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Сучасний світ стає дедалі більш вразливим та нестабільним до економічної кризи та різним 
соціальним та політичним конфліктам локального та регіонального масштабів. Це не 
оминуло і Україну. Соціально-економічний стан України в умовах триваючого збройного 
конфлікту та втратою частини території є вкрай нестабільним. Падіння 
макроекономічних показників у зв’язку із втратою промислових регіонів країни, майже 
відсутнє інвестування у зв’язку із нестабільною політично-економічною ситуацією в країні, 
велика кількість внутрішньо-переміщенних осіб, велика втрата людського та 
матеріального ресурсу тощо, обумовило  тему даної статті. Всебічний аналіз соціально-
економічного стану дозволить виявити масштаби втрат постконфліктних територій.  
 У статті аналізується сучасний стан соціально-економічного розвитку Донецької та 
Луганської областей, обумовлений збройним конфліктом, розглядається динаміка ВРП, 
промислового виробництва, експорту, імпорту, капітальних інвестицій, прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу), соціальних індикаторів Донецької та Луганської 
областей. Мета статті полягає у дослідженні стану постконфліктних територій 
Донецької та Луганської областей в контексті соціального та економічного аспектів. 
Аналіз пропонується проводити в розрізі індикаторів за складовими: макро- та 
мезоекономічний аналіз, аналіз інвестиційної активності, зовнішньої політики та 
соціальних показників за Донецькою та Луганською областями та за Україною в цілому для 
виявлення впливу постконфліктних територій на становище всієї країни. 
Результат аналізу соціально-економічних показників розвитку постконфліктних територій 
України (Донецька та Луганська області) показав, що у соціальному аспекті проблемою є 
створення робочих місць, а в економічному, однією з головних проблем є відновлення 
промислового потенціалу регіонів та обмеження інвестицій в умовах триваючого конфлікту 
в Україні, наслідками чого є зниження обсягів промислового виробництва, експорту тощо. 
 
The modern world is becoming increasingly vulnerable and unstable to the economic crisis and 
various social and political conflicts of local and regional scale. This also affected Ukraine. The 
socio-economic situation of Ukraine in the context of ongoing armed conflict and the loss of part of 
the territory is extremely unstable. The fall in macroeconomic indicators due to the loss of 



industrial regions of the country, the almost lack of investment due to the unstable political and 
economic situation in the country, a large number of internally displaced persons, a large loss of 
human and material resources, etc., led to the topic of this article. A comprehensive analysis of the 
socio-economic situation will make it possible to identify the extent of losses in post-conflict areas. 
 The article analyzes the current state of socio-economic development of the Donetsk and Lugansk 
regions, due to the armed conflict, discusses the dynamics of GRP, industrial production, exports, 
imports, capital investments, foreign direct investment (equity capital), social indicators of the 
Donetsk and Lugansk regions. The purpose of the article is to study the state of the post-conflict 
territories of the Donetsk and Lugansk regions in the context of the social and economic aspects. 
The analysis is proposed in the context of indicators by components: macro-and meso-economic 
analysis, analysis of investment activity, foreign policy and social indicators for Donetsk and 
Lugansk regions and for Ukraine as a whole to identify the influence of post-conflict territories on 
the situation of the whole country. 
The result of the analysis of socio-economic indicators of the development of post-conflict 
territories of Ukraine (Donetsk and Lugansk regions) showed that in the social aspect, job creation 
is a problem, and economically, one of the main problems is the restoration of the regional 
industrial potential and investment restrictions in the context of the ongoing conflict in Ukraine the 
consequences of which is a decrease in industrial production, exports, etc. 
 
Ключові слова: постконфліктні території, валовий регіональний продукт, валовий 
внутрішній продукт, соціально-економічні показники. 
 
Keywords: post-conflict territories, gross regional product, gross domestic product, socio-
economic indicators. 

 
 
Постановка проблеми. Починаючи з 2014 р. Донецька та Луганська області опинилися в епіцентрі 

збройного протистояння, через що відбулися значні витрати матеріальних та людських ресурсів. Внаслідок 
воєнного конфлікту області втратили свої економічні позиції в національній економіці України. Комплексний 
всебічний аналіз соціально-економічного стану дозволить виявити масштаби втрат постконфліктних територій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічні дослідження окремих постконфліктних 
територій Донецької та Луганської областей України потребують детального аналізу. На сучасному етапі дані 
дослідження майже не проводяться. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану постконфліктних територій Донецької та 
Луганської областей в контексті соціального та економічного аспектів. 

Виклад основного матеріалу. Кожна країна у своєму постконфліктному розвитку має певні 
особливості, які обумовлені вихідними параметрами макро- та мезосередовища, регіональним промисловим 
розвитком, ступенем та тривалістю військових дій та ін. Для України важливим є аналіз соціально-
економічного стану її територій, що знаходяться у стані конфлікту, та постконфліктних територій Донецької та 
Луганської областей.  

«Оцінити становище постконфліктних територій можна лише за окремими експертними оцінками та 
розрізненими статистичними даними, які не сприяють формуванню цілісного уявлення про масштаби 
руйнувань і пошкоджень. Статистики саме по постконфліктних територіях не ведеться…Однак, оскільки воєнні 
дії значно вплинули і впливають на соціально-економічне становище всієї Донецької і всієї Луганської 
областей, то і ситуацію на постконфліктних територіях можна оцінити на основі аналізу показників розвитку 
цих областей» [1, с. 3]. 

Проведення аналізу пропонується проводити в розрізі індикаторів за складовими: макро- та 
мезоекономічний аналіз, аналіз інвестиційної активності, зовнішньої політики та соціальних показників за 
Донецькою та Луганською областями та за Україною в цілому для виявлення впливу постконфліктних 
територій на становище всієї країни. 

Аналіз даних динаміки ВРП Донецької та Луганської областей (табл. 1) за 2005-2015 роки показав, що 
протягом 2005-2013 рр. Донецька область забезпечувала 11-13% від ВВП країни, Луганська – близько 4%. З 
2014 р. ситуація значно погіршилася – питома вага ВРП Донецької області у ВВП країни у 2015 р. склала лише 
5,8%, а Луганської області – 1,2%, тобто спостерігається зниження внеску постконфліктних областей у 
економічний розвиток країни більше, ніж в 2 рази (рис. 1). 



Таблиця 1. 
Динаміка ВРП Донецької та Луганської області у 2005-2015 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Донецька область 

ВРП, у фактичних цінах, млрд. 
грн. 58,0 72,4 92,1 117,6 103,7 129,0 161,0 170,8 164,9 120,0 115,0 

У розрахунку на одну особу, у 
фактичних цінах, грн. 12490,0 15725,0 20197,0 26028,0 23137,0 28986,0 36446,0 38907,0 37830,0 27771,0 26864,0 

У цінах попереднього року, % 97,1 108,3 104,6 97,1 81,6 111,1 111,4 97,1 94,7 67,1 61,3 
Луганська область 

ВРП, у фактичних цінах, млрд. 
грн. 19,7 24,1 32,3 43,0 38,4 45,5 57,2 58,8 55,1 31,4 23,8 

У розрахунку на одну особу, у 
фактичних цінах, грн. 8131,0 10085,0 13628,0 18338,0 16562,0 19788,0 25067,0 25950,0 24514,0 14079,0 10778,0 

У цінах попереднього року, % 100,3 104,3 105,2 98,9 86,7 102,3 109,1 99,1 92,2 61,0 47,7 
Внесок областей у формування ВВП 

ВВП, млрд. грн. 441,4 544,1 751,1 948,0 913,3 1082,6 1302,1 1411,2 1454,9 1566,7 1979,4 
Питома вага ВРП Донецької 
області у ВВП, % 13,1 13,3 12,3 12,4 11,4 11,9 12,4 12,1 11,3 7,7 5,8 

Питома вага ВРП Луганської 
області у ВВП, % 4,5 4,4 4,3 4,5 4,2 4,2 4,4 4,2 3,8 2,0 1,2 

Складено та розраховано на основі [2,3,4] 
 



 
Рисунок 1. Внесок постконфліктних областей у формування ВВП України 

 
При цьому слід вказати на позитивну динаміку фізичного обсягу ВРП Донецької та Луганської 

області у 2016 р.: зростання показника по Луганській області у 2016 р. значно перевищило показники по 
Донецькій області і зростання ВВП України (приріст ВРП по Донецькій області склав 1,8%, по Луганській – 
25,4%, ВВП – 2,3%). 
 

 
Рисунок 2. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту Донецької та Луганської 

областей та ВВП 
 
Така динаміка обґрунтовується тенденціями у промисловому виробництві регіонів. У Донецькій та 

Луганській областях конфлікту був зосереджений промисловий потенціал країни, який представлений 
значними вуглевидобувними, металургійними, машинобудівними, коксохімічними підприємствами. У 2011 
р. згадані області у сукупності забезпечували 28% промислової продукції України (табл. 2). Протягом 2012-
2016 рр. питома вага областей у промисловому виробництві зменшувалася та у 2016 р. склала лише 11,6%, 
тобто можна констатувати падіння більш ніж у 2 рази. Переважну роль у забезпеченні обсягів виробництва 
промислової продукції відігравала Донецька область. Проте, «через поділ залізничної мережі, а також 
руйнування автомобільних доріг (що призвело до зростання транспортних витрат) та інфраструктури 
енергопостачання, багато підприємств, особливо важкої промисловості, були змушені скоротити, 
призупинити або припинити виробничу діяльність» [80]. Так, питома вага промисловості Донецької області 
у державному показнику у 2005 р. складала 21%, в той час як у 2016 р. – 9,8% (рис. 3). 
 



 
Рисунок 3. Питома вага промислового виробництва Донецької та Луганської областей, % 

 



Таблиця 2. 
Динаміка промислового виробництва Донецької та Луганської областей у 2005-2016 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів та послуг), млн. грн. 
Донецька 
область 98396,1 105627,1 137054,9 182892,9 140953,6 203915,7 267491,6 242228,8 220640,4 181384,9 190727,0 212097,8 

Луганська 
область 34687,3 41462,3 53648,6 72693,4 58093,9 73912,3 97582,0 84460,4 72657,0 39400,7 23865,6 37697,8 

Україна 468562,6 551729,0 717076,7 917035,5 806550,6 1043110,8 1305308,0 1367925,5 1322408,4 1428839,1 1776603,7 2158030,0 
Питома вага промислового виробництва Донецької та Луганської областей, % 

Сукупна питома 
вага 
промислового 
виробництва 
Донецької та 
Луганської 
областей, % 

28,4% 26,7% 26,6% 27,9% 24,7% 26,6% 28,0% 23,9% 22,2% 15,5% 12,1% 11,6% 

Питома вага 
промислового 
виробництва 
Донецької 
області, % 

21,0% 19,1% 19,1% 19,9% 17,5% 19,5% 20,5% 17,7% 16,7% 12,7% 10,7% 9,8% 

Питома вага 
промислового 
виробництва 
Луганської 
області, % 

7,4% 7,5% 7,5% 7,9% 7,2% 7,1% 7,5% 6,2% 5,5% 2,8% 1,3% 1,7% 

Складено та розраховано на основі [2,3,4] 
 



Тенденції у промисловому виробництві негативно вплинули і на зовнішньоекономічну діяльність в 
постконфліктних регіонах. 

Донецька та Луганська області у 2011 р. у сукупності забезпечували 34,66% всього українського 
експорту, з них 25,14% належало Донецькій області та 9,51% - Луганській (табл. 3). З 2012 р. 
спостерігається падіння експорту, як країни в цілому, так і постконфліктних регіонів: у 2016 р. частка 
регіонального експорту склала лише 10,63%, з них 9,44% - частка експорту Донецької області та 1,20% - 
Луганської (рис. 4). 
 

 
Обсяг імпорту в Україні після падіння у 2014-2015 рр. зростає у 2016 р. (табл. 4). Частка імпорту 

Донецької та Луганської областей складала у 2005 р. 8,64%, а у 2016 р. – 3,74% (з них: 2,83% частка імпорту 
Донецької області та 0,91% - Луганської) (рис. 5). 
 

 

 
Рисунок 4. Питома вага експорту Донецької та Луганської областей 

Рисунок 5. Питома вага імпорту Донецької та Луганської областей 
 



Таблиця 3. 
Динаміка експорту Донецької та Луганської областей у 2005-2016 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Обсяг експорту, млн. дол. США 
Донецька 
область 8198,2 8776,6 10654,9 14409,5 9332,6 13124,9 17197,6 14254,2 12408,6 8403 3695,3 3430,8 

Луганська 
область 2166,9 3004,6 3963,7 6361 1886,4 3324,3 6505 4192,8 3543,6 1902,6 257,8 435,7 

Україна 34228,4 38368 49296,1 66967,3 39695,7 51405,2 68394,2 68830,4 63320,7 53901,7 38127,1 36361,7 
Питома вага експорту Донецької та Луганської областей, % 

Сукупна 
питома вага 
експорту 
Донецької та 
Луганської 
областей, % 

30,28% 30,71% 29,65% 31,02% 28,26% 32,00% 34,66% 26,80% 25,19% 19,12% 10,37% 10,63% 

Питома вага 
експорту 
Донецької 
області, % 

23,95% 22,87% 21,61% 21,52% 23,51% 25,53% 25,14% 20,71% 19,60% 15,59% 9,69% 9,44% 

Питома вага 
експорту 
Луганської 
області, % 

6,33% 7,83% 8,04% 9,50% 4,75% 6,47% 9,51% 6,09% 5,60% 3,53% 0,68% 1,20% 

Складено та розраховано на основі [2,3,4] 
 

Таблиця 4. 
Динаміка імпорту Донецької та Луганської областей у 2005-2016 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Обсяг імпорту, млн. дол. США 
Донецька 
область 2585,4 2868,8 4451,3 4924,6 1936 3067,7 4622,7 4171,4 4054,6 2122,4 1202,6 1110,8 

Луганська 
область 537,8 685,6 1484,5 1780,7 738,3 1118,9 1743,2 1988,6 1849,9 1017,2 318,4 357,4 

Україна 36136,3 45038,6 60618 85535,3 45433,1 60742,2 82608,2 84717,6 76986,8 54428,7 37516,4 39249,8 
Питома вага експорту Донецької та Луганської областей, % 

Сукупна питома 8,64% 7,89% 9,79% 7,84% 5,89% 6,89% 7,71% 7,27% 7,67% 5,77% 4,05% 3,74% 



вага імпорту 
Донецької та 
Луганської 
областей, % 
Питома вага 
імпорту 
Донецької 
області, % 

7,15% 6,37% 7,34% 5,76% 4,26% 5,05% 5,60% 4,92% 5,27% 3,90% 3,21% 2,83% 

Питома вага 
імпорту 
Луганської 
області, % 

1,49% 1,52% 2,45% 2,08% 1,63% 1,84% 2,11% 2,35% 2,40% 1,87% 0,85% 0,91% 

Складено та розраховано на основі [2,3,4] 
 
 



Сальдо зовнішньоторговельного балансу по Україні та за регіонами представлено на рис. 6. 
 

 
Рисунок 6. Сальдо зовнішньоторговельного балансу, млн. дол. США 

 
Наведені дані дозволяють констатувати факт позитивного впливу зовнішньої політики Донецької 

області на економіку України: незважаючи на падіння показників експорту/імпорту, сальдо 
зовнішьоторговельно балансу протягом 2005-2016 рр. у регіоні було позитивним, в той час, коли 
аналогічний показник у країні мав від’ємне значення за виключенням 2015 р. При цьому слід відзначити, що 
«…у Луганській та Донецькій областях змінилася географічна структура імпорту/експорту на двох головних 
ринках – ЄС та Росії. Падіння загального обсягу експорту сталося внаслідок зміни загальної структури та 
напрямків експорту…Експортні та імпортні напрямки переорієнтовано з країн СНД (в першу чергу, з Росії) 
на ЄС та інші країни, проте переорієнтація не компенсувала колишні обсяги експорту/імпорту. Дотепер 
Росія залишається основним партнером для всіх східних регіонів України, особливо для Донецького регіону. 
Це означає, що економіка може й надалі залишатися у негативному тренді у випадку продовження та 
подальшої ескалації конфлікту» [5]. 

Розглядаючи падіння промислового виробництва у Донецькій та Луганських областях, що вплинуло 
на обсяги експорту продукції регіонів, слід проаналізувати обсяги капітальних інвестицій, які 
спрямовуються у промисловість та забезпечують відновлення та оновлення основних фондів виробництв. 
Цілком очевидно, що військові дії призвели до падіння інвестиційної активності у регіонах через значні 
ризики. Якщо капітальні інвестиції у Донецькій області у 2013 р. складали 27912,41 млн. грн., то у 2015 р. їх 
обсяг знизився до 8304,35 млн. грн. з подальшим незначним зростанням до 11902,16 млн. грн. у 2016 р. 
(табл. 5). Аналогічна тенденція спостерігається і у Луганській області падіння капітальних інвестицій з 
11369 млн. грн у 2013 р. до 4122 млн. грн. у 2016 р. 

Частка капітальних інвестицій постконфліктних регіонів у їх загальному обсязі проілюстрована на 
рис. 7. 
 



 
На сьогодні конфлікт на непідконтрольних територіях регіонів, де розташовані окремі виробничі 

потужності, триває, тому найближчим часом повноцінне відновлення інвестиційної активності 
малоймовірне. 

Рисунок 7. Питома вага капітальних інвестицій Донецької та Луганської областей 
 



Таблиця 5. 
Динаміка капітальних інвестицій Донецької та Луганської областей у 2007-2016 рр. 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Обсяг капітальних інвестицій, млн. грн 
Донецька 
область 20355 26514 16790 14994 26802 31722 27912 13155 8304 11902 

Луганська 
область 10895 10636 5646 5646 6980 8223 11369 5223 2060 4122 

Україна 222679 272074 192878 180576 241286 273256 249873 219420 273116 359216 
Питома вага капітальних інвестицій Донецької та Луганської областей, % 

Сукупна 
питома вага 
капітальних 
інвестицій 
Донецької та 
Луганської 
областей, % 

14,03% 13,65% 11,63% 11,43% 14,00% 14,62% 15,72% 8,38% 3,79% 4,46% 

Питома вага 
капітальних 
інвестицій 
Донецької 
області, % 

9,14% 9,75% 8,70% 8,30% 11,11% 11,61% 11,17% 6,00% 3,04% 3,31% 

Питома вага 
капітальних 
інвестицій 
Луганської 
області, % 

4,89% 3,91% 2,93% 3,13% 2,89% 3,01% 4,55% 2,38% 0,75% 1,15% 

Складено та розраховано на основі [2,3,4] 
 



Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) також має тенденцію до скорочення, починаючи з 
2013 р. (табл. 6). Проте, якщо в Україні загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у 2016 р. дещо 
збільшився у порівнянні з 2015 р. (з 36154,50 млн. дол. США до 37513,60 млн. дол. США), то у Донецькій та 
Луганській областях триває скорочення припливу іноземного капіталу.  

Частка прямих іноземних інвестицій постконфліктних регіонів у їх загальному обсязі 
проілюстрована на рис. 8. 
 

 
З наведеного очевидно, що питома вага прямих іноземних інвестицій Луганської області змінюється 

незначно, а показник за Донецькою областю має стійку тенденцію до зниження, починаючи з 2013 р. – року, 
що передує ескалації військових дій. 

Зниження інвестиційної активності на постконфліктних територіях значно обмежує можливості їх 
відновлення: ускладнює відбудову виробничих потужностей, зростання промислового виробництва, 
створення робочих місць та забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів.

Рисунок 8. Питома вага прямих іноземних інвестицій Донецької та Луганської областей 
 



Таблиця 6. 
Динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) Донецької та Луганської областей у 2005-2016 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Обсяг ПІІ, млн. дол. США 
Донецька 
область 614,4 905,9 1355,2 1529,0 3720,6 4329,2 3559,9 3566,7 3789,1 2322,0 1748,0 1249,6 

Луганська 
область 268,7 284,3 367,0 393,8 579,2 629,5 713,3 785,5 826,4 578,2 443,9 436,4 

Україна 16890,0 21607,3 29542,7 35616,4 38992,9 45370,0 48197,6 51705,3 53704,0 40725,4 36154,5 37513,6 
Питома вага ПІІ Донецької та Луганської областей, % 

Сукупна 
питома вага 
ПІІ Донецької 
та Луганської 
областей, % 

5,23% 5,51% 5,83% 5,40% 11,03% 10,93% 8,87% 8,42% 8,59% 7,12% 6,06% 4,49% 

Питома вага 
ПІІ Донецької 
області, % 

3,64% 4,19% 4,59% 4,29% 9,54% 9,54% 7,39% 6,90% 7,06% 5,70% 4,83% 3,33% 

Питома вага 
ПІІ Луганської 
області, % 

1,59% 1,32% 1,24% 1,11% 1,49% 1,39% 1,48% 1,52% 1,54% 1,42% 1,23% 1,16% 

Складено та розраховано на основі [2,3,4] 
 



Окрім економічних показників, важливим є виявлення впливу конфлікту на соціальні індикатори.  
Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 

прожиткового мінімуму, у Донецькій та Луганській області наведена у табл. 7. Протягом 2007-2013 рр. 
рівень показника за означеними регіонами був нижче, ніж середній по Україні. Найскладніша ситуація 
спостерігалася у 2014 р., коли 14,6% населення Донецької області та 14,1% Луганської знаходилися за 
межею бідності (середній рівень по Україні у цей рік складав 8,6%). Фахівці пояснюють причини такої 
динаміки: «конфлікт та ланцюговий ефект конфлікту (наприклад, інфляція, дефіцит 
палива/електропостачання, відключення електроенергії, націоналізація та економічна/торгова блокада, ріст 
безробіття внаслідок закриття підприємств тощо) спричинили зростання бідності» [5]. У 2016 р. відбулося 
певне покращення тенденції показника: лише 5% населення постконфліктних територій отримували доходи, 
менші за прожитковий мінімум. 

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати населення Донецької та 
Луганської областей у період конфлікту та постконфліктного стану незначно відрізнявся від 
середньоукраїнського показника. У 2015 р. на тлі вітчизняного зниження реальних доходів на 20,2% 
населення Донецької області постраждало від інфляційних процесів навіть менше (зниження склало лише 
10,4%).  

Протягом 2005-2013 рр. показник безробіття у Донецькій та Луганський областях був на середньому 
рівні. Проте, значне підвищення показника відбулося у 2014 р. – до 11%, а у 2015-2016 рр. він складав 
більше 14% у Донецькій області та більше 16% у Луганській (рис. 9). 

Таким чином, основні проблеми у соціальній сфері на постконфліктних територіях полягають у 
забезпеченні населення робочими місцями. 

 
  



Таблиця 7. 
Динаміка соціальних індикаторів Донецької та Луганської областей у 2005-2016 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, % 
Донецька 
область 53,8 49,6 7,0 4,1 5,4 6,4 5,4 3,5 4,0 14,6 8,4 5,1 

Луганська 
область 55,1 62,1 12,3 6,4 5,7 5,3 5,8 9,3 7,2 14,1 12,5 5,0 

Україна 28,4 21,4 12,7 7,1 5,8 8,8 7,8 9,1 8,4 8,6 6,4 3,8 
Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати, % до попереднього року 

Донецька 
область 135,2 125 127,7 131,3 105,0 122,1 120,2 114,1 107,5 102,7 129,1 120,3 

Луганська 
область 135,1 127 129,4 133,7 105,9 123,4 120,8 112,7 108 101,2 101,5 135,3 

Україна 136,7 129,2 129,7 133,7 105,5 120 117,6 114,9 107,9 106,0 120,5 123,6 
Темп зростання/зниження реальної заробітної плати, % до попереднього року 

Донецька 
область 117,1 113,4 112,3 104,6 89,4 112,1 110,9 112,2 106,3 89,4 89,6 103,5 

Луганська 
область 118,5 114,3 109,2 106,2 90,6 113,8 110,1 111,7 107,6 86,4 71,7 118 

Україна 120,3 118,3 112,5 106,3 90,8 110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 109 
Безробітне населення працездатного віку, % до загальної чисельності 

Донецька 
область 6,6 6,1 5,9 6 10,1 9,1 8,7 8,5 8,2 11,3 14,2 14,6 

Луганська 
область 8,2 7,7 7,1 7,0 8,4 7,8 7,1 6,9 6,7 11,8 16,6 16,9 

Україна 7,8 7,4 6,9 6,9 9,6 8,9 8,7 8,2 7,8 9,7 9,5 9,7 
Складено та розраховано на основі [2,3,4] 

 



 
Рисунок 9. Частка безробітного населення працездатного віку, % 

 
Висновки. За результатами проведеного аналізу соціально-економічних показників розвитку 

постконфліктних територій України (Донецька та Луганська області) можливо зробити наступні висновки: 
у економічному аспекті основною проблемою є відновлення промислового потенціалу регіонів, 

який представлений значними вуглевидобувними, металургійними, машинобудівними, коксохімічними 
підприємствами. Перешкодами у цьому аспекті є обмежені інвестиції в умовах триваючого конфлікту на 
непідконтрольній частині областей, де розташовані окремі виробничі потужності через значні ризики. 
Наслідками ж уповільнення та зниження обсягів промислового виробництва є обмеження ВРП, експорту, 
який підтримує платіжний баланс, нівелює ризики коливання валютного курсу; 

у соціальному аспекті значущою є проблема створення робочих місць, у той час як динаміка 
реальних та номінальних доходів наближена до показників країни у цілому, тобто є наслідком 
макроекономічної, грошово-кредитної політики держави. Подолання даної проблеми бачиться також через 
відбудову виробничих потужностей та залучення інвесторів у постконфліктні регіони. 
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