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РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. У сучасному світі існує 
низка  регіонів,  які  охоплені  різноманітними  кон-
фліктами, у тому числі військовими. Ці конфлікти 
призводять до людських жертв  і водночас супро-
воджуються  руйнуванням  навколишнього  серед-
овища, систем життєзабезпечення та інфраструк-
тури,  економіки  і  соціальних  об’єктів.  Даний  вид 
збитків здебільшого можна компенсувати, але це 
потребує  концентрації  матеріальних,  енергетич-
них, фінансових і трудових ресурсів.

Навіть  за  активної  та  широкомасштабної  під-
тримки  світової  спільноти  відновлення  постраж-
далих  територій  та  їх  реінтеграція  в  політичне, 
економічне та культурне життя належить переду-
сім до зони відповідальності держави, під міжна-
родно визнаним суверенітетом якої знаходяться ці 
території. Держава зобов’язана не тільки повністю 
відновити постконфліктний ареал, але й створити 
рівні  умови  для  життєдіяльності  всіх  залучених  
у конфлікт спільнот незалежно від причини виник-
нення конфлікту.

Завдання  з  відновлення  територій  необхідно 
вирішувати й Україні. На  теперішній час складно 
визначити час,  коли  країна  зможе приступити до 
практичної реалізації реабілітаційних робіт. Треба 
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зауважити, що кожна держава повинна завчасно, 
ще  до  досягнення  політичних  домовленостей  
з урегулювання територіального конфлікту, готува-
тися до постконфліктного відновлення. Необхідно 
зазначити, що завчасне планування реабілітацій-
них робіт є не тільки невід’ємним правом держави, 
але й її прямим обов’язком.

За оцінками міжнародних експертів, які займа-
ються  подібними  конфліктами,  якщо  протягом 
п’яти  років  не  почнеться  процес  реінтеграції,  то 
даний  процес  є  неможливим.  Виходячи  з  того, 
що практично два роки з цих п’яти вже пройшло, 
можна  зробити  висновок,  що  керівництво  країни 
не  має  права  зволікати,  дуже  важливо  починати 
процес реінтеграції вже зараз [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідність  відновлення  постконфліктних  і  део-
купованих  територій,  реінтеграція  їх  економіки 
та  інфраструктури, а також  інші соціально-еконо-
мічні проблеми, які пов’язані з конфліктом на цих 
територіях, є предметом постійних наукових дис-
кусій. Серед наукових досліджень даного напряму 
необхідно відмітити праці Г. Гусейнова, Н. Музаф-
фарлі, Е.  Ісмаїлова, О. Колтуновича, Р. Бортника 
та ін. [2–6]. Зазначені науковці розглядають моделі 
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реінтеграції  деокупованих  територій,  соціально-
економічні  наслідки,  з  якими  зіткнулася  держава 
в  результаті  конфлікту  на  сході  країни,  та шляхи 
їх подолання, проблеми внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО). 

Проте низка питань стосовно реінтеграції део-
купованих  і  постконфліктних  територій  залиша-
ються  невирішеними,  а  це  потребує  проведення 
подальших досліджень даної тематики.

Постановка завдання. Метою  даної  статті  є 
розгляд  методичних  принципів  та  економічних 
аспектів планування відновлення деокупованих та 
постконфліктних територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реальність,  яка  сьогодні  склалася  на  Донбасі, 
без  сумніву,  відобразилася  на  всіх  сферах  життя 
регіону.  Наслідками  військового  конфлікту,  який 
ще  триває,  стали  деурбанізація  Донбасу,  втрата 
населення,  потужна  економічна  дестабілізація, 
системне  руйнування житлового фонду  та  інфра-
структури, втрата робочих місць, зниження доходів 
населення,  загострення  криміногенної  ситуації  та 
гуманітарна  катастрофа.  Тривалі  бойові  дії  при-
звели до значних людських жертв, спустошили міста 
та села, стали причинами масових хвиль територі-
ального переміщення населення, як внутрішнього, 
так і за кордони країни. Кількість внутрішньо пере-
міщених осіб зростала практично рівномірно, крім 
стрибків у період ускладнення воєнних дій (грудень 
2014 р. – лютий 2015 р.), коли кількість ВПО зросла 
на 493 902 особи. Середньомісячна кількість осіб, 
переміщених  із  зони  проведення антитерористич-
ної операції, становить 10 000 [7].

У  Донецькій  та  Луганській  областях  24  міста 
обласного  значення  опинилися  на  непідконтр-
ольній території, а 36 населених пунктів – у без-
посередній близькості від лінії розмежування або 
знаходяться  в  «сірій»  зоні;  на  непідконтрольних 
територіях Донбасу залишились 3,3 млн. осіб.

За оцінками ООН, загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб перевищила 1,4 млн., притулок 
на території інших країн отримали 388,8 тис. осіб, 
ще 732 тис. українців шукають інші форми закон-
ного перебування на території інших держав [7]. 

Ситуація,  яка  склалась  на  Донбасі,  катастро-
фічна  не  тільки  з  економічної  точки  зору.  Негай-
ного вирішення потребує низка соціальних питань 
для недопущення гуманітарної катастрофи.

Розробка  комплексного  плану  відновлення 
і  розвитку  постконфліктних  територій,  складові 
частини якого взаємопов’язані як у просторі, так і 
в  функціональному відношенні, є дуже складним 
дослідницьким завданням. 

Програма реабілітації та відновлення деокупо-
ваних та постконфліктних територій – це комплекс 
оптимальних заходів, направлених на послідовне 
відновлення та подальший розвиток економічного, 
соціального, культурного життя постраждалих від 

конфліктів територій, відбудова їхньої інфраструк-
тури  та  всебічна  реінтеграція  в  соціально-еконо-
мічну площину держави.

Розробка  реабілітаційної  програми  припускає 
наявність реалістичної оцінки економічних можли-
востей держави. Мова йде про визначення обсягу 
ресурсів, які держава може мобілізувати і направити 
на відновлення і розвиток постраждалих територій. 
Маються на увазі не тільки власні ресурси, а й між-
народна допомога,  яку  потенційно можливо  залу-
чити.  Саме фінансово-ресурсними можливостями 
визначаються часові параметри програми реабілі-
тації. Цими можливостями визначається також і те, 
на який якісний рівень відновлення і реконструкції 
може бути орієнтована дана програма. 

Так,  Н. Музаффарлі  та  Е.  Ісмаїлов  стверджу-
ють, що державна програма відновлення деокупо-
ваних і постконфліктних територій має здійснюва-
тися на основі таких принципів.

Урахування міжнародного досвіду. Із необ-
хідністю відновлення територій, економіка й  інф-
раструктура  яких  виявились  зруйнованими  в  
результаті військових конфліктів, зіткалося багато 
держав,  а  саме  Грузія,  Азербайджан,  балканські 
країни  та  ін. Використання міжнародного досвіду 
у сфері відновлення і розвитку зруйнованих тери-
торій – неодмінна умова постконфліктного програ-
мування, у тому числі і в Україні.

Разом  із  тим  нормалізація життєдіяльності  на 
відновлюваних територіях України має свої склад-
нощі, відрізняється від багатьох аналогічних про-
блем у вищеназваних  країнах,  оскільки виходить 
далеко за межі вирішення лише матеріально-тех-
нічних  і фінансових завдань. Потрібно буде реін-
тегрувати окуповані нині території та їх населення 
в політичне, економічне і культурне життя України, 
що пов’язано з низкою проблем [3].

Розумна мінімізація витрат. Здійснення 
повномасштабної  реабілітації  постраждалих  від 
військового конфлікту територій вимагає, як зазна-
чалось  раніше,  великих  ресурсів.  У  порівняно 
невеликих  державах  обсяг  необхідних  для  цього 
фінансових ресурсів може бути цілком зіставлений 
із масштабами економіки країни в цілому, тому міні-
мізація витрат є атрибутивним принципом держав-
ного  постконфліктного  програмування,  до  того  ж 
неприпустимо, щоб економія на ресурсах перетво-
рилась у наріжний принцип і домінувала над цільо-
вими  настановами  територіальної  реабілітації. 
Мінімізація  витрат,  яка  призводить  до  погіршення 
якості робіт і тим самим створює загрозу для без-
пеки населення, принципово неприйнятна [3].

Єдність двох підходів: поновлення старого 
і створення нового. Будь-яке відновлення пови-
нно  поєднувати  нове  будівництво  з  реставрацією 
раніше  побудованих  об’єктів.  Кількісне  співвідно-
шення  цих  двох  форм  реабілітації  визначається 
низкою факторів: реальним станом інфраструктур-



43

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

них, виробничих і соціально-культурних об’єктів на 
постконфліктній території, цільовими настановами 
(стандартами)  відновлення,  ресурсними  можли-
востями  країни,  тривалістю  часу  від  зруйнування 
до початку реабілітаційних робіт. Навіть коли існує 
можливість реставрації старих об’єктів, нове будів-
ництво  з  використанням  прогресивних  сучасних 
технологій нерідко більш ефективно. Це стосується 
не тільки інформаційно-комунікаційних систем, від-
новлювати які на базі старих технологій є недоціль-
ним, але й традиційних елементів інфраструктури, 
наприклад доріг [3].

Гнучкість територіального планування. 
Даний принцип слід розглядати як окремий випа-
док  застосування  попереднього  принципу,  проте 
він має самостійне значення. З одного боку,  існу-
ють  вагомі  аргументи  щодо  відновлення  докон-
фліктної мережі  поселень. При цьому,  по-перше, 
відпадає  необхідність  у  додатковому  містобу-
дівному  і  ландшафтному  плануванні;  по-друге, 
забезпечується  законне  право  кожного  пересе-
ленця  на  повернення  у  власний  будинок  або  у 
свій населений пункт. Право приватної  власності 
переселенців  на  нерухомість  належить  до  числа 
консервативних  факторів  системи  розселення. 
З  іншого  боку,  формування  нової  структури  роз-
селення  надає  додаткові можливості  для  реінте-
грації  постконфліктних  і  деокупованих  територій 
у  політико-економічну  структуру  країни,  хоча  за 
некоректності виконання може супроводжуватися 
обмеженням  прав  власності  репатріантів  і,  крім 
того,  потребує  проведення  великої  попередньої 
роботи. Саме тому поєднання цих двох принципів 
убачається більш ефективним.

Формування  нової  системи  розселення  необ-
хідно  аналізувати  в  ширшому  контексті,  ніж  від-
новлення постконфліктного ареалу [3].

Поетапність.  Постконфліктне  відновлення 
територій  належить  до  великомасштабних  про-
ектів,  ефективна  реалізація  яких  потребує 
обов’язкового розділення реабілітаційних робіт на 
чіткі стадії. Слід дотримуватись таких етапів, які є 
типовими для більшості постконфліктних терито-
рій незалежно від їх приналежності до країни.

Початковий (підготовчий) етап  включає  
в себе розробку державної програми реконструкції 
і  розвитку  постконфліктних  територій. На  цій  ста-
дії проводиться комплекс аналітичних досліджень 
із  планування  та  проектування  інфраструктурних, 
виробничих і соціально-культурних об’єктів, розро-
бляються рекомендації зі стимулювання місцевих і 
закордонних інвесторів для їх залучення в реабілі-
таційні роботи, особливо у відновлення економіки. 
У даному аспекті необхідним є проведення консуль-
тацій з міжнародними фінансовими інститутами та 
іншими потенційними донорами з метою залучення 
додаткових  ресурсів.  У  країнах,  де  території,  які 
потребують відновлення, становлять значну частку 

загальної площі, необхідне створення спеціального 
органа  (міністерства  або  агентства),  відповідаль-
ного  за  реабілітацію  та  реінтеграцію  територій,  
як це було зроблено в Україні.

На другому («передбазовому») етапі проводиться 
безпосереднє  (очне)  дослідження  постконфліктних 
територій, після чого державна програма корегується 
та затверджується. На цьому етапі починається ство-
рення прикордонної безпеки, застосовуються почат-
кові  засоби  для  забезпечення  безпеки  населення, 
проводиться  деконтамінація  пріоритетних  терито-
рій.  Важливе  завдання даного  етапу  –  відновлення 
повноважень органів місцевої адміністрації.

Третій етап є базовим і припускає відтворення 
систем  життєзабезпечення  на  основній  частині 
території.  До  числа  завдань  даного  етапу  нале-
жать:  водо-  та  енергозабезпечення,  телекомуні-
кації та зв’язок, початок широкомасштабних робіт 
із  відновлення  житлового  фонду,  невідкладного 
соціального  забезпечення,  транспортних  комуні-
кацій та інших інфраструктурних об’єктів.

На четвертому (репатріаційному) етапі  від-
бувається  повернення  вимушених  переселенців 
у  місця  їх  постійного  проживання.  Масова  репа-
тріація  повинна  супроводжуватися  створенням 
нових робочих місць і особливо сприятливих умов 
для  приватного  підприємництва.  Це  неодмінна 
умова  поступового  перетворення  відновлюваної 
території в регіональний суб’єкт самоорганізації  і 
самостійного економічного розвитку.

П’ятий етап,  який можна  назвати  адаптацій-
ним,  характеризується  остаточним  закріпленням 
репатріантів  у  місцях  їх  постійного  проживання. 
Формуються дієздатні спільноти і виробничі сили. 
На передній план виступають завдання, пов’язані 
з відновленням соціально-культурних і спортивних 
об’єктів.  Інтенсифікується  процес  формування 
органів місцевого самоврядування [3].

Перманентне вдосконалення програм 
відновлення та реабілітації територій. Усі 
сфери  відновлення  відчувають  вплив  фактора 
часу.  До  особливо  швидких  і  радикальних  змін 
схильні засоби комунікації і зв’язку, швидкість тех-
нологічного оновлення яких дуже висока. Суттєво 
змінюються  технології  і  матеріали,  які  переважа-
ють у цивільному будівництві, енерго- і газопоста-
чанні,  а  також у будівництві  і  реконструкції  тран-
спортної інфраструктури [3].

Крім  вищеназваних  принципів,  які  були  впро-
ваджені Н. Музаффарлі та Е. Ісмаїловим і мають 
досить  універсальний  характер,  з  урахуванням 
специфіки нашої країни слід застосувати ще кілька 
принципів, а саме:

-  послідовне  (гомогенне)  планування  поліцен-
тричної  функціональної  структури,  яка  б  дала 
змогу впроваджувати зміни не тільки в якусь кон-
кретну сферу життя, а й розповсюджувалася на всі 
аспекти життєдіяльності відновлюваної території;
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- інтеграційний підхід, тобто стійке відновлення 
умов життєдіяльності на відновлювальних терито-
ріях, має  включати  всі  параметри  якісного життя 
та участь місцевого населення в розробці та впро-
вадженні  заходів,  адже  всі  зміни  повинні  врахо-
вувати й орієнтуватися на спосіб життя, яке вело 
населення даного регіону до конфлікту;

- досягнення довгострокових результатів за допо-
могою  короткострокових  проектів,  які  б  стимулю-
вали інтерес інвесторів. Виконання цього принципу 
можливе  за  використання  проектів  приватно-дер-
жавного партнерства, яке добре зарекомендувало 
себе в інших подібних проектах;

- принцип взаємодоповнення, тобто всі проекти 
з відновлення та реабілітації деокупованої терито-
рії не повинні вступати в протиріччя.

Висновки з проведеного дослідження. Від-
новлення  постконфліктних  територій  за  відносно 
короткий час, незважаючи на всю свою складність 
і колосальну ресурсомісткість, є досить реальним 
завданням  для  сучасного  суспільства.  Україна 
має  необхідний  і  достатній  потенціал  для  того, 
щоб за активної підтримки міжнародної спільноти 
максимально швидко відновити свої постконфлік-
тні території. Це дасть змогу повернути окуповані 
райони до легітимного політико-економічного про-
стору, а їх економічне відродження відіграє винят-
ково позитивну роль у підвищенні добробуту всіх 
громадян регіону, а також у загальному соціально-
економічному розвитку країни. 

У  даній  статті  сформовані  деякі  принципи,  за 
якими може формуватися програма з відновлення 

територій,  але  залишається  потреба  в  конкрети-
зації  заходів  щодо  реалізації  даної  програми,  що 
задає проблематику для подальших досліджень.
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