніше частини загальної проблеми
Незважаючи на значні результати, отримані зазначеними вище та іншими
науковцями, постійної уваги потребує вдосконалення шляхів вирішення проблем
відновлення регіону.
4. Постановка завдання.
Метою даної роботи є вивчення впливу організаційних та нормативно-правових
чинників на процес відновлення Донецької області та розробка організаційноекономічних механізмів вирішення проблеми.
5. Виклад основного матеріалу.
Найважливіше призначення кожної держави полягає в тому, щоб керувати
суспільними справами. Кожна держава, як організація політичної влади в суспільстві,
як соціальний і політичний інститути, є досить абстрактним явищем і виявляє себе у
«зовнішніх» стосунках саме через практичне здійснення цієї влади. Сутність державної
влади полягає в тому, що вона справляє цілевизначальний, організуючий, регулюючий
вплив на все суспільство. Втілення державної влади в діяльність органів державної
влади через такі засоби її здійснення, як політика, адміністративні акти, правові норми,
економічне стимулювання, ідеологічний вплив, способи примусу забезпечує
функціонування державно-владного механізму.
Державне управління є одним із видів діяльності зі здійснення державної влади,
яке полягає у практичній реалізації організаційних, виконавчо-розпорядчих функцій із
втілення в життя вимог законодавства і здійснення на цій основі управлінського
впливу щодо певних об’єктів. Є глибокий внутрішній зв’язок між моделлю організації
державної влади і системою управління — вони мають відповідати одна одній.
Для соціально-економічного відновлення регіону необхідно мати повну
інформацію про те, які фактори цьому сприяють. Такі знання необхідні для того, щоб
вміти керувати ними, а саме, вчасно проаналізувати дані фактори і прийняти вірне
рішення в різних областях, що стосуються регіонального відновлення та розвитку. Під
фактором слід розуміти причину, рушійну силу будь-якого процесу, що визначає його
характер або окремі риси [9].
Як один із визначальних системних елементів, структура управління має
забезпечити не лише життєздатність, але і розвиток держави, синергічний ефект
взаємодії інших її елементів. Тому в процесі відновлення Донецької області необхідно
врахувати всі чинники, що впливатимуть на державу з боку як зовнішнього, так і
внутрішнього її середовища. Дослідження факторів, що впливають на відновлення
територій, дозволили виділити головні дві групи: організаційні та нормативно-правові.
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Досягнення цілей державної політики з відновлення та реінтеграції
постраждалих від конфлікту територій потребує забезпечення її певними ресурсами,
застосування сучасних механізмів, взаємоузгоджених між собою. Разом із тим,
дослідження українських реалій у даній сфері свідчить про недостатнє застосування
ефективних інструментів при реалізації державної політики в даному напрямі.
Ситуація, що склалася, призводить до виникнення проблем теоретичного і
прикладного характеру: теоретичні – полягають у тому, що не визначено цілу низку
дефініцій понятійного апарату державної політики з відновлення та реінтеграції
постраждалих від конфлікту територій, а практичний аспект виявляється у складності
визначення та опрацювання реальних механізмів формування та реалізації державної
політики з відновлення та реінтеграції постраждалих від конфлікту територій [14].
Навіть при активній та широкомасштабній підтримці світової спільноти
відновлення постраждалих територій та їх реінтеграція в політичне, економічне та
культурне життя відноситься насамперед до зони відповідальності держави, під
міжнародно-визнаним суверенітетом якої знаходяться ці території.
Держава зобов’язана не тільки повністю відновити постраждалий ареал, але й
створити рівні умови для життєдіяльності всіх залучених у конфлікт спільнот,
незалежно від причини виникнення конфлікту [13].
Визначення типів інструментів державної політики сприяє розумінню її суті та
дає можливість визначити послідовність етапів її реалізації. На підставі аналізу
наукової літератури зазначимо, що розрізняють чотири види основних інструментів:
інформаційні, фінансові, владні і структурні. Проте, з практичної позиції при реалізації
державної політики доцільно використовувати і такі інструменти:
 фінансове забезпечення – шляхом субсидій, дотацій і видатків можливе
ефективне ресурсне регулювання локальних витрат;
 приватизація, збільшення приватного сектору, створення державноприватних підприємств – доцільність такого інструменту полягає в ефективному
використанні ресурсів приватного сектору для забезпечення потреб державного та
взаємній користі;
 адміністративні методи – використовуються з метою створення рамкових
обмежень при здійсненні державно-управлінських дій та для контролю їх результатів;
 законодавчі норми – даний інструмент важливий з точки зору врядування
оскільки має фундаментальний і визначальний характер, регулює соціальні взаємини
та сприяє впровадженню державно-політичних рішень;
 податковий інструмент – перерозподіляє ресурси через податкову систему,
характеризує взаємовплив держави і суспільства [10].
Не викликає сумнівів, що пріоритетність врахування в державній політиці
безпрецедентних процесів на Донбасі, що спричиняють людські, моральні, політичні,
екологічні та економічні втрати, радикально змінюють суспільні відносини.
Масштабний воєнний конфлікт, безперечно, вкрай негативно впливає на не
надто потужний економічний потенціал держави.
У даному випадку мова йдеться як про результати безпосереднього руйнування
економіки регіону – окупованої й підконтрольної Україні частини, – так і про зумовлені
цим проблеми безпосередньо зв’язаних із ним підприємств.
Необхідно відзначити, що економіка Донбасу вже давно не відповідала навіть
дуже скромним сучасним вимогам – застарілі технології, небезпечні та шкідливі умови
праці, висока енергоємність після розпаду СРСР десятки років потребували докорінних
змін. Але, будь-яка пропозиція наштовхувалась на нездоланну перешкоду: необхідність
забезпечення зайнятості працівників, які неминуче втратять роботу внаслідок
реконструкції. І кожного разу влада не наважувалась на рішучі дії. Наразі економіку
регіону зруйновано і питання стоїть в контексті її відродження.
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Під відродженням Донбасу розуміється розбудова прийнятної для життя
території з урахуванням всіх особливостей та труднощів, обумовлених безпосередньою
близькістю зони бойових дій.
Знищення технологічно застарілої економіки і розрив традиційних зв’язків з
тимчасово окупованими територіями та Росією змушує не тільки до формування
принципово іншого господарського комплексу, а й до пошуку нових ринків постачання
необхідної сировини, комплектуючих і збуту виробленої продукції. Та хоча країна в
цілому вже будує свою стратегію, реалізує торгово-економічні й валютно-фінансові
проекти без ресурсного потенціалу Донбасу, все це дається доволі важко і, головне, не
може бути причиною чи навіть аргументом нехтування регіоном. В багатьох випадках
нагальною потребою стане формування схем виробничих процесів із залученням до
них підприємств Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та інших областей
України, обумовили необхідність:
 зміни системи розселення;
 будівництва нових доріг і комунікацій;
 будівництва/ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, передусім житла;
 заохочення інвестицій в інноваційні об’єкти та технології;
 стимулювання прискореного розвитку малого та середнього бізнесу, що
забезпечуватиме робочі місця для мешканців території і постачання населенню
необхідних товарів та послуг.
Виконання визначених завдань потребуватиме специфічних рішень, зокрема
пов’язаних із наданням певних преференцій.
Події на Донбасі мають і дуже важливий психологічний вплив на українське
суспільство та українську державу.
Реальність, яка сьогодні склалася на Донбасі, без сумніву відбилася на всіх
сферах життя регіону.
Перелічимо втрати, які зазнала Донецька область внаслідок воєнних дій.
1. Це соціально-демографічні втрати. Втрати цивільного населення внаслідок
воєнних дій на Донбасі становлять понад 7 тис. осіб і продовжують зростати. Окрім
безпосередньої загрози життю населення під час бойових дій, погіршення його
здоров’я у конфліктному регіоні спричиняє порушення нормальних умов життя,
відсутність необхідної медичної допомоги (або її відстрочення), брак лікарських
засобів, вимушене неотримання потрібного лікування.
Існує ризик спалахів соціально небезпечних хвороб. Погіршення санітарноепідеміологічного становища є найбільш вагомим, після безпосередньої загрози життю
під час бойових дій, ризиком для здоров’я населення і відновлення економічної
діяльності на Донбасі.
Загальні підтверджені міграційні втрати регіону наближаються до 1,5 млн. осіб.
Невизначеність реальних перспектив щодо припинення бойових дій та відновлення
контролю України над окупованими територіями матиме наслідком подальше
збільшення масштабів внутрішньої міграції населення.
Втрати робочих місць оцінюються від 50 % для великих підприємств до 80-90 %
- для малих та середніх підприємств регіону. Внаслідок цього від 1,1 до 1,8 млн.
працездатних осіб на Донбасі частково або повністю залишилися без роботи та засобів
до існування, що призвело до появи майже 2 млн. осіб економічно неактивного
населення.
Збільшення масштабів бідності серед населення Донбасу внаслідок втрати
основних джерел доходів, майна і соціального статусу має наслідком формування
феномену раптової бідності та зростання навантаження на систему державної
соціальної підтримки.

36

ISSN 2223-3822 © Socio-Economic Problems and the State, Vol. 20, No. 1, 2019

2. Це руйнування поселенської структури, виробничої й соціальної
інфраструктури. Внаслідок конфліктної ситуації та бойових дій густозаселені й
унікальні за рівнем урбанізації Донецька область зазнала найбільших втрат людності
міських поселень на тлі дезорганізації життєдіяльності населення та надання
соціальних послуг, повного або часткового руйнування житлового фонду і стратегічно
важливих інфраструктурних об’єктів. Середня щільність населення зменшилась на
20,2 %, що є критичним з точки зору відновлення потенціалу людності поселень
Донбасу в найближчій перспективі.
Більша частина руйнувань припадає на житлові будинки та системи енерго-,
водо-, теплопостачання. Загальна сума збитків лише у Донецькій області перевищує
1,25 млрд грн. Значна кількість закладів соціальної інфраструктури залишилась на
тимчасово непідконтрольній Україні території.
3. Втрати виробничої інфраструктури. Донецька область є однією з найбільших
в Україні за своїм промисловим потенціалом. Через бойові дії істотно постраждали такі
галузі як машинобудування, важка та видобувна промисловість, зокрема вугільна,
значна частка підприємств яких знаходиться в зоні АТО, на даний час ООС. Економічна
активність на тимчасово неконтрольованих Україною територіях знизилась у 5 разів.
На динаміку виробництва 2017 р. істотно вплинули наслідки вимушеної блокади
вантажних перевезень на лінії розмежування через націоналізацію бойовиками
терористичних організацій підприємств на окупованій території. Починаючи з лютого
щомісяця спостерігався спад порівняно з аналогічними місяцями 2016 р. Значне
зниження зафіксовано в базових галузях промисловості регіону, основою яких є
технологічні ланцюжки «вугілля — кокс — метал» та «вугілля — електроенергія»
(Рис. 1) [7].

Рис. 1. Динаміка індексу промислового та сільськогосподарського виробництва в
2014-2017 рр., % (наростаючим підсумком) [7].
Обсяги промислового виробництва за підсумками 10 місяців 2017 р. Донецької
та Луганської областей продемонстрували найбільше серед регіонів скорочення на 12,6
та 30,0 %. Разом з п’ятьма регіонами та м. Києвом вони визначили його
загальнодержавне зменшення на 0,2 %. Основне падіння по Україні відбулося в галузі
добування кам’яного та бурого вугілля (–17,1 %); виробництва коксу та продуктів
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нафтопереробки (–16,5 %); постачання електроенергії, виробленої тепловими
електростанціями (–5,9 %) [7].
4. Екологічні втрати та погіршення умов природокористування. Значних
руйнувань зазнала інфраструктура водопостачання та водовідведення, пошкоджено
канал «Сіверський Донець–Донбас», існує загроза повного припинення водопостачання
міст і селищ загальною чисельністю населення понад 2,5 млн. чол. Відбуваються
постійні обстріли Донецької фільтрувальної станції.
Також, відбувається затоплення шахт, що може призвести до забруднення та
отруєння підземних вод басейнів ріки Сіверський Донець і малих річок Приазов’я,
питної води і навколишнього природного середовища.
Збільшується кількість випадків потрапляння до водойм небезпечних отруйних
речовин промислового і комунального походження. Небезпечними є стихійні
захоронення без дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
Взагалі, втрати економічного потенціалу Донбасу стосуються не лише фізичної
втрати засобів виробництва й особливо знарядь праці, як на цьому часто роблять
акцент ЗМІ. До втрат економічного потенціалу слід також віднести втрати предметів
праці, готової продукції та запасів, нематеріальних активів, особливо «ноу-хау», робочої
сили, недоотриману вигоду від здійснення господарської (комерційної) діяльності
тощо. Таким чином для оцінки втрат економічного потенціалу Донбасу треба
проаналізувати зміни, які відбулися не лише в засобах виробництва цього регіону, а й у
його трудових ресурсах, виробничій та соціальній інфраструктурі, науково-технічній
сфері, споживчому попиті тощо.
За час військового конфлікту державою почали створюватися певні державні
механізми, а саме: нормативно – правовий, організаційний, економічний та соціальний
для подолання негативних наслідків військових дій, відновлення та інтеграції
Донецької області. Наразі, найактуальнішим є створення стратегії та розробка
тактичних документів (державних планів, заходів, програм та інше) для відновлення та
інтеграції території Донбасу на основі подальшого розвитку державного управління
цього регіону.
Необхідно відзначити, що у державі розробці програм та заходів щодо
відновлення постраждалих від військового конфлікту територій приділяється значна
увага.
На початку 2017 року було затверджено план заходів, спрямованих на реалізацію
деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та
Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження.
Так, у цьому плані виділено ряд напрямів, найважливішими з яких є такі:
1. Економічні заходи, які передбачають:
- Розвиток
внутрішнього
ринку,
підвищення
ефективності
цього
функціонування та вдосконалення механізму державного регулювання;
- Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, знищення тиску
зі сторони держави;
- Недопущення виникнення заборгованості зі сплати заробітної плати.
2. Соціальні заходи, які насамперед передбачають:
- Посилення протидії корупції та тіньової економічної діяльності;
- Забезпечення гарантованих Конституцією України прав та свобод громадян
на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту,
підвищення якості соціальних послуг вдосконалення системи надання
адміністративних послуг та багато інших.
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На сьогодні складно визначити час, коли країна зможе розпочати практичну
реалізацію реабілітаційних робіт. Необхідно зауважити, що кожна держава повинна
завчасно готуватися до постконфліктного відновлення.
За оцінками міжнародних експертів, які займаються подібними конфліктами,
якщо протягом п’яти років не почнеться процес реінтеграції, то далі він стає
неможливим. Виходячи з того, що практично чотири роки з цих п’яти вже минуло,
вкрай необхідним є усвідомлення необхідності прискорення процесів відновлення та
реінтеграції, розробки та реалізації дієвої державної політики в цій сфері [18].
Наслідки військового конфлікту були розглянуті вище, до цього хочеться додати
ще зниження доходів населення, загострення криміногенної ситуації та гуманітарну
катастрофу.
Тривалі бойові дії призвели до значних людських жертв, спустошили міста і села,
спричинили масові хвилі територіального переміщення населення як внутрішнього,
так і за кордони країни. Кількість внутрішньо переміщених осіб зростала практично
рівномірно, крім стрибків у період ускладнення воєнних дій, а саме грудень 2014 лютий 2015 рр., коли кількість ВПО зросла на 493 902 осіб. Середньомісячна кількість
переміщених із зони проведення антитерористичної операції осіб за даний період
складає 10 000 осіб [18].
Напрямки підтримки
реінтеграційних процесів
на Донбасі
Нормативноправовий
напрямок

Економічні заходи

Організаційний
напрямок

Соціальні
заходи
Стратегія реінтеграції
деокупованих територій

Органи державної влади

Стратегія відновлення
територіальної
цілісності України

Соціально-економічне відновлення деокупованих
регіонів подальша деокупація українських територій
Рис. 2. Напрямки підтримки реінтеграційних процесів на Донбасі
Примітка: розроблено авторами.
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Розробка державної політики відновлення й реінтеграції деокупованих і
постраждалих від конфлікту територій, складові частини якої взаємопов’язані як у
просторі, так і функціональному відношенні, сама по собі є дуже складним
дослідницьким завданням та припускає наявність реалістичної оцінки економічних
спроможностей держави.
Чинники показують наявність властивих для регіону певних якостей, які
затребувані і представляють для нього особливу цінність. Серед усіх факторів деякі
відносяться тільки до галузевих умов (наприклад, енергоємність виробництва) або
тільки до регіональних (наприклад, населеність території). В даний час особливий
інтерес становлять чинники, що впливають на рівень соціально-економічного
відновлення та розвитку регіону. Як правило, на відновлення та розвиток діє не один
певний фактор, а деяка група чинників. Причому такий набір факторів змінюється в
часі. На одні чинники регіонального розвитку можна певним чином впливати
(наприклад, інвестиції в основний капітал), а на інші ні (наприклад, природні багатства
регіону).
В сучасних умовах великий вплив має комплексний фактор інвестиційної
привабливості. Підвищення рівня соціально-економічного відновлення регіону має
відбуватися в результаті залучення інвестицій, особливо іноземних. Завдяки
інвестиціям відбудеться збільшення валового регіонального продукту, бюджетних
доходів регіону, зайнятості населення тощо.
На соціально-економічне відновлення регіону впливають три головні
чинники [11].
1) ринковий фактор;
2) конкурентний фактор;
3) виробничий фактор.
Також необхідно відзначити, що мінерально-сировинні, енергетичні, водні та
інші природні ресурси є важливими передумовами і чинниками регіону. Велике
значення для їх освоєння набувають такі фактори, як наявність зручних майданчиків
для промислового і цивільного будівництва, джерел питної і промислової води. Клімат
(температурні умови, роза вітрів, утворення туману) визначає розміщення виробництв
з можливими шкідливими викидами. Рекреаційні ресурси - можливості відновлення
сил і здоров’я населення регіону або окремих територій [11].
При використанні природних ресурсів важливе значення набуває забезпечення
екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища в умовах ринкових
відносин, раціональне використання природних ресурсів, збереження та відновлення
унікальних природних комплексів та ін.
Природно-ресурсний потенціал регіону сприяє соціальному та економічному
розвитку, вплив якого в основному відбувається через структуру господарства. Не
менш важливий вплив на соціально-економічне відновлення надає фактор економікогеографічного положення регіону щодо джерел сировини, транспортних магістралей,
ринків збуту, палива тощо.
Розглянутий чинник визначає ефективність відновлення і розвитку економіки
регіону. Тут необхідно зазначити, що дія даного чинника не постійно, це відбувається
через відкриття нових джерел сировини, прокладання нових транспортних
магістралей і т.д. В умовах ринкової економіки велику роль у регіональному
відновленні та розвитку стали грати фактори інформаційних ресурсів і комунікаційних
систем, які дають уявлення про можливості найбільш ефективної соціальноекономічної діяльності регіону.
Істотний вплив на соціально-економічний розвиток регіону надає
демографічний фактор. Даний фактор створює передумови для розвитку в регіоні
різноманітних видів економічної діяльності, а також великий його вплив на рівень
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регіонального ринку. Важливою складовою даного чинника, що впливає на
функціонування регіональних соціально-економічних процесів, є трудові ресурси, що
представляють собою працездатну частину населення, як зайнятого в суспільному
виробництві, так і знаходиться в резерві (учні, безробітні, студенти,
військовослужбовці).
Для того щоб даний фактор надавав очікуваний вплив, необхідно, щоб
чисельність населення регіону хоча б приблизно відповідала його економічним
можливостям. Для успішного вирішення регіоном соціально-економічних завдань
потрібен активний вплив організаційного фактора. Для підвищення ефективності
прийнятих рішень в галузі управління економікою залучається науково-технічний
прогрес. Отже, істотний вплив на регіональне відновлення і розвиток надає науковотехнічний фактор. Звичайно ж, перераховані вище фактори, що впливають на
соціально-економічне відновлення та розвиток регіону, не обмежуються. На думку
багатьох дослідників, набір таких факторів дуже різноманітний [11].
6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
В силу незалежних від України причин, Донбас перетворився на суцільні руїни –
втрачено (в багатьох випадках безповоротно) інфраструктуру, економічний і людський
потенціал. Кардинальних змін неминуче зазнає система розселення і розміщення
економічних об’єктів, зміняться чисельність і склад населення, копіткою працею
доведеться відновлювати природні ресурси.
Але разом з тим, руйнування об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури
відкриває нові можливості відродження не морально і фізично застарілої економіки, а
розбудови сучасної модерної і ефективної економічної системи, відновлення не
абсолютно не відповідних сучасним вимогам доріг і комунікацій, житла, системи
освітніх, медичних і соціальних закладів, а формування простору, придатного для
забезпечення сталого людського розвитку в трактуванні ХХІ сторіччя.
Відновлення постраждалих від конфлікту територій за відносно короткий час,
незважаючи на всю свою складність і колосальну ресурсомісткість, є не тільки
реальним завданням, а й вкрай необхідним для сучасного суспільства. Україна має
достатній потенціал для того, щоб при активній підтримці міжнародної спільноти
максимально швидко відновити свої території. Це дозволить повернути деокуповані
райони до політико-економічного простору країни, а їх економічне відродження
відіграє виключно позитивну роль в підвищенні добробуту всіх громадян регіону, а
також у загальному соціально-економічному розвитку країни.
У даній роботі доповнено систему принципів, за якими має формуватися державна
політика відновлення та реінтеграції деокупованих і постраждалих від конфлікту
територій, але залишається потреба конкретизації заходів щодо її реалізації, що задає
проблематику для подальших досліджень.
Серед питань, що потребують подальшого дослідження, слід також зазначити
фінансування стратегій відновлення на основі акумуляції коштів міжнародних
інституцій, бюджетного фінансування.
Для того щоб відновити й підвищити рівень соціально-економічного розвитку
регіону, необхідно постійно вдосконалювати групу факторів, що впливають на цей
розвиток. Таким чином, на регіональне відновлення і розвиток впливає той чи інший
набір факторів.
Так чи інакше, швидко чи довго, з колосальним напруженням усіх потужностей
Україна відновить цей багатостраждальний регіон, і новий Донбас знову стане
флагманом національної економіки, регіоном, в якому житимуть національно свідомі,
патріотично орієнтовані, освічені і кваліфіковані люди.
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