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ПОДЯКА 

Видання даної монографії було б неможливим, якби Господь 
не опікувався нами, адже на нашу долю припали нелегкі випробу-
вання. Через спілкування, розуміння, довіру, допомогу, визнання, 
підтримку, солідарність ми – внутрішньо переміщені особи − не 
втратили віри та надії, зберегли згуртованість, активізувались на 
роботі та вдома, взяли на себе відповідальність шукати й реалізо-
вувати оптимістичні сценарії розвитку подальших подій і на Дон-
басі, і в Україні. 

Перш за все висловлюємо подяку тим, хто надав місце та 
можливість для продовження наукової діяльності вченим-пере-
селенцям нашого інституту. Першим був А.М. Колот – проректор 
Київського національного економічного університету ім. Гетьма-
на, який улітку 2014 р. дозволив співробітникам відділу економіч-
них проблем соціальної політики Інституту економіки промисло-
вості НАН України працювати у двох кімнатах кафедри управлін-
ня персоналом та економіки праці. Він не тільки дав приміщення, 
але і своїм доброзичливим ставленням й опікою пом’якшив біль 
від подій, які змусили залишити все і переїхати в безпечне місце 
проживання.  

Співробітники інституту у вересні 2014 р. масово переїхали 
до м. Києва і тут шукали притулку. Надав його директор Інституту 
економіки та прогнозування НАН України академік НАН України 
В.М. Геєць. Дуже вдячні йому за це і за можливість продовжувати 
наукові дослідження, користуватися кімнатою № 405, бібліотекою, 
комп’ютерами, залом засідань цього інституту тощо.  

Активно залучала науковців – внутрішньо переміщених осіб 
до роботи над проблемами сходу України, формування можливос-
тей інтеграції українського суспільства в умовах посилення загроз 
від подій на Донбасі академік НАН України Е.М. Лібанова. Вона і 
як визнаний у світі фахівець з проблем людського й демографічно-
го розвитку, і як наш безпосередній загальний науковий керівник, 
доклала значних зусиль для адаптації вчених-переселенців до но-
вих умов проживання. Вдячні їй за можливість здійснення науко-
вого дослідження на тему «Вплив ВПО на розвиток територіаль-
них громад: наявні та перспективні можливості». Значну частку 
результатів даного дослідження викладено в цій монографії. 
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Вдячні Голові Комітету Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
Г.М. Немирі щодо ініціації влади, громадянського суспільства, 
міжнародної спільноти, науковців до формування умов і можливо-
стей дотримання прав людини в країні та на окупованій території, 
реалізації прав ВПО. Він ініціював наші зусилля для участі у під-
готовці Рекомендацій парламентських слухань з прав людини 
(17.02.1016 р.). Маємо сподівання, що Г.М. Немиря докладе всіх 
зусиль до вилучення та неприйняття дискримінаційних положень у 
законопроекті № 3593-д від 19.07.2016 р. «Про тимчасово окупо-
вану територію України». 

Наукові розробки ІЕП НАН України з проблем соціальної та 
трудової політики внутрішньо переміщених осіб, розв’язання кон-
флікту на сході України, соціальної безпеки та соціального захисту 
найбільшою мірою впроваджені в діяльності Комітету Верховної 
Ради з проблем соціальної політики, зайнятості та пенсійного за-
безпечення. Завдяки високій діловій культурі, прагненню до кон- 
структивної взаємодії з науковими колами країни та пошуку кра-
щих інноваційних рішень для вдосконалення соціального і трудо-
вого законодавства України Л.Л. Денисова особисто знайомиться з 
результатами наукових досліджень і надає їм відповідну оцінку. 
Позитивні відгуки на нашу роботу посилюють мотивацію та акти-
вність до плідної співпраці з цим Комітетом щодо соціального ро-
звитку країни.  

Щира подяка В.О. Чернишу та Г.Б. Туці, які взяли на себе 
відповідальність перед державою і людьми Донбасу щодо роз-
в’язання проблем тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб й очолили відповідне міністерство. Науковці 
нашого інституту систематично надають допомогу цим професіо-
налам, з якими є конструктивна взаємодія щодо питань відновлен-
ня та розбудови миру на сході України. 

Особиста подяка від усіх науковців-переселенців ІЕП НАН 
України народному депутату України Ю.Л. Звягільському. Його 
позиція піклуватися про Україну шляхом збереження наукового 
потенціалу для нас стала знаковою. Коли ми зайняли робочі місця 
у відремонтованому приміщенні з меблями та комп’ютерами, роз-
ташованому в Інституті механіки НАН України (м. Київ, вул. Же-
лябова, 2), то раділи, немов діти, і плакали від щастя. Юхим Лео-
нідович зробив такий подарунок і країні, і землякам із Донбасу, 
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тим самим сприяючи збереженню інституту в системі Національ-
ної академії наук України. 

Міжнародна допомога Україні щодо розв’язання проблем 
сходу України є всебічною. У колі цих проблем − захист прав  
внутрішньо переміщених осіб. Велика подяка Г. Христовій – керів-
нику проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внут-
рішньо переміщених осіб в Україні», яка ініціює запровадження 
правових засад у систему державного та регіонального управління 
з адаптацією кращого міжнародного досвіду до умов України, за її 
позитивне ставлення до ВПО як ресурсу розвитку суспільства. 

Керівник міжнародного проекту ПРООН О. Іванова зі своєю 
командою на Національному форумі «Місцеві практики роз-
в’язання проблем, пов’язаних із внутрішньо переміщеним насе-
ленням в Україні» досягла значних успіхів щодо сполучення на- 
укових напрацювань з проблем ВПО, стратегій державної і регіо-
нальної політики з ефективними місцевими практиками їх запро-
вадження. Для подальших наукових пошуків дало натхнення спри-
ятливе ставлення учасників форуму до аргументації доцільності 
інтеграції переселенців, як ресурсу розвитку територіальних гро-
мад. 

Призначення громадянського суспільства стати рівноправ-
ним і конструктивним суб’єктом суспільних відносин між держа-
вою та її громадянами важко досягти. У цьому напрямі здійснює 
свою діяльність громадська організація «Відновлення Донбасу». Її 
керівником є О.Б. Петряєва – переселенка з Донбасу, яка має і та-
лант управлінця, і велику силу тяжіння, і дипломатичний хист, і 
культуру спілкування. Вдячні їй за натхнення в написанні цієї мо-
нографії та фінансову допомогу у її виданні. 

Ми вдячні директору ІЕП НАН України академіку НАН Ук-
раїни О.І. Амоши за його толерантність, скромність, обережність, 
м’яку вимогливість, доброзичливе ставлення і розуміння кожного 
члена колективу. Завдяки йому інституту вдалося вижити у склад-
ній ситуації переселення і поступово створити умови для подаль-
шого розвитку.  

Авторський колектив монографії складається з 15 науковців, 
серед яких 13 – внутрішньо переміщені особи з Донецька, 1 – із 
Сєвєродонецька і 1 – докторант зі Львова. Усіх об’єднує одне – 
повернути спокій душі, стабільність у державі, поширити можли-
вості безпечно і гідно жити, а головне – плідно працювати, мати 
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умови для творчої роботи і відчувати свою корисність для себе, 
сім’ї, науки, країни. Написання цієї монографії з’єднало нас, нада-
ло поштовх для порозуміння, для більш глибокого пізнання здобу-
тків кожного. Реалізація запропонованих інноваційних підходів до 
концептуальних, правових, організаційно-управлінських засад, 
подолання проблем і наслідків воєнного конфлікту на сході Украї-
ни разом із прийняттям та реалізацією управлінських рішень у цій 
сфері – це те, що принесе нам і наукове, і громадянське задоволен-
ня, і людське щастя. 

Терміновість написання цієї монографії обумовила значну 
інтенсивність роботи і самих авторів, і наших постійних супутни-
ків видання − літературного редактора О.А. Кокорєвої і відповіда-
льних за комп’ютерну верстку Т.М. Синельнікової та Я.Є. Красу-
ліної. Їх розуміння важливості своєчасності видання книги, праг-
нення подати якісну наукову продукцію, сприяти підвищенню  
іміджу інституту та прискоренню розв’язання проблем, висвітле-
них у даному дослідженні, обумовило безперервну та відповідаль-
ну роботу. Без їх зусиль своєчасне видання монографії було б не-
можливим. 

Рецензентами цієї монографії є визнані науковці України: 
доктор економічних наук, професор Інституту регіональних дослі-
джень НАН України (м. Львів) У.Я. Садова та доктор економічних 
наук, професор Донецького національного університету (м. Вінни-
ця) Л.В. Шаульська, які, незважаючи на високу зайнятість, у віль-
ний від роботи час присвятили увагу аналізу даної роботи, надали 
конструктивні зауваження та цінні поради. Велика за це їм подяка. 

Подолати уявлення про внутрішньо переміщених осіб як 
утриманців, обґрунтувати та забезпечити їх реалізацію як ресурсу 
розвитку і для країни, і для Донбасу – ось головна мета написання 
даної монографії. І статистичні, і соціологічні дані підтверджують 
потенціал та можливості використання ВПО як ресурсу розвитку, 
а масові приклади успішної реалізації трудової, підприємницької, 
наукової, освітньої, культурної активності переселенців дають під-
ставу для оптимістичних сподівань на їх роль у суспільстві й еко-
номіці як «точок зростання». 

Автори монографії вдячні своїм рідним і близьким за їх  
терплячість, розуміння та надання можливості для написання цієї 
книги. 
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ПЕРЕДМОВА 
 
Ставлення громадян до подій в Україні, пов’язаних із воєн-

ним конфліктом на сході України, є суперечливим і неоднознач-
ним. Усе різноманіття його жахливих наслідків найбільш гостро 
відчули  ті, хто став безпосереднім учасником цих подій, ті, хто 
став і жертвою, і винним, і осудженим, і потерпілим, і знедоленим, 
і нездоланним, – це внутрішньо переміщені особи, які були виму-
шені покинути свої домівки, роботу, своїх друзів та рідних, похо-
ваних близьких. Вони втратили цілий світ, у якому жили і працю-
вали до війни...  Вони змушені були змінити своє соціальне і при-
родне середовище, житло і роботу, образ і стиль  життя у пошуках 
хоч якогось притулку задля врятування  власного життя, збере-
ження здоров’я дітей і родини, щоб знайти можливості вижити й 
адаптуватися до нових життєвих умов. Вони зробили свій вибір – 
залишилися вірними своїй Вітчизні, рідній країні. Вимушені пере-
селенці почали шукати будь-які можливості для працевлаштуван-
ня, відновлення втраченого бізнесу, щоб забезпечити себе най- 
необхіднішим у місцях, куди переїхали, втративши власне житло. 
Цей перелік причин набуття статусу внутрішньо переміщеної осо-
би (ВПО) можна значно розширити. Але відчуття себе вимушеним 
переселенцем у власній країні лягло важким тягарем на душу…на 
серце… на розум… Цей тягар хочеться скинути і знову стати тим, 
ким ти був, − просто вільним громадянином своєї країни, не обтя-
женим обставинами, на які ти не можеш вплинути, а зараз докла-
даєш значних життєвих зусиль і не завжди досягаєш бажаного ре-
зультату. 

Авторський колектив даної монографії складають внутріш-
ньо переміщені особи − вчені-економісти і соціологи, які переїха-
ли з м. Донецька до м. Києва разом з Інститутом економіки проми-
словості НАН України (ІЕП НАН України) у вересні 2014 р. і в 
даний час працюють за адресою: 03680 МСП, м. Київ, вул. Желя-
бова, 2. 

Фахівці ІЕП НАН України  мотивовані, зацікавлені та праг-
нуть залучитися до процесів розбудови миру та відновлення еко-
номіки Донбасу, мають багатий науковий досвід здійснення само-
стійних досліджень економічних і соціальних проблем Донецької 
та Луганської областей, а також структурних складових цих регіо-
нів. За результатами досліджень з даної проблематики трудовим 
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колективом інституту опубліковано ряд монографій, велику кіль-
кість наукових статей, підготовлено численні наукові доповіді й 
науково-доповідні записки, які направлено до органів державної та 
регіональної влади. Фахівці інституту входили до складу експертів 
комітетів Верховної Ради України та брали участь у розробці за-
конів України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про дер-
жавну регіональну політику», «Про місцеве самоврядування», 
«Про місцеві держадміністрації», «Про державні соціальні станда-
рти та державні соціальні гарантії», «Про громадські об'єднання», 
«Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про гро-
мадські організації», а також Бюджетного кодексу, проекту Трудо-
вого кодексу та ін. 

Науковці ІЕП НАН України залучалися до розробки Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р., Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. Інститут 
був серед розробників Стратегії економічного та соціального роз-
витку Донецької області на період до 2015 р., проекту стратегії 
"Цілі розвитку тисячоліття – Донеччина-2015", Програми науково-
технічного розвитку Донецької області на період до 2020 р., Стра-
тегії розвитку Донецької області на період до 2020 р. 

За останні два з половиною роки фахівці інституту, отримав-
ши статус ВПО, відчули різне ставлення до себе. Але з боку київсь-
ких колег воно переважно було позитивним. Значна частина колек-
тиву інституту орендує житло, а ще більша проживає в гуртожит-
ках, незважаючи на високі наукові звання та ступені. Це і академік 
НАН України, і доктори, кандидати наук, і професори, доценти,  
докторанти й аспіранти. 

Такі обставини змінили і людські, і трудові відносини в ко- 
лективі інституту. Вони стали краще, тепліше, продуктивніше. У 
бюджетній тематиці не було заплановано досліджень щодо проблем 
внутрішньо переміщених осіб, відновлення та розбудови сходу Ук-
раїни, подолання наслідків воєнного протистояння. Однак фахівці 
інституту надали пропозиції до законодавства України щодо внут-
рішньо переміщених осіб, проекту Програми створення та збере-
ження робочих місць у Донецькій і Луганській областях на період 
до 2017 р., а також обґрунтували рекомендації щодо залучення та 
адаптації світового досвіду відновлення постконфліктних терито-
рій для Донбасу й України, пропозиції до «Комплексної державної 
програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 
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громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої тери-
торії України та районів проведення антитерористичної операції в 
інші регіони України, на період до 2017 року», пропозиції та реко-
мендації до парламентських слухань з прав людини, активізації 
підприємницької діяльності, розв'язання житлових проблем ВПО 
тощо. 

Інститут економіки промисловості НАН України разом із 
чотирма інститутами НАН України під керівництвом академіка 
НАН України Е.М. Лібанової підготували наукову доповідь «Від- 
новлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріори- 
тетні напрями державної політики» (2015 р.). 

У першому кварталі 2016 р. фахівці інституту підготували 
Проект Концепції державної програми з питань постконфліктного 
відновлення територій на сході країни, які були враховані в Кон-
цепції Державної цільової програми «Відновлення та розбудова 
миру у східних регіонах України», схваленій Кабінетом Міністрів 
України 31 серпня 2016 р. 

Керівництво та співробітники інституту за власною ініціати-
вою без додаткових завдань зайняли активну позицію участі у 
розв’язанні цих проблем з обґрунтуванням та формуванням пропо-
зицій і рекомендацій щодо розробки та реалізації законодавчої бази, 
концепцій, стратегій, програм, планів на державному й регіональ-
ному рівнях. Вони стосувались економічних і соціальних питань 
подолання наслідків воєнних дій, формування стратегічних засад 
розвитку Донецької та Луганської областей; створення умов і мож-
ливостей використання ресурсного потенціалу внутрішньо перемі-
щених осіб для розвитку територіальних громад, запровадження 
економічних стимулів для забезпечення соціального захисту ВПО, 
адаптації міжнародного досвіду успішного розв’язання проблем пе-
реселенців до умов України; активізації підприємницької діяльності 
серед ВПО, формування умов для розв’язання житлових проблем 
внутрішньо переміщених осіб тощо. 

Результати наукових досліджень доповідалися на міжнарод-
них і національних форумах, конференціях, семінарах, круглих сто-
лах тощо. Саме це давало можливість через безпосереднє спілку-
вання з представниками міжнародної спільноти, органами влади, 
територіальних громад, громадськими об’єднаннями тощо позиціо-
нувати теперішніх внутрішньо переміщених осіб як ресурс розвитку 
суспільства, а не тягар. 
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Усі наукові напрацювання з визначеної тематики у вигляді 
наукових доповідей, наукових доповідних та аналітичних записок 
надсилалися до законодавчих і виконавчих органів влади, зокрема 
до Комітетів Верховної Ради України, Адміністрації Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної по-
літики України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України, Міністерства тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, а також до Донецької та Луганської 
обласних військово-цивільних адміністрацій. 

Науковий потенціал ІЕП НАН України, досвід здійснення 
досліджень з проблем Донбасу та України, обставини, через які 
співробітники були вимушені залишити свої домівки, власність, 
місця роботи, обумовлюють високу мотивованість фахівців інсти-
туту до ефективних дій щодо відновлення Донбасу.  

Науковці ІЕП НАН України, як внутрішньо переміщені осо-
би, продовжують працювати у м. Києві та сподіваються на більше 
залучення їх досвіду і  наукового потенціалу до вирішення проб-
лем відновлення Донбасу. 

Зміст монографії складається з результатів наукових дослі-
джень, надісланих до вищезазначених державних і регіональних 
адресатів протягом 2014-2016 рр. та оновлених на даний час. 

Структура монографії містить 7 розділів і 2 додатки. 
У першому розділі, присвяченому сучасним економічним та 

соціальним проблемам Донбасу, наслідкам воєнного конфлікту та 
можливостям їх вирішення, зроблено акцент на особливостях роз-
витку економічного потенціалу Донецької та Луганської областей 
в до- і післяконфліктний періоди, оцінці економічних втрат. Одно-
часно запропоновано пріоритетні напрями відновлення промисло-
вості Донбасу й обґрунтовано довгостроковість завдань щодо ви-
рішення проблем ВПО України. 

Переваги Донецької області в доконфліктний період поляга-
ли у: вигідному географічному розташуванні; зручному доступі до 
ринків Східної Європи та інших регіонів; найбільш розвиненому в 
Україні ринку праці; високорозвинутих автотранспортних і заліз-
ничних комунікаціях; розташуванні міжнародних аеропортів;  
значних запасах природних багатств; розвинутій промисловості; 
позитивному досвіді інвестиційної та інноваційної діяльності та 
функціонування підприємств у спецрежимах ВЕЗ і ТПР. У Луган-
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ській області була розвинута промисловість з вуглевидобутку, ме-
талургії, важкого машинобудування, хімічної промисловості та 
сільського господарства. Переробна промисловість лідирувала. 
Близько десяти промислових підприємств перебували в загально-
державному рейтингу 100 найбільших із них. Промислові райони 
Донецької та Луганської областей були системоутворюючими для 
національної економіки та вітчизняної промисловості, їх частка 
становила 25% від усього промислового потенціалу України.  

Основною проблемою Донбасу було його перетворення на 
старопромисловий регіон, де переважали галузі промисловості ін-
дустріального типу і використовувалися застарілі технології та 
засоби виробництва. Виробництво промислової продукції мало 
низький рівень наукоємності. Також мали місце локалізація ринків 
збуту продукції та низька сприйнятливість до інновацій. Структу-
ра реалізованої продукції мала сировинний характер. Головною 
статтею експорту цих областей були чорні метали. Донбас не став 
на шлях неоіндустріального та постіндустріального розвитку.  

Шляхом ретроспективного аналізу розселення на Донбасі, 
особливостей кадрового забезпечення процесів індустріалізації, 
формування соціального середовища в монографії розкрито соціо-
культурні передумови виникнення конфлікту, економічні та соціа-
льні наслідки збройного протистояння, які вилилися у втрату біль-
шої частини економічного і соціального потенціалу Донецької та 
Луганської областей. Обґрунтовано напрями відновлення та мо- 
дернізації промисловості Донбасу для забезпечення економічного 
розвитку територій і вирішення їх соціальних проблем, у тому чис-
лі ВПО. Особливу увагу приділено аналізу соціально-трудових 
проблем, таких як можливість зайнятості, оплата праці та її своє-
часна виплата, динаміка добробуту населення, з якими найбіль- 
шою мірою пов’язані перспективи вирішення проблем ВПО, адже 
у даних областях їх мешкає найбільше. У результаті аналізу сучас-
них проблем внутрішньо переміщених осіб України, зусиль і ме-
ханізмів вирішення встановлено їх довготривалий характер. Вихо-
дячи з цього обґрунтовано довгострокові завдання щодо вирішен-
ня численних проблем ВПО та визначено підходи до їх реалізації.  

Другий розділ присвячено обґрунтуванню принципів форму-
вання концепції відновлення і розбудови миру на сході України та 
інституційних й організаційно-управлінських важелів забезпечен-
ня її реалізації. У повному обсязі наведено прийнятий правовий 
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документ Концепції Державної цільової програми відновлення та 
розбудови миру у східних регіонах України, що надає можливість 
порівняти теоретичні обґрунтування з практичними настановами. 
Розділ характеризується теоретичною спрямованістю формування 
концептуальних засад зміни ситуації на сході України з воєнного 
протистояння на розбудову миру. Визначено послідовність дій від 
загальної оцінки кризового стану в Україні до попередження фор-
мування локальних небезпек, які перетворюються на загрози наці-
ональної безпеки. Як і будь-яка концепція, запропонований варіант 
містить такі обов’язкові складові: оцінка стану, який обумовлює  
її розробку, з визначенням та систематизацією проблем за сфе- 
рами виникнення небезпек для відновлення й розбудови миру;  
мета; принципи; пріоритети й основні напрями; заходи; механізми 
реалізації концепції. Зміст концептуальних засад спрямований  
на сполучення вимог до концепцій із розкриттям сутності суспіль-
ного явища та концепції Програми, яка орієнтує на розв’я- 
зання конкретного завдання з послідовністю дій щодо його вирі-
шення. 

Запропоновано розподілити постраждалі території на чотири 
типи, які мають свої особливості залежно від наслідків воєнних 
дій, різного ступеня гостроти проблем і принципово різних мож-
ливостей, механізмів їх вирішення. Відповідно до цих типів тери-
торій визначаються оптимальні пріоритетні напрями процесів їх 
відновлення. Рекомендовано створення структурних передумов 
тривалого миру й обґрунтовано пріоритетні завдання щодо їх реа-
лізації. 

Інноваційним здобутком у концепції є установка на стандарт 
відновлення, яка має перерости в національний проект комплекс-
ної модернізації економіки та інфраструктури України. 

До стратегічних напрямів відновлення та розбудови миру у 
східних регіонах України запропоновано віднести такі: 1) розвиток 
громадянського суспільства та стимулювання соціального діалогу; 
2) забезпечення гідного рівня життя громадян, соціальної захище-
ності, забезпечення захисту їх прав, свобод та інтересів, правосуд-
дя; 3) економічне відновлення; 4) захист інформаційної безпеки. 
Критерії досягнення при реалізації концепції визначаються показ-
никами витрат, продукту, ефективності, якості. 

Третій розділ побудований на обґрунтуванні доцільності 
вдосконалення законодавства України щодо захисту прав і свобод 
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ВПО та населення окупованих територій із дотриманням положень 
Міжнародного права щодо захисту внутрішньо переміщених осіб 
та їх інтеграції у міста поселення. Приклади порушень прав люди-
ни, дискримінаційної поведінки, зростання корупційності викла-
дено адресно з визначенням порушень міжнародних правових до-
кументів та пропозиціями до законодавства України щодо їх ска-
сування. 

Аналіз існуючої ситуації щодо захисту прав та свобод ВПО 
через призму відповідних положень міжнародного права свідчить 
про наявність гострих проблем у цій сфері. Порушення прав ВПО і 
людей, які залишилися на окупованих територіях, стали не винят-
ками з правил, а перетворилися на повсюдне явище, причому по-
рушуються базові конституційні права громадян України, зокрема, 
право на свободу пересування, право вибирати та бути обраним та 
ін. Фактично має місце суттєва дискримінація ВПО − як пряма 
(проблеми із працевлаштуванням, відмови в оренді житла тощо), 
так і непряма (вимоги постановки на облік ВПО для соціальних 
виплат, постійної реєстрації в паспорті для участі в місцевих вибо-
рах та ін.). 

Позитивної динаміки у сфері захисту прав ВПО на даний час 
фактично не спостерігається, незважаючи на те що нормативно-
правова база щодо захисту прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб та населення окупованих територій за останній рік була суттє-
во доопрацьована, зокрема, було ухвалено ключовий для цієї  
сфери Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» – цілком змістовний документ, який однак не 
вплинув на фактичну ситуацію із захистом прав ВПО. Закон не 
працює через відсутність механізмів практичної реалізації прин-
ципів і норм цього Закону, і саме розробка й упровадження таких 
механізмів є найбільш нагальним завданням у сфері вдосконален-
ня нормативно-правового забезпечення прав і свобод ВПО. 

У четвертому розділі, присвяченому міжнародному досвіду 
захисту прав внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграції у тери-
торіальні громади, висвітлено історичні події в Україні, пов’язані з 
переселенням. Перший досвід масового переміщення населення 
був пов’язаний з аварією на Чорнобильській атомній станції у  
1986 р., коли понад 116 тис. чол. було переселено з радіоактивно 
забруднених територій. Друга велика хвиля переселенців, які були 
вимушені залишити місця свого постійного проживання і пересе-
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литися до інших регіонів України або виїхати за межі країни, 
з’явилася внаслідок анексії Росією АР Крим і втрати контролю за 
частиною території Донецької та Луганської областей.     

Більш ніж дворічний термін масового внутрішнього пересе-
лення свідчить про наявність ряду проблем правового, економіч-
ного, соціального та загалом гуманітарного характеру. Значною 
мірою вони є типовими для інших країн, які стикаються з біжен-
цями і вимушеними переселенцями. Це проблеми щодо адаптації 
до нових умов проживання; відмови в наданні статусу вимушеного 
переселенця, а також наданні тимчасового притулку. Поширеними 
є практика позбавлення статусу без достатніх підстав; відмови в 
реєстрації за місцем перебування і проживання; труднощі в отри-
манні компенсації за втрачене житло та майно; труднощі при 
отриманні вимушеними переселенцями житла або засобів на його 
придбання і будівництво; труднощі в отриманні, заміні або віднов-
ленні документів (паспорт, свідоцтво про народження); відмови у 
прийомі на роботу без реєстрації за місцем перебування або за ін-
шою ознакою; відмови в безкоштовній медичній допомозі; неви-
плати пенсій, допомоги з догляду за дитиною, допомоги з безро-
біття та інших соціальних виплат. Мають місце і випадки свавілля 
правоохоронних органів: вилучення документів, затримання з по-
дальшою фальсифікацією кримінальних справ тощо. 

Постконфліктне відновлення та досягнення миру є довго-
тривалими процесами, і наявний зарубіжний досвід дає приклади 
як відносного успіху, так і невдач або проблематичних результатів, 
одержання яких безпосередньо залежить від постановки реалісти-
чних цілей. У ряді країн після завершення конфлікту й укладання 
мирних угод будувалися амбіційні плани відновлення, які часто 
мали різнорідні політичні, соціальні й економічні напрями. 

Запорукою успішної реалізації постконфліктного відновлен-
ня і розбудови миру є постановка реалістичних цілей, інституційне 
та надійне ресурсозабезпечення. Принциповими основами страте-
гії реінтеграції та відновлення Донбасу має стати викорінення на-
сильства, подолання ворожості угруповань та окремих осіб, засто-
сування ненасильницьких методів при відстоюванні сторонами 
своїх інтересів. 

Навіть за активної та широкомасштабної підтримки світової 
спільноти реабілітація постконфліктних територій та їх реінтегра-
ція в політичне, економічне та культурне життя є відповідальним 
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завданням держави, під міжнародно визнаним суверенітетом якої 
ці території перебувають. Держава зобов'язана не тільки повністю 
відновити постконфліктний ареал, але і створити рівні умови для 
життєдіяльності всіх залучених до конфлікту спільнот.  

П’ятий розділ монографії є інноваційним за спрямованістю 
та сутністю. Він надає наукову та методичну базу для обґрунту-
вання політики залучення внутрішньо переміщених осіб як ресур-
су розвитку територіальної громади. Особливості характеристик 
сучасних переселенців полягають у їх активній життєвій позиції 
стосовно гідного життя, високій мотивації до праці, швидкій адап-
тації до нових умов, вміння отримувати доходи за рахунок високої 
працездатності та професіоналізму. 

Децентралізація управління потребує формування спромож-
них територіальних громад. Цей процес відбувається вкрай пові-
льно і неефективно. А залучення ВПО для даних цілей не відбува-
ється, незважаючи на вагомі переваги використання їх потенціалу. 
Перш за все, такі важелі не передбачено ні в законодавстві про те-
риторіальні громади, ні в Методиці формування спроможних тери-
торіальних громад. Спільні інтереси територіальних громад та 
ВПО, які в них проживають, є запорукою їх ефективної інтеграції 
на взаємовигідних умовах. 

Доказовою базою переваг потенціалу ВПО як ресурсу є їх 
вищий освітній потенціал загалом і безробітних зокрема, а також 
більш молоді вікові характеристики. Серед переміщених осіб із 
Донбасу переважають науковці, освітяни, підприємниці та ін. Од-
ночасно повністю переміщеними стала банківська сфера та її пра-
цівники.  

Залежно від характерних рис ВПО відбувається їх взаємодія 
та вплив на розвиток територіальних громад, а отже, адресне реа-
гування на їх потреби. Побудовано модель впливу ВПО, яких 
структуровано за трьома групами: нетрудоактивний контингент 
допрацездатного віку; працездатний і трудоактивний контингент; 
контингент за межами трудової активності. Агрегована модель 
впливу ВПО на розвиток територіальних громад включає п’ять 
блоків: рівень трудової активності (І), сфери впливу (ІІ), наслідки 
впливу для ВПО і громади (ІІІ), ресурси забезпечення збалансова-
ності наслідків впливу ВПО (IV), напрями та механізми забезпе-
чення збалансованого впливу на територіальні громади (V). 



20 

Для прийняття якісних управлінських рішень щодо ефектив-
ної взаємодії ВПО та територіальних громад поставлено й виріше-
но завдання систематизації позитивних і негативних наслідків їх 
взаємовпливу. Це дозволило розкрити ресурси подолання негатив-
них і посилення позитивних наслідків впливу ВПО на розвиток 
територіальних громад, які обумовлюють фінансово-економічне, 
нормативно-правове, соціально-політичне, адміністративно-управ-
лінське, економічне та інформаційне забезпечення. На основі ви-
явлення можливостей ефективного використання ВПО як ресурсу 
розвитку і територіальних громад, і суспільства визначено напря-
ми та механізми забезпечення їх успішної взаємодії (підрозділ 5.7). 

У шостому розділі визначено інноваційні механізми форму-
вання і залучення наукових, економічних та соціальних ресурсів 
країни до розв’язання проблем сходу України. Зростає цінність 
наукової та дослідницької діяльності з проблем ВПО, а отже, 
упровадження результатів наукових напрацювань. 

Протягом останніх трьох років в Україні в цілому та Доне-
цькій і Луганській областях зокрема здійснено доволі багато до- 
сліджень щодо проблем ВПО з метою якнайшвидшого визначення 
та розв’язання їх проблем. Сьогодні ця тематика продовжує зали-
шатись у колі дослідницьких інтересів. Вітчизняна наука своєчас-
но відреагувала на нагальні потреби часу − проблеми ВПО та шля-
хи їх адаптації до нових соціальних умов стали предметом НДР 
наукових установ НАН України. У даному розділі наведено стис-
лий огляд теоретичних і науково-практичних результатів науково-
дослідних робіт в Україні, виконаних науковими та освітніми ус-
тановами, соціологічними центрами країни, які першими стали 
досліджувати проблеми внутрішньо переміщених осіб України у 
зв’язку з розгортанням воєнного конфлікту на Донбасі (2014- 
2016 рр.). Систематизовано основні наукові результати здійснених 
досліджень, визначено пріоритети, які потребують першочергово-
го розв’язання, запропоновано найважливіші напрями подальших 
досліджень щодо  проблем ВПО. У зв’язку з тим, що на сході Ук-
раїни бойові дії не припиняються, триває процес збільшення масш-
табів внутрішнього переміщення населення з окупованих терито-
рій. Проте позитивним моментом є те, що вимушена внутрішня 
міграція населення зі сходу України створює значний потенціал 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку інших регіонів 
України у середньо- та довгостроковій перспективі на основі  
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структурних зрушень в економіці, зміни схем розселення та розви-
тку інфраструктури, формування якісно нового людського капіта-
лу. Розкрито стан і проблеми забезпечення підприємницької актив-
ності ВПО як одного з ключових напрямів їх ефективної адаптації 
до нових суспільних умов. Відновлення в нових умовах підприєм-
ницької діяльності ВПО після переміщення сприяє підвищенню 
потенціалу розвитку приймаючих громад і територій завдяки залу-
ченню ресурсів ВПО (трудових, освітніх, професійних, фінансових 
тощо) для розв’язання проблем соціально-економічного характеру 
приймаючих громад. Запропоновано  дієві механізми розвитку та 
підтримки малого підприємництва ВПО в Україні та регіонах. 
Особливу увагу приділено соціальному підприємництву серед  
ВПО як ефективного механізму розвитку ресурсів вимушених пе-
реселенців у сучасних умовах. Встановлено проблеми і шляхи за-
безпечення волонтерської діяльності в Україні як форми активіза-
ції соціальних ресурсів громадянського суспільства з акцентом на 
допомогу ВПО.   

У сьомому розділі монографії, присвяченому вирішенню  
житлових проблем переселенців, оцінено регіональний розріз чи-
сельності переселенців, кількість виділених для них місць прожи-
вання та вакансій для працевлаштування, а також обсяги виділено-
го фінансування на оплату вартості тимчасового проживання ВПО. 
Проаналізовано рівень результативності заходів щодо житлової 
підтримки переселенців, який вказує на слабкий і незадовільний 
стан вирішення проблем переселенців. Обґрунтовано пропозиції та 
надано рекомендації щодо інформаційного, інституційного, фінан-
сового, програмного, управлінського та правового забезпечення 
розв’язання житлових проблем ВПО. 

У додатку 2 наведено витяги з книг і статей про переселен-
ців. Їх історії є доказом того, що через подолання перешкод ВПО 
реалізують успішні стратегії життя та сприяють розвитку Україн-
ської держави. 

У цілому акцент у монографії зроблено на виході з кризово-
го стану в політичній, економічній і соціальній сферах завдяки 
відновленню та розбудові миру на сході України; залученні люд-
ського потенціалу до подолання наслідків воєнних дій, інтеграції 
ВПО в територіальні громади, створення гідних умов життя для 
переселенців за рахунок захисту їх прав і свобод, використання 
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підприємницької активності, наукового, освітнього, професійного 
та інноваційного потенціалу як ресурсу розвитку всієї країни. 

У підготовці монографії взяли участь:  
д.е.н., проф. Новікова Ольга Федорівна (передмова, розділи 

2, 3, 5, підрозділ 6.1, розділ 7, післямова);  
академік НАН України Амоша Олександр Іванович (перед-

мова, підрозділи 1.1, 1.3, 1.4, 2.1-2.6, післямова);  
д.е.н., проф. Антонюк Валентина Полікарпівна (підрозділи 

1.1-1.3, 1.5, 1.6, 2.1-2.6);  
д.е.н., проф. Ляшенко Вячеслав Іванович (підрозділи 2.1-2.6, 

додаток 2);  
д.е.н., с.н.с. Залознова Юлія Станіславівна (підрозділи 2.1-

2.6);  
к.е.н., доцент Шамілева Лариса Леонідівна (розділ 5);  
к.е.н., доцент Логачова Людмила Миколаївна (підрозділи 

2.1-2.6, розділи 4, 7, додаток 1);  
к.соц.н., доцент Панькова Оксана Володимирівна (підрозді-

ли 1.3, 2.1-2.6, розділи 5, 6, додаток 2); 
к.е.н., с.н.с. Солдак Мирослава Олексіївна (підрозділ 2.5, до-

даток 2);  
головний економіст Касперович Олександр Юрійович (під-

розділи 2.1-2.6, розділи 3, 6);  
провідний економіст Іщенко Олександр Вікторович (підроз-

діли 2.1-2.6, розділ 6); 
головний економіст Прогнімак Олена Дмитрівна (підрозділи 

1.2, 3.1);  
к.н. держ. упр., доцент Сидорчук Ористлава Григорівна (під-

розділ 6.3); 
к.е.н., доцент Хандій Олена Олексіївна (підрозділи 5.1, 5.2). 
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Розділ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО  
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ,  
НАСЛІДКІВ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ  
І ПЕРСПЕКТИВ ВИРІШЕННЯ 

1.1. Економічний потенціал Донецької та Луганської  
областей у доконфліктний період і проблеми його  
розвитку 

Майже чверть століття Україна функціонує у світовому 
співтоваристві як держава, що декларує шлях до політичної та 
економічної незалежності, принципів демократії, громадянського 
суспільства, різних і рівноправних форм власності, ринкових від-
носин, співпраці з іншими країнами та світовими інститутами. Ці 
та інші положення закріплено в Конституції та законах України і 
їх виконання є першочерговим. Водночас задекларовані завдання 
поки що далекі від реальних результатів. Економіка країни так і не 
досягла показників початку незалежності за рівнями ВВП, продук-
тивності праці та ін. Структурну перебудову економіки та промис-
ловості з метою формування конкурентоспроможного виробни- 
цтва на базі сучасних технологій так і не було реалізовано. Немає 
суттєвого прогресу в забезпеченні якості освіти, охорони здоров’я 
і навколишнього природного середовища, загострилися протиріччя 
між різними соціальними групами з приводу майнових, національ-
них, релігійних та інших відносин. У цілому в державі немає ста-
більних позитивних економічних і соціальних тенденцій; зникають 
регіональні та загальнодержавні переваги економіки України, 
втрачаються реальні можливості поступального руху держави та її 
регіонів. 

У ряді регіонів виклики та загрози набули критичного харак-
теру, особливо це стосується Донбасу [1]. Так, у 2012 р., посіда- 
ючи місця в першій п’ятірці серед регіонів України за реалізацією 
продукції, Донецька область у рейтингу «сталий розвиток» посіла 
лише 17 місце, «сприятлива демографія» − 22, «інноваційність» − 
18, «екологія» − 27, а Луганська область – 20, 26, 13 і 26 місця від-
повідно [2].  

До конфліктних  подій 2014 p. Донецька та Луганська облас-
ті порівняно з іншими регіонами мали високий рівень промисло-
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вого розвитку не тільки в Україні, але і в СНД. Вони посідали тре-
тє та четверте місця відповідно в рейтингу реалізації промислової 
продукції регіонів України. У той же час в економіці цих областей 
не відбувалося суттєвих модернізаційних процесів, наростали 
проблеми технологічного відставання. У наступні роки ситуація 
значно погіршилась, а у зв'язку зі збройним конфліктом на сході 
України кожна з цих областей виявилася поділеною на дві части-
ни, одна з яких − під юрисдикцією України, а інша − керується 
самопроголошеними владами. Бойові дії та окупація частини те-
риторії призвели до значної втрати економічного і людського по-
тенціалу Донбасу й України в цілому. Значення регіону для еко-
номіки України обумовлене економічним потенціалом, сформова-
ним на його території впродовж всієї історії його розвитку.  

У період, що передував кризі 2013-2014 pp., Донецька і Лу-
ганська області були одними з найбільш економічно розвинутих 
регіонів України, тому рівень економіки в цих областях багато в 
чому визначав потенціал країни. Вони входили до групи регіонів 
із високим рівнем промислового розвитку разом із Дніпропетров-
ською, Запорізькою та Полтавською областями [3]. У структурі 
промислового виробництва питома вага Донбасу становила 24,6% 
(Донецька область − 18,5%, Луганська − 6,1%) [12]. У структурі 
економіки України Донецька та Луганська області були найбіль-
шими за своїм потенціалом. У загальному обсязі ВРП частка До-
нецької області в 2012 р. складала 11,7%, Луганської – 4% 
(табл. 1.1). Ще більшою була частка  даних регіонів в експорті 
продукції –19,6 та 5,6% відповідно. У Донецькій області на поча-
ток 2014 р. функціонувало 93,6 тис. юридичних осіб, у Луган- 
ській − 44,7 тис. У Донецькій області було розташовано понад 
2000 промислових підприємств, 800 з яких − найбільші в Україні.  

У досліджуваних регіонах була сконцентрована вугледобув-
на, металургійна, коксохімічна, хімічна, машинобудівна промис-
ловість, на підприємствах якої працювала значна кількість висо-
кокваліфікованих працівників. Обидві області мали досить висо-
кий рівень загальної зайнятості: у Донецькій частка зайнятого на-
селення складала 9,7% від загального показника по Україні, а Лу-
ганська забезпечувала 4,9% загального обсягу зайнятості.   

Економіка Донецької області налічувала понад 150 галузей, 
серед яких: металургійна, вугільна та хімічна промисловість, ма-
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шинобудування, сільське господарство, харчова промисловість, 
інші високоприбуткові галузі з потужним ресурсним потенціалом. 
На Донецьку область припадало близько 12,5% ВРП України (це 
другий результат після Києва). Донецьк був одним із найбільших 
економічних, фінансових і бізнесових центрів України, де було 
зареєстровано кілька десятків підприємств із списку 200 найбіль-
ших українських компаній. Донецьк разом із Макіївкою (по суті 
його передмістям) посідали друге місце за чисельністю населення 
серед міських поселень й утворювали найбільший в Україні Доне-
цько-Макіївський промисловий вузол [4], у якому зосереджено 
вугільну та металургійну промисловість, машинобудування. 

 
Таблиця 1.1 

Окремі показники економічного потенціалу  
Донецької та Луганської областей [11] 

Показники Україна Донецька  Луганська  
Кількість юридичних осіб 
станом на 01.01.2014 р. 1317094 93603 44748 
% до України 100 7,4 3,4 
ВРП за 2012 р., млн грн 1450996 170775 58767 
% до України 100 11,7 4,0 
Експорт за 2013 р.,  
млн дол. США 63320,7 12408,6 3543,6 
% до України 100 19,6 5,6 
Зайнятість населення,  
тис. чол. 21980,6 2133,7 1078,0 
% до України 100 9,7 4,9 

 
За даними каталогу провідних підприємств України основ-

ними перевагами Донецької області на той час були такі [13]: 
1. Вигідне географічне розташування, оскільки вона межує з 

найбільш густонаселеними та економічно розвинутими областями 
України (Дніпропетровською, Харківською, Запорізькою, Луган-
ською, а також Ростовською областю Російської Федерації).  

2. Зручний доступ до ринків Східної Європи та інших регіо-
нів. Область підтримувала давні та тісні міжнародні зв’язки з парт-
нерами майже із 100 держав. Використовуючи вихід до Чорномор-
сько-Середземноморського басейну, вона здійснювала торговельні 
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відносини з країнами Балканського півострова, Близького Сходу, 
Африки, Центральної та Південно-Східної Азії. 

3. Найбільший в Україні та розвинутий ринок праці, який 
становив 2 млн чол. із добре підготовленими фахівцями широкого 
профілю. Система освіти в Донецькій області теж була однією з 
найефективніших і престижних в Україні. Вищі навчальні заклади 
щороку випускали близько 40 тис. фахівців. За кількістю навчаль-
них закладів Донецька область посідала третє місце в Україні  
після Києва та Харкова. Вона була одним із найважливіших на- 
уково-дослідних центрів України. В області діяли 8 інститутів На-
ціональної академії наук України, 100 науково-дослідних і проект-
них інститутів, бюро, дослідних станцій і філій. 

4. Високорозвинуті автотранспортні та залізничні комуні-
кації, міжнародні аеропорти, розташовані в Донецьку та Марі- 
уполі. Потужність Маріупольського торгового порту становила  
12 млн т вантажів на рік, а його фарватер дозволяв приймати судна 
вантажопідйомністю до 16 тис. т. Порт відкривав доступ до Чор-
номорсько-Середземноморського басейну. 

5. Запаси природних багатств, які становили 12% від зага-
льноукраїнських (більше, ніж у будь-якій іншій області), що до-
зволяло забезпечувати власні потреби та поставляти до інших ре-
гіонів України такі корисні копалини, як кам’яне вугілля, сіль,  
вапняки, доломіт, вогнетривкі та керамічні глини, каолін, ртуть, 
азбест, гіпс, крейда, будівельний і облицювальний камінь та ін. 

6. Розвинута промисловість. У чорній металургії функціо-
нувало 3 великих металургійних комбінати, 4 металургійних заво-
ди, 2 підприємства з виробництва металевих труб (трубний і тру-
бопрокатний) та металопрокатний завод. Потужність виробництва 
чавуну становила 18,2 млн т, сталі − 22,9, готового прокату −  
15,8 млн т на рік. Питома вага експортної продукції в зовнішньо-
торговельному обороті дорівнювала майже 70%, металопродукцію 
області купували в більш як 50 країнах світу. 

До машинобудівного сектору Донецької області входило 
майже 220 підприємств, які забезпечували більшу частину потреб 
України в різних видах машин та устаткування. Усі підприємства 
мали розвинуту інфраструктуру для забезпечення їх сировиною та 
реалізації готової продукції. Серед найбільших виробників маши-
нобудівної продукції − ЗАТ «НКМЗ», концерн «Азовмаш», СКМЗ, 
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Ясинуватський машзавод, «Точмаш», Горлівські машинобудівні 
підприємства гірничого обладнання. 

У хімічній промисловості діяло 15 підприємств різної спеці-
алізації, які виробляли широкий спектр продукції: мінеральні доб-
рива, кислоти, соду, пластмаси. Лідером було ВАТ «Концерн 
«Стирол». Значна частина виробленої ним продукції експортува-
лася до країн СНД, Європи, Азії. 

Вугільна промисловість об'єднувала понад 100 шахт і шах-
тоуправлінь, 12 шахтобудівних підприємств, 33 збагачувальні фаб-
рики. Виробнича потужність вугледобувних підприємств станови-
ла майже 56 млн т на рік, балансові промислові запаси вугілля − 
14,3 млрд т, у тому числі коксівного − 7,5 млрд т. У рамках про-
грами реструктуризації вугільної галузі проводилася робота з ре-
конструкції та закриття неперспективних шахт. 

Електроенергетика була представлена комплексом генерую-
чих, мережних, ремонтно-технічних виробництв. Потужність семи 
теплових електростанцій (близько 10 тис. МВт) покривала потреби 
області й дозволяла експортувати електроенергію за межі регіону. 

Багатий чорноземом ґрунт Донецької області забезпечував 
широкі можливості для виробництва сільськогосподарської про-
дукції. В аграрному секторі області використовувалося близько  
2 млн га сільськогосподарських угідь. Основними видами вироб-
леної тут сільськогосподарської продукції були: озима пшениця, 
олія, насіння соняшника, овочі, свинина, яловичина, птиця та ри-
ба. В агропромисловому комплексі в результаті реформування  
414 колективних сільськогосподарських підприємств було створе-
но 567 агроформувань ринкового типу, діяло 2132 фермерських 
господарства. 

Харчопереробна промисловість формувала один із найбільш 
привабливих секторів для вкладення капіталу. Донецька область 
була великим центром виробництва напоїв, спеціалізувалася на 
високоякісному пиві та шампанських винах. Для населення облас-
ті близько 400 підприємств легкої промисловості випускали това-
ри широкого вжитку, меблі, холодильники, газові плити, пральні 
машини, одяг, взуття, трикотажні вироби тощо. 

7. Значний досвід інвестиційної та інноваційної діяльності 
та можливості функціонування підприємств у спеціальних режи-
мах ВЕЗ і ТПР у Донецькій області. 
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На території Луганської області було зосереджено близько 
4,6% основних фондів України, 5% трудових ресурсів, вона забез-
печувала 4,5% сукупного ВРП регіонів України, було розташовано 
близько 30 промислових підприємств, одна третина з яких припа-
дала на машинобудування, ще одна третина − на металургію [4]. 
Переваги географічного розташування області до 2013 р. полягали 
в такому: розвинута мережа залізниць, наявність транзитних ма- 
гістралей, близькість до найважливіших сировинних районів 
(Придніпров’я, Північного Кавказу, Чорноземного центру Росії), 
сусідство з великими промисловими регіонами України та Росії, 
розвинута промисловість із видобутку вугілля, металургія, важке 
машинобудування, хімічна промисловість і сільське господарство. 

В області лідирувала переробна промисловість (71,6%), яка 
була представлена підприємствами з виробництва коксу та про- 
дуктів нафтопереробки, машинобудування, хімічної, нафтохіміч-
ної, харчової, целюлозно-паперової, легкої промисловості та буді-
вельних матеріалів. У важкій промисловості першочергове зна-
чення мав паливно-енергетичний комплекс, основна роль належа-
ла добувній промисловості, яка в загальному обсязі виробництва 
становила п’яту частину (18%). 

У Луганській області сформувалися три великих промисло-
вих вузли: Луганський − підприємства машинобудування, метало-
обробки та легкої промисловості; Алчевсько-Стаханівський − під-
приємства вугільної, металургійної та машинобудівної галузей; 
Лисичансько-Рубіжансько-Сєвєродонецький − підприємства хіміч-
ної, нафтохімічної промисловості. Близько десяти промислових 
підприємств перебували в загальнодержавному рейтингу 100 най-
більших із них. 

Як свідчать наведені дані, промислові регіони Донецької та 
Луганської областей були системоутворюючими для національ- 
ної економіки та вітчизняної промисловості, оскільки їх частка у  
структурі промислового виробництва становила 25% усього про-
мислового потенціалу України. 

У той же час Донбас являє собою старопромисловий регіон 
із притаманним йому комплексом проблем, який формувався вна-
слідок його тривалого індустріального розвитку. Більшість дослід-
ників відзначають, що старопромисловий регіон − це територія із 
застарілими, невисокого технологічного рівня розвитку галузями 
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промисловості. Як наголошує К. Глонті, це території з відносно 
низьким рівнем технологічного розвитку промислового комплек-
су, що історично склався внаслідок спеціалізації регіону на основі 
міжрегіонального розподілу праці. Характерними ознаками таких 
регіонів є: домінування галузей промисловості індустріального 
типу; переважання використання застарілих технологій і засобів 
виробництва; виробництво промислової продукції з низьким рів-
нем наукоємності; локалізація ринків збуту продукції, що випуска-
ється; низька сприйнятливість до інновацій [14]. 

У сукупності регіонів України старопромислові регіони від-
різняються своєю специфікою. До них традиційно відносять Доне-
цьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську області, які харак-
теризуються такими спільними рисами: 

промисловий розвиток цих регіонів почав формуватися у 
другій половині ХІХ ст., найбільшого піку він досяг у 60-80-х ро-
ках ХХ ст.; 

у структурі видів економічної діяльності цих областей пере-
важають капіталомісткі галузі індустріального типу − вугледобув-
на, металургійна, енергетична, машинобудівна, хімічна; 

на сучасному етапі провідні галузі економіки мають низький 
техніко-технологічний рівень розвитку, більшість видів виробни-
чої діяльності належить до другого, третього і частково четвертого 
технологічних укладів та потребують модернізації. Їх функціону-
вання негативно впливає на навколишнє середовище внаслідок 
вищого рівня промислового забруднення; 

дані галузі характеризуються значною інтеграцією у світове 
господарство і суттєво залежать від кон'юнктури на зовнішніх рин-
ках та кризових явищ у світовій економіці; 

значна частка економічно активного населення зайнята в ін-
дустріальних галузях промисловості на великих підприємствах, які 
хоч і забезпечують відносно вищу заробітну плату, однак мають 
значно гірші умови праці та високу її інтенсивність; 

наймані працівники індустріальних галузей мають достатньо 
високий рівень професійної технічної підготовки, а також навички, 
необхідні для індустріальної праці, їм притаманна організованість, 
дисциплінованість, однак вони мають невисокий рівень творчої 
активності та професійної мобільності. 
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Згідно з теорією полюсів зростання Ф. Перру, Ж. Будвілля 
домінування в регіоні застарілих галузей індустріального типу стає 
гальмом його прогресивного розвитку [15]. Якщо раніше характер 
регіонального розвитку, у першу чергу, залежав від пропорцій між 
старими і новими галузями, то сьогодні на перший план вийшла 
спроможність району до самовідновлення, адаптації, генерування 
інновацій. Особливістю розвитку індустріального регіону Донбасу 
було поступове накопичення антимодернізаційних процесів [25]. 

Донбаському регіону, як базису важкої індустрії, за радянсь-
ких часів відводилося провідне місце в економічній політиці. Але 
цей, другий за потужністю після Московського, мезорегіон СРСР, 
залишався насамперед його «кочегаркою» і «кузнею». За Донба-
сом закріпилось значення однієї з головних паливних баз у СРСР, 
на його частку в 70-х роках припадала третина, в середині 80-х – 
чверть видобутого в країні вугілля, його розробки задовольняли 
потреби в найбільш цінних його марках − коксі та антрациті [16]. 
Однак унаслідок складних гірничо-геологічних умов видобутку на 
Донбасі собівартість вугілля підвищувалась, зростала збитковість 
вугільної галузі. Позначились труднощі освоєння нових шахт, не-
достатня ефективність капіталовкладень. Гірничо-геологічні умови 
на шахтах Донбасу були найбільш складними порівняно з іншими 
вугільними басейнами, а середня потужність пласту, що розроб- 
лявся, вдвічі поступалася показникам Кузбасу. За оцінками фахів-
ців, кожен другий очисний вибій експлуатувався в умовах, де ко- 
ефіцієнт складності виробництва збільшувався у три рази. Майже 
чверть усіх очисних вибоїв Донбасу розробляла найбільш важкі 
для виймання крутосхилі та круті пласти [17]. 

Керівництво СРСР у 80-х роках проголосило курс на техніч-
не переозброєння Донбасу, внаслідок чого передбачалося будівни-
цтво нових і реконструкція старих шахт. Плани, спрямовані на збі-
льшення обсягів видобутку вугілля, в реальності не забезпечува-
лися достатнім фінансуванням, не враховували об’єктивних умов, 
у яких вони мали здійснюватися, не передбачали випереджальних 
науково-технічних заходів. Перехід до створення принципово но-
вих засобів виїмки вугілля і технологічних рішень, на думку фахів-
ців, запізнився не менш ніж на два десятиріччя. Шахтний фонд 
залишався найстарішим серед вугільних басейнів розвинутих кра-
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їн. У цілому 30% шахт Донбасу були побудовані до 1941 р., а по-
ловина з них – ще в дореволюційні часи [16]. 

Таким чином, проблеми, з якими зіткнулись вугільні басей-
ни країн Європи, на Донбасі проявилися в найбільш концентрова-
ному вигляді: найглибші в СРСР розробки, малопотужні та не- 
зручні для виїмки пласти, найбільш загазовані шахти. Усі ці явища 
посилювались в умовах переходу центрального керівництва до 
нової енергетичної стратегії, орієнтованої на підвищення ролі вуг-
леводневих енергоносіїв та першочерговий розвиток вугільних 
басейнів на сході СРСР, що супроводжувалось зменшенням інвес-
тицій у розвиток вугільної промисловості Донбасу.  

Можливості інноваційного прориву, які існували в 60-70-х 
роках ХХ ст., не були реалізовані, хоч у вугільній галузі завдяки 
значним витратам на галузеву науку технічне озброєння вугільних 
шахт, включаючи безлюдну виїмку вугілля, поліпшилось. Але тем-
пи скорочення ручної та важкої фізичної праці дедалі уповільню-
валися внаслідок непродуктивного використання існуючої техніки, 
звуження сфери її ефективного застосування.  На шахтах, які роз-
робляли круті пласти, замість механізованого комплексу повертав-
ся відбійний молоток. Загалом на середину 80-х років рівень руч-
ної праці на шахтах Донбасу складав 48,5%, а на поверхні − навіть 
56%, що було результатом нестачі капітальних вкладень і цілкови-
тої непідготовленості технічної бази шахт до ускладнення гірничо-
геологічних умов видобутку вугілля на низьких горизонтах і виїм-
ки малопотужних пластів [18, с. 268]. 

Донбас, який раніше вважався найбільш технічно розвине-
ним басейном, втратив свою провідну роль. Дослідження, прове-
дене в 1986 р., надало такий висновок: до групи технологічних 
процесів вищого рівня можна було віднести лише 4% їх обсягу, а 
до групи нижнього рівня – 27,7% [18, с. 266]. Відсутність на дер-
жавному рівні чіткої науково-технічної, структурної, промислової, 
соціальної, екологічної політики відносно Донбасу, як і інших ре-
гіонів даного типу, призвела до формування механізму накопичен-
ня антимодернізаційного потенціалу цього багатого на ресурси 
регіону. 

У 90-х роках ХХ ст., у період суттєвих ринкових трансфор-
мацій пострадянських економік, Донбас не отримав нових стиму-
лів для прогресивного розвитку. Відбулася широкомасштабна 
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приватизація найбільших державних підприємств, сформувалися 
великі вітчизняні приватні компанії та промислові групи, виник 
олігархічний капітал, однак при цьому не було створено вагомих 
чинників модернізації застарілої індустріальної бази Донбасу. У 
результаті оцінки постіндустріальної модернізації регіонів України 
фахівці Інституту економіки промисловості НАН України дійшли 
висновку про те, що постіндустріальна модернізація в Донецькій 
та Луганській областях ще й не починалася, а процеси завершення 
індустріальної модернізації не лише не сприяють розвитку постін-
дустріальної модернізації, але і починають активно її гальмувати 
[19]. 

Важка промисловість продовжувала становити основу еко-
номіки регіону. Переважний обсяг інвестицій спрямовувався на 
розвиток промисловості: у Донецькій області у 2010 р. – 54%, у 
2013 р. – 60% загального обсягу інвестицій; у Луганській– 63 та 
70% відповідно. Однак кількість інноваційно активних підпри-
ємств майже не змінилася, а їх частка в загальній кількості таких 
підприємств по Україні знизилася, про що свідчать такі дані [20]: 

 

Кількість інноваційно  
активних підприємств 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

Україна 1193 1462 1715 
Донецька область 77 86 85 
% до всіх інноваційно  
активних підприємств 6,5 5,9 5,0 
Луганська область 37 58 61 
% до всіх інноваційно  
активних підприємств 3,1 4,0 3,6 

 

Слід відзначити, що у східних областях значно меншою була 
частка інвестицій у розвиток інформаційного і телекомунікаційно-
го секторів економіки. Так, у 2013 р. у цілому по Україні в розви-
ток інформаційно-телекомунікаційної сфери спрямовувалося 3,7% 
загального обсягу інвестицій, у Донецькій області − 1,2%, у Луган-
ській – 0,2% [20]. Ці дані свідчать про те, що Донбас не став на 
шлях неоіндустріального та постіндустріального розвитку.  

Аналіз структури реалізованої продукції промисловості до- 
сліджуваних областей вказує на її сировинний характер (табл. 1.2). 
Промисловість України в цілому характеризується переважним 
виробництвом сировинної продукції, однак на Донбасі це більш 
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виражено. Дані табл. 1.2 свідчать, що більше 80% промислової 
продукції Донецької та Луганської областей у 2008 і 2010 рр. – це 
сировина, інвестиційна продукція складала лише 11%, а виробниц-
тво товарів тривалого користування − 1% у Донецькій області та 
0,1% − у Луганській. Не орієнтована промисловість регіону і на 
забезпечення потреб населення − виробництво товарів широкого 
вжитку складає 3-5%. Для порівняння наведено дані по Харківсь-
кій області, які свідчать  про значно більш прогресивну структуру 
промислового виробництва. 

 
Таблиця 1.2  

Структура реалізованої промислової продукції  
в окремих регіонах, % [21] 

Регіони 
Сировинна 
продукція 

Інвестиційна 
продукція 

Товари  
широкого 
вжитку 

Товари  
тривалого 

використання
2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Україна 67,4 66,9 15,1 12,1 16,3 19,8 1,2 1,2 
Донецька  
область 82,8 82,0 11,5 11,3 4,5 5,7 1,2 1,0 
Луганська  
область 89,1 85,7 7,8 11,0 2,9 3,2 0,2 0,1 
Харківська  
область 43,1 39,3 20,0 19,6 33,6 37,7 3,3 3,5 

 
Головною статтею експорту цих областей стали чорні мета-

ли. У 2011 р. в Донецькій області вони складали 62% загального 
обсягу експорту, в 2013 р. – 56%, у Луганській − 23 та 45% відпо-
відно [20]. Вагомою також є частка в експорті виробів із чорного 
металу, мінерального палива та інших сировинних матеріалів. При 
цьому розвиток машинобудування й експорту машинобудівної 
продукції, як більш високотехнологічної сфери економічної діяль-
ності, суттєво знизився. Однак до 1990 р. метал із донбаських за-
водів не був основною статтею експорту, оскільки він поглинався 
машинобудівниками, які поставляли за кордон обладнання для 
підприємств різних галузей. Отже, з використанням багатих надр 
східних регіонів приватний капітал зростав та збагачувався, а 
стратегічні перспективи розвитку регіонів не перебували в центрі 
уваги. 
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Особливості економічного розвитку будь-якої території поз-
начаються на соціальних процесах. Антимодернізаційний розвиток 
Донбасу не міг не вплинути на погіршення соціального середови-
ща. Великий промисловий бізнес, інтереси якого обумовили такий 
розвиток економіки старопромислових регіонів, не надто перейма-
ється вирішенням соціальних проблем, які все більше загострю-
ються. Це стало однією з вагомих причин сепаратистських настро-
їв у цих регіонах, що призвело до збройного протистояння. 

 
 
1.2. Соціокультурні особливості та соціальні  

 проблеми розвитку Донбасу як підґрунтя  
 збройного протистояння 

 
На сучасному етапі Донецька та Луганська області потрапи-

ли в зону найскладніших біфуркацій, які проявляються в політич-
ній, економічній кризах і затяжному воєнному конфлікті, що зни-
щує економіку цих регіонів, їх людський та соціальний потенціал, 
а також завдає величезної шкоди Україні в цілому. Аналіз особли-
востей соціально-економічного та соціокультурного розвитку,  
формування людського потенціалу Донецької та Луганської облас-
тей в історичному аспекті уможливлює виявлення глибинних чин-
ників, які спровокували сепаратистські та проросійські настрої 
значної частки населення цих областей, що стало приводом для 
агресії та розв’язання на їх території збройного протистояння1. 

Науковці підкреслюють, що економічні процеси визнача-
ються сукупністю суспільних інститутів. До таких інститутів на-
лежать не тільки правові норми й адміністративні рішення, але і 
системи цінностей, пріоритети, традиції, мораль, етика, що пану-
ють у суспільстві [22]. В актуальній структурі соціокультурні фак-
тори визначають економічні зміни. Від свідомості, освіти, пове- 
дінки людини залежить те, як буде змінюватися економічна систе-
ма (актуальна структура), хоча сама свідомість, освіченість, пове-
дінка залежать від рівня економічного розвитку суспільства (фун-
даментальна структура) [23].  

                                                      
1 Більш детально особливості соціокультурного розвитку Донбасу 

викладено в публікації [26].  
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Упродовж останніх двох століть на Донбасі створено знач-
ний за чисельністю людський потенціал, який має специфічну су-
перечливу регіональну ідентичність, сформовану у процесі істори-
ко-культурного та соціально-економічного розвитку території. У 
демо-соціальному плані Донбас являє собою  регіон зі складною 
сумішшю національностей, що обумовлено історією його заселен-
ня. У ХVІ-ХVІІ ст. заселення так званого «Дикого поля» здійсню-
валося українським і донським козацтвом, а також відбулася коло-
нізація вихідцями з правобережної України. У ХVІІІ ст. територія 
сучасного Донбасу поступово заселяється не лише вихідцями з 
центральної України та Росії, але і переселенцями з Балкан та 
Криму. Наприкінці XVIII ст. населення Донеччини представляли 
понад 30 етносів, серед яких у 1779 р. українці становили понад 
61,3% від загальної чисельності населення, далі − росіяни (20,5%), 
греки (7,3%), вірмени (6,1%), молдовани (2,5%), а на решту припа-
дало дещо більше 2% від загальної кількості населення краю [24]. 

На початку індустріального розвитку Донбасу (друга поло-
вина ХІХ – початок ХХ ст.) інтенсивність заселення території при-
булими з інших регіонів збільшилася, що обумовлено зростаючою 
потребою в робочій силі. Основна частина прибулих з аграрних 
перенаселених регіонів, переважно російських, поповняла робіт-
ничий клас промислових підприємств та міських поселень. Тому 
вже у 1926 р. на Донбасі українці становили 64,1% населення і 
тільки 40,6% робітництва, росіяни – 26 і 48% відповідно [27]. Пос-
тупово українська мова витіснялася російською, яка ставала домі-
нуючою в містах. Це спричинило внутрішній розлам в етнокульту-
рній структурі краю на російськомовне «місто», яке в умовах Дон-
басу включало і численні робітничі селища, та українське «село», 
що майже не відрізнялося від решти українських земель. 

Державна політика СРСР активно сприяла міграції в міста 
«великих будов»  представників різних національностей та різних 
релігійних конфесій. У середньому в 30-х роках для роботи лише у 
вугільній промисловості та будівництві в Україну щорічно прибу-
вало близько 40 тис. робітників головним чином із РФСР  (Курсь-
кої, Воронезької, Орловської, Смоленської областей) [28]. Окрім 
селян, робочою силою служили також ув’язнені, яких направляли 
на Донбас на виправно-трудові роботи. Дослідники відзначають, 
що у післявоєнні роки в політиці забезпечення регіону робочою 
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силою, окрім комсомольсько-молодіжних призовів та наборів, до-
далися депортації, переміщення репатрійованих та інтернованих, 
розконвойованих та амністованих, поселення військовополонених. 
Таким чином, упродовж майже 100 років Донбас поглинав вихід-
ців із теренів усієї Російської імперії, а потім СРСР. Сюди масово 
їхали після відбуття покарань у місцях позбавлення волі, особливо 
після низки амністій у 1950-х роках [29]. Найбільшу частку серед 
переселених на Донбас складали чоловіки працездатного віку, які 
їхали сюди  на заробітки та в пошуках волі. Формувалося специ- 
фічне соціальне середовище, відірване від свого етнічного та релі-
гійного коріння, родинних зв’язків та обов’язків, що накладало 
суттєвий відбиток на соціальні відносини (поширеними були бру-
тальність, насилля та інші форми асоціальної поведінки). Важка 
праця на шахтах та промислових підприємствах, необлаштованість 
побуту внаслідок відставання в розвитку житлового будівництва 
та комунального господарства, нерозвиненість соціальної інфра-
структури формували низьку якість життя та низькі життєві стан-
дарти. 

У 30-50-х роках ХХ ст. було закладено основи особливого 
соціального простору Донецької та Луганської областей, що, у 
свою чергу, сформувало ментальність їх мешканців та їх життєві 
стратегії. Це проявилося у такому: 

1. У 1950-х роках у шахтарських містах і селищах Донбасу 
склалася так звана «барачна культура», яка виникла ще в роки пер-
ших п’ятирічок [30] з її «психологією мінімізації життєвих благ» 
через відсутність альтернатив, іншого, хоча б мінімально прийнят-
ного, вибору [31]. Домінування робітничого класу та політика його 
апологетизації призвела до формування так званої «пролетарської 
культури», внаслідок якої відбулася певна маргіналізація міського 
соціуму. Вона була поширеною не лише у 50-х роках, коли у пере-
важній більшості шахтарських міст побутові умови були жахли-
вими, але й у наступному  періоді.  

2. В умовах руйнування церкви та антирелігійної кампанії, 
пропаганди інтернаціоналізму та атеїзму відбувалися трансформа-
ція та девальвація цінностей, набутих предками. У відірваних від 
звичного середовища людей тоталітарний режим цілеспрямовано 
викривлював систему цінностей. Особистість «перемелювалася», 
нівелювалося відчуття культурної або політичної спільності, не-
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важливими ставали національна ідея, рідна мова, віра та ін. Нато-
мість готовність до захисту первісних цінностей (самозбереження, 
отримання засобів до існування тощо) була гіпертрофованою [29]. 

3. Переважання у структурі зайнятих робітників промисло-
вості, уніфікація пролетарського способу життя й розповсюдження 
комуністичної ідеології створювали підґрунтя для гіпертрофікації 
ролі робітника в соціально-економічних процесах. Насаджувався 
культ «пролетаря» як основи соціалістичного суспільства, при 
цьому цілеспрямовано формувалися суто виконавські якості. Дон-
бас став полігоном для формування «нової історичної спільності – 
радянського народу», яка, згідно з офіційною радянською комуніс-
тичною доктриною, є не національною, а наднаціональною фор-
мацією. 

4. У післявоєнні десятиліття на Донбасі формуються освіт-
ньо-наукова та культурна інфраструктури, однак відносно чисель-
ності населення вона була недостатньою. Так, кількість бібліотек, 
клубних закладів у розрахунку на 100 тис. населення була вдвічі 
нижчою за середній рівень по Україні, а частка театрів та музеїв 
була неспівставною з часткою населення регіону в Україні. Тому 
частка творчої інтелігенції була значно нижчою, ніж в інших вели-
ких регіонах країни, а отже, її позитивний вплив на розвиток соці-
уму регіону також був значно слабшим. 

Таким чином, на території Донбасу внаслідок прискорених 
процесів індустріалізації та цілеспрямованої державної міграційної 
політики формувався своєрідний регіональний соціум – це різно-
манітна за етнічним складом і моральними цінностями людська 
спільнота, здебільшого відірвана від свого історичного, культур-
ного й релігійного коріння, русифікована та ідеологізована радян-
ськими цінностями та нормами. Зайняте населення переважно на-
лежало до робітничого класу, об’єднаного у великі трудові колек-
тиви на індустріальних підприємствах, яке при невисокому освіт-
ньо-культурному рівні було впевнене у своїй особливій значимості 
як головної рушійної сили індустріального розвитку. Творча інте-
лігенція хоч і формувалася, однак не мала суттєвого впливу на ку-
льтурний розвиток населення. 

Особливості територіального розташування і заселення Дон-
басу, умов життєдіяльності, соціокультурного розвитку та геополі-
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тичної орієнтації спричинили формування специфічної регіональ-
ної донбаської ідентичності, якій притаманні:  

цінності виживання, які формуються в умовах низького жит-
тєвого рівня населення і пов’язані з намаганням будь-якими спо-
собами забезпечити передусім матеріальні потреби людини;  

прихильність цінностям минулого соціалістичного суспіль- 
ства, що обумовлено як особливостями структури населення регі-
ону (висока частка людей похилого віку та працівників, які свого 
часу працювали на підприємствах союзного значення), так і геопо-
літичним розташуванням регіону;  

проросійська орієнтація населення, що викликано як етніч-
ним корінням, так і суміжністю кордонів.  

Розвиток прикордонних територій Донбасу в останнє деся-
тиліття здійснювався за логікою фронтіру – постійно трансформо-
ваного простору, який являє собою не стільки бар’єр поміж двох 
різних націй і країн, скільки зону їх постійних контактів. Тому на 
території Донбасу завжди існував «айсберг» російської менталь-
ності та російської культури, який посилювався цілеспрямованою 
стратегією російських ЗМІ при пасивній національній культурній 
політиці. 

Специфіка донбаської ідентичності формувалася під впли-
вом таких чинників.  

По-перше, відсутність облаштованих і дієвих кордонів із су-
сідньою державою. На сході України пролягає «прозорий», належ-
но не демаркований слабо захищений кордон, який є не лише дже-
релом проблем, пов’язаних із транскордонною злочинністю. У сві-
домості громадян умовність кордону проектується на суверенітет 
країни, символізує його неповноцінність. Це викликає сумнів у 
спроможності держави контролювати свою територію, знижує її 
авторитет в очах своїх громадян та міжнародної спільноти і,  
безумовно, не стимулює українську ідентифікацію [32]. 

По-друге, тривалі процеси деукраїнізації населення Донбасу. 
Відсутність ефективної культурної політики центральної влади 
щодо інтеграції Донбасу в український простір обумовила зрос-
тання частки проросійськи налаштованого населення. У 1991 і 
1996 рр. місцеві часописи «Жизнь Луганска» і «Наша газета» про-
вели опитування щодо визначення самоідентифікації мешканців 
Донбасу. Частка тих, хто вважав, що «населення Донбасу – особ-
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лива спільність людей, які мають коріння як в Україні, так і в Ро-
сії», зменшилася з 54,9% у 1991 р. до 45,4% у 1996 р., частка тих, 
хто відповів, що «тут живуть переважно росіяни і представники 
інших народів, які обрусіли», зросла більш як утричі – з 9,4 до 
31,9% [29]. За даними опитування 2007 р., проведеного Центром 
О. Разумкова, значна частина жителів півдня і сходу України вва-
жають себе ближчими за характером, звичаями і традиціями до 
жителів Росії, ніж до своїх співвітчизників, що мешкають у захід-
ному чи центральному регіонах України [32]. 

По-третє, несприйняття центральної київської влади, яка 
вважалася для корінних мешканців Донбасу чужою. Цей феномен 
має багато причин, а саме:  

за радянських часів на Донбасі були сконцентровані підпри-
ємства союзного значення, які підпорядковувалися безпосередньо 
Москві. Оскільки більшість побутових проблем вирішувалися га-
лузевими міністерствами, розташованими у Москві, то саме мос-
ковська влада сприймалася як «своя»;  

наявність русифікованого населення, значна частка якого 
мала російське коріння та яке постійно перебувало під впливом 
російського інформаційного простору, мало більшу довіру до  
кремлівської влади, а не до київської. Більш лояльно населення 
Донбасу ставилося до центральної влади України лише в ті періо-
ди, коли її очолювали представники донбаської політичної еліти; 

розвиток незалежної України супроводжувався глибокою 
економічною кризою та значним падінням життєвого рівня всього 
населення, що викликало справедливі нарікання на неспромож-
ність центральної влади забезпечити добробут. Однак на Донбасі 
населення втратило не лише доходи, але і приналежність до Ра-
дянського Союзу (великої батьківщини), тому його оцінка втрат 
була значно більшою. Соціологічне опитування Центру О. Разум-
кова, проведене 7-16 серпня 2015 р., засвідчило, що на питання 
«чого родина більше отримала − вигоди чи втрат від здобуття не-
залежності» переважна частка респондентів Донбасу відповіли, що 
вони більше втратили (52,7%), і лише 23,7% − що виграли; у цент-
ральних та західних регіонах переважала частка тих, які виграли 
від здобуття незалежності [32]; 

відсутність сформованих традицій державності в Україні та 
поваги до влади, що обумовлено історією розвитку державності в 
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Україні. Центральна влада на території України тривалий час була 
чужою – російською, польською, литовською і тому викликала 
опір. Сформована національна влада поки що не має достатньо 
ефективних державних інституцій та управлінських практик, зрі-
лих політичних традицій, а її бюрократичність та корумпованість 
формують зневагу до неї. 

По-четверте, в суспільстві було сформовано гіпертрофовані 
уявлення про роль Донбасу в економіці України. Постійно наго-
лошувалося на значній частці ВРП, який тут створюється, найбі-
льших надходженнях валюти, значному обсязі промислової про- 
дукції. Однак майже ніде не говорилося про те, яких витрат зазнає 
бюджет України на підтримку малоефективної економіки Донбасу, 
які інвестиційні ресурси направляються в цей регіон. Упевненість 
у тому, що саме Донбас «годує» Україну, формувала негативне 
ставлення до мешканців центральної та західної України, як до 
утриманців. 

По-п’яте, на Донбасі відбулося зрощення регіональної вла-
ди і великого бізнесу, метою якого були контроль та присвоєння 
багатих ресурсів регіону. Представники як старої та нової управ- 
лінської номенклатури, так і верхівки  великого бізнесу Донбасу 
об’єднали зусилля у протистоянні з київською владою, що не мог-
ло не вплинути на масову свідомість населення. 

Процеси в економічній сфері (регіональна дезінтеграція, ди-
ференціація, недосконала податкова і міжбюджетна політика то-
що), спекуляція певних політичних партій і блоків на невігластві 
та фобіях населення уможливили створення міфу про Донбас і Га-
личину як полюси регіональної системи України і навіть концепту 
«двох Україн», яким «не зійтися ніколи». 

Отже, специфіка донбаської ідентичності формувалася під 
впливом особливостей розселення та індустріалізації, специфіки 
соціокультурного й економічного розвитку, малоефективної соціа-
льно-економічної політики центральної влади та зовнішнього ін-
формаційно-культурного впливу. Більшість населення Донбасу 
ніколи не висувало потужної національної перспективи та не нада-
вало їй найбільшого значення. В умовах мирного співіснування 
двох держав воно існувало ніби у двох реальностях: територіаль-
но – належало до України; ментально – було більш спорідненим із 
Росією. У стабільних умовах розвитку, коли не було потреби ро-
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бити якийсь вибір, налаштоване проросійськи та проукраїнськи 
населення цілком мирно вживалося на одній території. Однак у 
період революційних змін це стало джерелом глибокого конфлік-
ту, який під впливом зовнішнього втручання вилився у збройне 
протистояння. 

Одним із найбільш вагомих чинників військової агресії на 
сході України стали проросійські настрої значної частини насе-
лення Донбасу. Ці настрої виникли внаслідок тривалого та безпе-
решкодного інформаційно-пропагандистського впливу Росії на 
місцеве населення сходу України. Цьому впливу сприяло і україн-
ське керівництво, яке залежало від російського політикуму й не 
опікувалося розбудовою України як сильної незалежної держави 
та її національного інформаційного простору. 

 
 
1.3. Воєнний конфлікт на сході України та його  

 економічні наслідки 
 
Трагічні події на сході України 2014-2016 рр. є наслідком 

внутрішніх протиріч та зовнішньої агресії. З одного боку, вони 
стали логічним продовженням Революції гідності, ідеї якої внаслі-
док специфіки соціокультурних характеристик не були позитивно 
сприйняті більшістю населення Донецької  та Луганської облас-
тей; з іншого − має місце зовнішня агресія Росії як наслідок полі-
тики діючого президента Росії В. Путіна щодо відновлення величі 
Російської імперії та перетворення Донбасу, як і Криму, на ще 
один суб’єкт Російської Федерації. 

Більшість експертів оцінюють події першої половини 2014 р. 
як найбільш критичні за роки існування незалежної держави. Стан 
перманентної політичної кризи в Україні досяг своєї кульмінації, 
коли постало питання про подальше існування держави, її сувере-
нітет. При цьому оцінка подій із різних позицій є далеко неодно-
значною, зважаючи на складність явища, що включає елементи як 
громадянської війни, так і зовнішньої агресії [34, с. 219].    

На початку 2014 р. мав місце такий перебіг подій. Протягом 
березня 2014 р. відбулася анексія АР Крим, яка російською владою 
трактується як «повернення Криму до Росії». Це був перший удар 
по територіальній цілісності Української держави. Проте епіцент-



42 

ром подій після Криму став Донбас, де починаючи з другої поло-
вини березня в ряді міст сходу України відбулися масові акції, 
спрямовані на приєднання цих регіонів до Росії. Під час деяких із 
них проросійські активісти здійснили спроби захоплення держав-
них установ. 12 квітня відбулося перше збройне захоплення адмі-
ністративних будівель та райвідділу міліції у м. Слов'янську (До-
нецька область) за участі громадян Росії, які вивісили на захопле-
них будівлях державний прапор РФ. За кілька наступних днів ана-
логічні захоплення відбулись у таких містах, як Краматорськ, Ар-
темівськ, Красний Лиман, Дружківка, Єнакієве, Макіївка, Маріу-
поль, Горлівка, Харцизьк, Жданівка, Луганськ і Кіровське, а в пе-
ріод 28 квітня-2 травня 2014 р. були захоплені Станиця Луганська, 
Луганськ, Красний Луч, Первомайськ, Алчевськ, Антрацит, Сверд-
ловськ, Стаханов. 

Слід відзначити, що населення різних регіонів України не-
однозначно сприйняло ці події. Соціологічне опитування, прове-
дене у травні 2014 р., засвідчило, що в цілому населення України 
кваліфікувало ті групи людей, які захоплювали й утримували  
адміністративні будівлі, переважно як «бандити, кримінальні еле-
менти», «терористи», «російські диверсанти», «сепаратисти» 
(рис. 1.1). 

Однак респонденти східного регіону захоплювачів будівель 
у травні 2014 р. сприймали здебільшого як борців з київською  
хунтою (36,7%), патріотів свого міста (регіону) (35,1%), протесту-
вальників (30,8%), тоді як бандитами, криміналом їх вважали 
29,4% опитаних. 

Після захоплення адміністративних будівель 11 травня 
2014 р. у Луганській та Донецькій областях, більша частина яких 
на цей час опинилась під контролем збройних формувань сепара-
тистів, був проведений псевдореферендум про приєднання до Ро-
сії, на підставі якого було проголошено створення так званих До-
нецької (ДНР) та Луганської народних республік (ЛНР), які  
24 травня заявили про своє об'єднання в державу «Новороссия», 
висунули територіальні претензії до України на інші південні та 
східні області − Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, 
Дніпропетровську та Харківську, а також звернулися до Росії з 
проханням про входження до її складу.  
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Рис. 1.1. Розподіл респондентів за відповідями на питання:  

«Які з перелічених нижче слів, на Вашу думку, найбільше  
підходять для означення тих людей, що захоплюють  

та утримують адміністративні будівлі?»  
 
Дані події стали початком розгортання нетипової війни на 

сході України, особливістю якої є застосування засобів «м’якої 
сили» проти країни-противника з метою дезінтеграції та зміни її 
керівництва, включення у сферу свого впливу. Увага країни-
агресора зосереджується на політичній, економічній, інформацій-
ній і соціальній  сферах при застосуванні невеликої кількості під-
готовлених бойовиків. Попри численні докази присутності росій-
ських військ на території України, офіційно Росія не визнає факту 
свого вторгнення в Україну, відтак з української сторони війна 
розглядається як неоголошена. Ряд українських політиків назива-
ють війну на сході України «гібридною війною» Росії проти Укра-
їни [36]. 

Для характеристики сучасного протистояння України і Росії 
можуть бути застосовані такі поняття: «неконвенційна війна» 
(unconventional warfare), «нерегулярна війна» (irregular warfare) чи 
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«змішана війна» (compound warfare) або спонсорована державою 
«гібридна війна» (State-Sponsored Hybrid). У всіх них вказується на 
«розмивання» горизонтів військового конфлікту та залучення до 
нього невійськових засобів, які у звичному стані не мають прямого 
відношення до класичного військового протистояння. 

Ще в 1991 р. ізраїльський полемолог М. Кревельд визначив 
характерний для сучасного «постпостмодерного» періоду тип воєн 
як «нетринітарні», «тому що вони не вкладаються в потрійну схе-
му: уряд − армія − населення» [47]. Про зміну парадигми війни 
стосовно залучення до неї невійськових структур зазначає і Ф. ван 
Каппен: «Гібридна війна» − це змішування класичного типу війни 
з використанням нерегулярних військових формувань. Держава, 
яка веде «гібридну війну», реалізує угоду з недержавними вико- 
навцями − бойовиками, групами місцевого населення, організація-
ми, зв'язок із якими повністю заперечується. Ці виконавці можуть 
здійснювати такі речі, яких сама держава здійснювати не може… 
Усю брудну роботу можна перекласти на плечі недержавних фор-
мувань» [77]. 

Інформаційний фронт «гібридної війни» розгортається одра-
зу на кількох напрямах, передусім:  

1) серед населення в зоні конфлікту;  
2) серед населення країни, проти якої здійснюється агресія, 

однак територія якої не охоплена конфліктом;  
3) серед громадян країни агресора;  
4) серед міжнародного співтовариства.  
Хоча інформаційна складова справді стала наскрізною те-

мою «гібридної війни», проте вона виконує не самостійну, а допо-
міжну роль, більшою мірою супроводжуючи військову фазу опе-
рації. Як відзначає В. Горбулін, в українському випадку маємо 
справу не просто з ворожою пропагандою, а з тим, що фахівці-
інформаційники слушно характеризують як «війну смислів/сенсів» 
(початок якої можна умовно віднести до 2006-2007 рр.) [35].  

У відповідь на масові прояви сепаратизму входження на те-
риторію України російських військових та захоплення державних 
органів влади в ніч з 12 на 13 квітня 2014 р. Рада нацбезпеки та 
оборони України розпочала широкомасштабну антитерористичну 
операцію (АТО) із залученням Збройних Сил України. Розпочало-
ся звільнення захоплених бойовиками сепаратистів міст Донбасу – 
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Красного Лиману, Слов’янська, Краматорська, Маріуполя та ін., 
українські сили АТО наблизилися до Донецька. Щоб не допустити 
повної ліквідації осередків сепаратизму, від середини липня 
2014 р. Збройні Сили Російської Федерації почали брати пряму 
участь у бойових діях проти Збройних Сил України. Підрозділи 
Збройних Сил Росії діють як з власної території, так і безпосеред-
ньо з території України. Розпочалася фаза повномасштабних бойо-
вих дій між збройними формуваннями України і Росії, яка в упові-
льненому режимі триває і понині, незважаючи на зусилля міжна-
родної спільноти та України щодо врегулювання збройного проти-
стояння. З огляду на значну присутність російських збройних сил 
на непідконтрольній Україні території, протистояння з найбіль-
шою вірогідністю не буде зупинено найближчим часом. Так, ста-
ном на грудень 2015 р., за інформацією Головного управління роз-
відки Міноборони України, на Донбасі було розміщено 9,1 тис. 
військовослужбовців російських збройних сил і по одному армій-
ському корпусу в так званих ДНР і ЛНР, у складі яких нарахову-
ється 33,4 тис. терористів. Основні командні та штабні посади в 
них обіймають кадрові російські офіцери. Рядовий склад більш 
ніж наполовину укомплектований контрактниками і найманцями з 
Росії. Підтримку озброєних підрозділів на Донбасі здійснюють 
угруповання військ Південного військового округу в Ростові-на-
Дону і Новочеркаську загальною чисельністю 50,5 тис. військово-
службовців [37]. 

Події 2014 р. в Україні засвідчили, що анексії Росією Криму, 
організації сепаратистських рухів і подальшому захопленню час-
тини Донецької та Луганської областей російсько-терористичними 
військами сприяли прорахунки у внутрішній політиці, а саме: не-
дооцінка суспільно-політичної обстановки в державі та регіонах; 
здійснення непродуманих заходів на загальнодержавному рівні; 
непідготовленість Збройних Сил України до швидкого реагування 
на процеси організації сепаратистських формувань на початковому 
етапі гібридної війни; відсутність ефективної інформаційної полі-
тики. 

Унаслідок збройного протистояння та окупації частини Дон-
басу Донецька та Луганська області, а також Україна в цілому за-
знали значних економічних та людських втрат. Відбулася втрата 
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економічного потенціалу східних областей унаслідок бойових дій 
та агресії. 

Нині промислові й інші підприємства Донецької та Лугансь-
кої областей працюють не на повну потужність. Велика частина 
підприємств або зруйнована, або залишилася без сировини, енер-
гоносіїв, ринків збуту. Вугільні шахти в основному зупинились, а 
деякі навіть є затопленими. Завантаженість металургійних підпри-
ємств не перевищує 30-50%, і то не всіх. У зоні АТО практично 
зупинено роботу підприємств хімічної промисловості та значною 
мірою машинобудування, істотно пошкоджено виробничу та циві-
льну інфраструктури. Багато найбільш кваліфікованих фахівців, 
підприємців, учених, освітян покинули зону конфлікту, ставши 
тимчасовими переселенцями, кількість яких перевищує 1 млн чол.  

У даних областях відбулося скорочення кількості юридич-
них осіб (рис. 1.2). Якщо до початку 2014 р. їх кількість збільшу-
валася, то за 2014 р. у Донецькій області вона скоротилася на  
13,6 тис., у Луганській – на 7,3 тис. Багато юридичних осіб зупи-
нили свою діяльність, деякі переїхали до інших регіонів.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Кількість зареєстрованих юридичних осіб, од. [11] 
 

Серед найбільших підприємств Донбасу призупинили діяль-
ність у зв'язку з обстрілами, руйнуваннями будівель або інфра-
структури концерн «Стирол», заводи «Норд», Горлівський маши-
нобудівний і Луганський ливарно-механічний. Повністю зруйно-
вано сім вугледобувних шахт (ще 63 діють тільки в режимі відка-
чування води, реально працюють 24). «Сєвєродонецьке об'єднання 
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АЗОТ», Слов'янська ТЕС, «Краснодонвугілля», Донецький і Єнакі-
ївський метзаводи, Харцизький трубний завод, Алчевський мет- 
комбінат, Авдіївський коксохім та інші підприємства тимчасово 
припиняли роботу або сильно обмежували її через пошкодження, 
зупинку суміжників або ж перебої із сировиною [39].  

Тільки за 2014 р. (порівняно з попереднім роком) промисло-
ве виробництво Донецької області скоротилося на 31,5%. У грудні 
2014 р. (порівняно з груднем 2013 р.) показники промислового ви-
робництва знизилися майже у два рази, відбувся глибокий спад у 
машинобудуванні (у два рази), виробництві основних фармацев-
тичних продуктів і препаратів (у 2,3 раза), харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів (у 2,2 раза), вугільній промисловості 
(у 15,9 раза). На початку 2015 р. простежується суттєве скорочен-
ня промислового виробництва: у Донецькій області відносно від-
повідного періоду 2014 р. − більш ніж на половину, а в Луган- 
ській – складало лише 12% від обсягу виробництва 2014 р. 
(табл. 1.3).  

 
Таблиця 1.3 

Індекс промислової продукції, % [11] 

Регіон 
Січень 2015 р.  

до грудня 2014 р. 
Січень-квітень  2015 р. 
до січня-квітня 2014 р. 

Україна 80,3 78,5 
Донецька область 81,5 48,3 
Луганська область 68,0 12,0 
Дніпропетровська  
область 90,3 89,0 
Харківська область 78,0 82,5 

 
У 2015-2016 pp. ситуація різко погіршилась. У зв’язку з бо-

йовими діями виникли проблеми з доставкою сировини та відван-
таженням готової продукції, відновленням зруйнованої транспорт-
ної та енергетичної інфраструктур. Аналогічне становище скла-
лось і в Луганській області. У цей період значних пошкоджень за-
знали багато підприємств. Станом на 01 березня 2015 p., за даними 
департаменту економіки Донецької облдержадміністрації, в Доне-
цькій області було пошкоджено або зруйновано понад 10 тис.  
об'єктів, зокрема: 7409 об'єктів житлового будівництва, 1346 − 
електропостачання, 62 − теплопостачання, 58 − водопостачання, 
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848 − газопостачання, 19 − каналізаційного господарства. Крім 
того, постраждали 70 закладів охорони здоров'я, 176 загально- 
освітніх шкіл, 86 дошкільних закладів, 28 ПТЗ і 19 ВНЗ, 26 об'єк-
тів фізичної культури і спорту, 54 установи культури. Отримали 
пошкодження 128 об'єктів дорожньо-транспортної інфраструкту-
ри, 66 об'єктів промисловості, 95 підприємств торгівлі, 4 банківсь-
кі установи та 123 об’єкти інших сфер економіки [40]. 

У Донецькій і Луганській областях зазнали руйнувань  
962 км автомобільних доріг загального користування (250,5 км − у 
Донецькій та 711,5 км − у Луганській), 24 мости і шляхопроводи 
протяжністю більше 2394 погонних метри; пошкоджено 483 об’єк-
ти залізничної інфраструктури (станції, колії, контактні мережі, 
пристрої електропостачання та ін.). Практично зруйновано інфра-
структуру міжнародних аеропортів Донецька та Луганська. 

Значні проблеми виникли в енергетичному комплексі Дон-
басу, що пов'язано з пошкодженнями об’єктів електропостачання і 
загрожує зниженням виробничого потенціалу, а в окремих випад-
ках і безповоротними втратами промислових активів. В Україні 
приблизно половина всієї електроенергії вироблялася вугільними 
ТЕС; 13 із 14 ТЕС постачали електроенергію на український енер-
гетичний ринок, 6 із цих станцій розташовані в Донецькій і Луган-
ській областях. Їх встановлена сумарна потужність дорівнює бли-
зько 15% загальної потужності. 

У результаті бойових дій об’єкти інфраструктури (будівлі, 
комунікації) усіх ТЕС Донбаської енергосистеми були різною мі-
рою пошкоджені. Значних пошкоджень зазнали магістральні та 
локальні лінії електропередачі та підстанції. Повністю зупинено 
роботу Слов’янської ТЕС і частково Луганської ТЕС (працюють 
два енергоблоки з п’яти встановлених). За даними Міненерго, на 
початку серпня 2015 р. на територіях Луганської та Донецької об-
ластей було пошкоджено більше 10 високовольтних ліній на 220 і 
330 кВ і понад 20 ліній на 110 кВ [5]. 

На коксохімічних підприємствах залишилися невирішеними 
питання постачання сировини та вивезення готової продукції за- 
лізничним транспортом. Проблеми в коксохімічній галузі, руйну-
вання транспортної інфраструктури, пошкодження ліній електро-
передачі унеможливлюють роботу підприємств металургійної га-
лузі. У результаті повністю зупинили свою роботу 10 металургій-
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них заводів. Крім того, через попадання артснаряду пошкоджено 
одну з аглофабрик [6]. 

Із 135 діючих шахт Донбасу 100 розташовані на території, 
непідконтрольній Україні, а з 35 вуглевидобувних шахт, розташо-
ваних на підконтрольній Україні частині Донбасу, працюють тіль-
ки 28 [6]. Зупинення шахт негативно впливає не тільки на промис-
ловість Донецької області. Електростанції, розташовані в інших 
регіонах України, ТЕЦ, які працюють на вугіллі (у тому числі 
Дарницька електростанція м. Києва), також забезпечуються ву-
гіллям із Донбасу. Для повноцінного та своєчасного постачання 
вугілля шахти повинні безперебійно працювати, а це складно за-
безпечити в зоні бойових дій. Поновлення діяльності вугледобув-
них, металургійних і коксохімічних підприємств залежатиме від 
подальшого розвитку подій у регіоні та, головним чином, забезпе-
чення стабільності залізничного сполучення, постачання електро-
енергії. 

Населення регіону дуже скоротилося через природну та ви-
мушену міграцію, що пов’язано з великою кількістю внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО). За два роки від початку конфлікту на 
сході України майже половина жителів зони АТО Донбасу стали 
біженцями чи внутрішніми переселенцями. Понад 1780 тис. жите-
лів Донецької та Луганської областей, а також Криму стали пере-
селенцями всередині країни. Можна припустити, що тенденція 
відпливу населення з Донбасу триватиме. І для цього є всі підста-
ви, оскільки збройний конфлікт поки що не врегульовано, втрата 
значного промислового потенціалу внаслідок окупації та воєнних 
дій, нестабільний розвиток промисловості зменшують можливості 
зайнятості. Так, у січні-серпні 2016 р. у Донецькій області обсяг 
промислової продукції хоч і збільшився порівняно з відповідним 
періодом 2015 р. на 5,9%, однак відносно 2014 р. зменшився на 
37,5%. Погіршується структура промисловості, частка металур-
гійного виробництва в обсязі реалізованої промислової продукції 
складала майже 46%, енергетики та водопостачання – майже 19, 
добувної промисловості – майже 15%, на всі інші види промисло-
вої припадає менше 21% реалізованої продукції [11]. Зазнали зна-
чних втрат освітянська й наукова інфраструктури в Донецькому та 
Луганському регіонах, що також стимулює відплив населення до 
інших регіонів. Так, за рахунок лише природної міграції чисель-
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ність населення Донецької області за 9 місяців 2016 р. скоротилася 
на 1770 чол. Для призупинення відпливу населення з цих областей 
необхідно не лише зупинити воєнні дії, але і забезпечити віднов-
лення та розвиток економіки регіону, модернізацію промисловос-
ті, створити умови для продуктивної зайнятості та гідного рівня 
життя людей. 

 
 
1.4. Основні напрями відновлення промисловості  

 Донбасу для забезпечення зайнятості та інтеграції  
 внутрішньо переміщених осіб 

 
Сьогодні зрозуміло, що в населених пунктах зони АТО на 

Донбасі суттєво зруйновано економіку, виробничу та соціальну 
інфраструктуру. Необхідно буде не лише відновлювати зруйнова-
не, але і створювати весь комплекс життєзабезпечення міст і сіл, 
які постраждали під час воєнних дій. Важливо створити умови для 
повної зайнятості та зростання доходів і місцевого населення, і 
вимушених переселенців. У наших реаліях владній еліті державно-
го та регіонального рівнів потрібно виробити узгоджене стратегіч-
не бачення джерел і способів налаштування та життєзабезпечення 
постраждалих від воєнного конфлікту територій, визначити пріо-
ритети (коротко-, середньо- і довгострокові) з орієнтацією на мак-
симально швидке забезпечення комплексної модернізації Донбасу. 
У цьому контексті найважливішими завданнями мають бути від-
новлення та модернізація промисловості Донбасу. Саме вони мо-
жуть забезпечити створення високотехнологічних робочих місць й 
ефективне використання трудового потенціалу  регіону, включа- 
ючи ВПО. 

Довоєнний рівень промисловості Донецької та Луганської 
областей − результат тенденцій, які складалися протягом тривало-
го періоду. Їх розвиток був зумовлений історично сформованою 
орієнтацією економіки країни на розширене використання й екс-
тенсивну експлуатацію природних ресурсів. Підприємства чорної 
металургії, електроенергетики, машинобудування та металооброб-
ки, паливної промисловості здебільшого підпорядковувалися  
центру та виробляли продукцію загальнодержавної спеціалізації, 
тобто розвивалися галузі важкої промисловості, орієнтовані пере-
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важно на вивезення виробленої продукції за межі цих регіонів. 
Таким чином, перший тренд економічного розвитку областей − 
значне превалювання галузей важкої промисловості над іншими. 

За роки незалежності адаптація промислових галузей регіо-
ну до нових економічних умов відбувалася головним чином не за 
рахунок створення нових високотехнологічних виробництв, а 
шляхом закриття окремих підприємств і навіть зникнення цілих 
галузей (наприклад, легкої промисловості), продукція яких вияви-
лася неконкурентоспроможною. Багато з тих підприємств, які зу-
міли пристосуватися до нових економічних відносин (у добувній 
галузі, чорній металургії, електроенергетиці, газовій, хімічній та 
нафтохімічній промисловості, машинобудуванні), використовува-
ли застарілі техніку і технології, шо продовжувало позначатися на 
продуктивності праці й екологічному стані регіону. 

Новий тренд у розвитку Донецької області могли б визначи-
ти ті заходи промислової політики, які влада стала запроваджувати 
з метою підтримки та стимулювання розвитку промисловості. У 
1996 р. було прийнято Концепцію державної промислової політи-
ки, в розробці якої взяв участь Інститут економіки промисловості 
НАН України (як і в інших важливих рішеннях щодо промислової 
політики), у 2003 р. − Концепцію промислової політики та Держа-
вну програму розвитку промисловості на 2003-2011 роки. У 
2013 р. було ухвалено Концепцію загальнодержавної цільової еко-
номічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року 
та саму програму до 2017 року.  

Законом України  «Про проведення економічного експери-
менту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Украї-
ни» (1999 р.) було запроваджено пільговий режим оподаткування 
для підприємств гірничо-металургійного комплексу на 1999- 
2002 pp., а Закон України «Про спеціальні економічні зони і спеці-
альний режим інвестиційної діяльності у Донецькій області» 
(1998 р.) гарантував суб'єктам господарювання податкові та митні 
пільги за умов реалізації у пріоритетних для регіону видах еконо-
мічної діяльності інвестиційних проектів на суму від 1 млн дол. 
Проте реалізовувалася промислова політика незадовільно. Для  
формування довгострокових цільових програм розбудови промис-
ловості індустріальних регіонів варто було б більш чітко визначи-
ти пріоритети промислового розвитку і викласти їх у законах, 
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стратегічних і програмних документах Кабінету Міністрів Украї-
ни, стратегіях розвитку відповідних міністерств і відомств, страте-
гіях соціально-економічного розвитку регіонів. 

На майбутнє Донецька та Луганська області як регіони з ви-
соким рівнем промислового розвитку повинні залишатися ключо-
вим елементом економічної системи східної частини країни і, від-
повідно, фундаментом для становлення інших секторів економіки. 
Але при цьому слід ураховувати високий рівень спрацьованості 
основних фондів, який негативно вплине на конкурентоспро-
можність економіки регіону, створить загрози для навколишнього 
середовища та здоров’я населення, викличе надмірну орієнтова-
ність провідних видів діяльності промисловості регіону на світові 
ринки, шо зробить їх залежними від зовнішньої кон’юнктури, під-
вищить матеріало-, енерго- та капіталомісткість виробництва про-
дукції. Це також спровокує збитковість значної частини вугільних 
підприємств. Слід ураховувати і недостатні обсяги державних  
коштів, що виділялися на підтримку та дотації таким підприєм- 
ствам, і необхідність оптимізації шахтного фонду для забезпечен-
ня його рентабельності. 

В умовах певного збереження існуючого тренду розвитку 
для перспективної частини промислового комплексу регіону ос- 
новними напрямами розвитку мають бути такі: підвищення конку-
рентоспроможності продукції підприємств шляхом модернізації 
промислових виробництв за рахунок забезпечення інформування 
місцевих підприємців про новітні прогресивні технології та облад-
нання, впровадження відповідних інноваційних наукомістких тех-
нологій; створення значного інноваційного сектору у промислово-
сті на основі об'єднання наукових і виробничих організацій, вели-
ких підприємств і малого бізнесу, загальної активізації інновацій-
ного процесу; реалізація комплексних заходів щодо підвищення 
якості продукції та її сертифікації. 

Для залучення інвестицій в економіку регіону потрібно за-
безпечити сприятливий інвестиційний клімат, підвищити інвести-
ційну привабливість підприємств і сприяти пошуку потенціальних 
інвесторів; створювати підприємства з іноземним статутним капі-
талом; визначати пріоритети інвестиційної політики території, які 
мають бути зафіксовані в документах щодо регіонального та місь-
кого розвитку, тобто бути легітимними для інвесторів. 
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Для промислових міст пріоритетні напрями інвестиційної 
політики слід визначати шляхом: аналізу стану і конкурентоспро-
можності галузей промисловості міста, а також динаміки їх роз- 
витку; оцінки науково-технічного потенціалу міста як основи роз-
витку різних галузей промислового виробництва; вибору пріори-
тетних напрямів розвитку промисловості й відповідності стратегії 
соціально-економічного розвитку міста трендам розвитку націона-
льної та глобальної економіки. Необхідно краще стимулювати ви-
робництво імпортозаміщуючої та експортоорієнтованої наукоміст-
кої високотехнологічної продукції, впроваджувати технології, що 
зменшують забруднення промисловими підприємствами атмосфе-
ри, підземних і поверхневих вод, ґрунтів, надр, озонового шару. 
Питання кадрового забезпечення мають вирішуватися шляхом 
створення умов для розвитку ринку праці, зниження дефіциту ви-
сококваліфікованих кадрів промислових підприємств: формування 
та виконання комплексних заходів щодо підготовки, перепідгото-
вки та закріплення кадрів на підприємствах; сприяння розробці та 
реалізації проектів у рамках розбудови системи «Освіта впродовж 
життя» (виявлення освітніх потреб населення і міського господар-
ства, вивчення учбово-матеріальної бази, моніторинг розвитку 
освітнього простору території). Треба посилити увагу до перена-
вчання шахтарів, створення робочих місць для них у сфері малого 
бізнесу; досягти узгодженості в позиціях й інтересах роботодавців, 
професійних навчальних закладів і служб профорієнтації та адап-
тації; відновити підготовку кадрів у професійних навчальних за-
кладах, звертаючи особливу увагу на спеціальності, потрібні в пе-
ршу чергу для відбудови виробничої та соціальної інфраструктур. 

Для просування продукції промисловості на внутрішньому і 
зовнішньому ринках необхідно розвивати міжрегіональні та між-
народні зв’язки; реально сприяти розвитку експорту та промисло-
вої кооперації, виставкової діяльності, ринкової інфраструктури і 
торговельної мережі підприємств; стимулювати виробництво 
комплектуючих виробів і розвивати кооперацію на підприємствах 
малого та середнього бізнесу. 

Важлива роль має бути відведена пріоритетним напрямам 
промислової діяльності, а саме: формуванню та реалізації програм 
або комплексних заходів щодо розвитку галузей, які забезпечують 
виробництво конкурентоспроможної імпортозаміщуючої продук-
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ції; створенню умов для розвитку нових виробництв, малих про-
мислових підприємств, що використовують унікальні наукомісткі 
виробництва, сучасні технології; стимулюванню виробництв, які 
працюють на місцевих сировинних ресурсах, застосовують техно-
логії переробки відходів виробництва, очищення стічних вод і 
зниження шкідливих викидів в атмосферу. 

З метою взаємовигідного соціально-економічного партнер- 
ства потрібно розвивати взаємовідносини з промисловими підпри-
ємствами, об’єднаннями промисловців, громадськості та проф- 
спілками для успішної реалізації промислової політики; формува-
ти в суспільстві та трудових колективах внутрішню злагоду з при-
воду цілей розвитку і засобів для їх досягнення, які забезпечують 
поступове зростання економіки та промисловості завдяки моделі 
розширеного відтворення на основі переходу на інноваційно-
інвестиційний шлях розвитку і підвищення ефективності. 

На місцевому рівні вирішення вказаних завдань сприятиме 
виконанню заходів щодо надання організаційної, інформаційної та 
методологічної підтримки, створенню та розвитку інноваційно-
технологічних центрів, бізнес-інкубаторів; розбудові інфраструк-
тури для просування на ринок науково-технічних розробок і нау-
комісткої продукції, надання послуг у сфері використання резуль-
татів інноваційної діяльності, охорони прав на об’єкти інтелекту- 
альної власності; організації конкурсного відбору інноваційних 
проектів відповідно до пріоритетів науково-технічного, економіч-
ного і соціального розвитку міста. 

Важливою складовою системи заходів мають бути: форму-
вання міської політики управління об’єктами зруйнованих терито-
рій, визначення умов і характеру їх відновлення, особливостей но-
вого використання з урахуванням їх гідрогеологічного, гідрогео-
хімічного стану, можливостей інженерної інфраструктури; ство-
рення реєстру територій промислової забудови, придатних для ре-
конструкції та будівництва нових об’єктів; забезпечення доступу 
до цієї інформації для потенційних інвесторів; стимулювання роз-
витку діючих і створення в місті нових виробництв на основі ре-
циклінгу відходів промислового виробництва та продукції, яка 
втратила свої споживчі властивості. 

На території промислових міст для подолання наслідків бо-
йових дій в основу стратегії розвитку кожного міста має бути по- 
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кладена програма його відновлення. Як інструмент можна викори-
стати програмно-проектний підхід, який дозволяє в інтересах роз-
витку в єдиному документі поєднувати планово-адміністративні та 
ринкові ініціативи, адміністративний ресурс і підприємливість, 
узгоджено задовольняти міські потреби шляхом інтеграції влади, 
науки, бізнесу та суспільної думки. Крім того, є можливість роз-
поділяти фінансування програм і проектів між бюджетом міста, 
бізнесом та населенням, що не тільки значно скоротить видатки і 
підвищить ефект від реалізації бізнес-проектів, але і знизить тиск 
на регіональний і місцевий бюджети. 

Невідкладною є робота із створення реєстру об’єктів із чис-
ла зруйнованих, які потребують відновлення або допомоги [7; 8]. 
Разом з тим бізнес має сформувати перелік заходів щодо подолан-
ня наслідків ведення бойових дій у промислових містах Донбасу, 
які він може підтримати. Об’єднання зусиль місцевих органів вла-
ди і бізнесу щодо відбудови міст сприятиме швидкій мобілізації 
людських та матеріальних ресурсів і, відповідно, прискоренню 
темпів економічного відновлення Донецької та Луганської облас-
тей. 

Процеси відновлення виробництва у провідних галузях про-
мисловості Донбасу мають свої особливості. Так, основними проб-
лемами в металургії Донецької області залишаються: дефіцит си-
ровинних ресурсів і труднощі з вивезенням готової продукції вна-
слідок пошкодження транспортної, насамперед залізничної, та 
енергетичної інфраструктур; значні ускладнення в системі фінан-
сово-економічних розрахунків унаслідок макроекономічної, кур-
сової та банківської нестабільності; порушення традиційних логіс-
тичних схем руху ресурсів, продукції та послуг через транспортну 
блокаду регіону; втрата ринкових ніш, особливо на зовнішньому 
металоринку, через згортання виробництва та зростання витрат, 
відсутність інновацій. 

За умов завершення збройного протистояння та встановлен-
ня миру до загальнодержавних заходів, які є першочерговими для 
відновлення діяльності металургійної промисловості Донбасу, слід 
віднести: якнайшвидше припинення економічної та транспортної 
блокади регіону, забезпечення реальної роботи міністерств з ме-
тою відновлення Донбасу, проведення на державному та регіона-
льному рівнях інвестиційних форумів щодо збору коштів для фі-
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нансового забезпечення соціально-економічної відбудови регіону. 
Доцільно залучити до відновлення пошкодженої інфраструктури 
регіону та житлових будинків місцеві металургійні підприємства, 
що дозволить завантажити їх виробничі потужності та переорієн-
тувати роботу на внутрішній ринок. Участь металургійних підпри-
ємств Донбасу у відновленні транспортної та інших інфраструктур 
регіону має відбуватися з використанням провідного світового 
досвіду та новітніх технологій, щоб відповідати постійно зроста- 
ючим стандартам. Для цього металургія має розвиватися на основі 
неоіндустріалізації, що означає: зниження ресурсо- та енергоміст-
кості на всіх етапах виробництва; підвищення екологічності виро-
бничого процесу; інтенсифікацію проведення та впровадження 
інноваційних розробок із створення принципово нових техніко-
технологічних рішень для металургійного виробництва; вдоскона-
лення сортаменту продукції, що випускається, з акцентом на інди-
відуальних потребах та вимогах замовника; поглиблення співпраці 
з іншими галузями та розширення внутрішнього ринку метало- 
продукції для одержання істотного позитивного синергетичного 
ефекту в межах усього національного господарства. 

Щодо вугільної промисловості, то в подальшому першочер-
говою проблемою буде запуск зруйнованих, пошкоджених шахт, 
що потребуватиме певного часу і значних коштів. Логічно віднов-
лювати шахти на сучасній основі, з використанням новітніх техні-
ко-технологічних рішень, що однак може істотно збільшити вар-
тість відновлювальних робіт, тому цей підхід слід визнати доціль-
ним тільки для найбільш потужних і перспективних шахт. Немає 
сенсу відбудовувати непродуктивні й безперспективні шахти, рі-
шення щодо них мають бути економічно обґрунтованими і соціа-
льно виваженими. З урахуванням загального стану вугільної про-
мисловості необхідно намагатися не просто її відновити у форматі, 
що склався в минулому, а здійснити радикальну організаційно-
економічну і техніко-технологічну модернізацію з орієнтацією на 
досягнення беззбитковості галузі, розробку, а з часом і реалізацію 
альтернативних варіантів переробки вугілля в інші види палива, 
перетворення самих вугільних шахт на енергопідприємства шля-
хом будівництва когенераційних модулів та ін. [9; 10]. 

Ефективне відновлення і розвиток теплової електроенерге-
тики доцільно розглядати як створення ресурсозбалансованої  
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енергетичної системи, зокрема, на основі модернізації існуючих 
енергоблоків й електричних мереж. Порядок і масштаби модерні-
зації конкретних енергоблоків існуючих ТЕС доцільно встановлю-
вати з огляду на їх стан і перспективний попит у розрізі регіонів і 
країни в цілому на енергоресурси, які виробляються ними, потре-
би в капітальних вкладеннях, соціальні проблеми, зацікавленість і 
можливості інвесторів. 

Головним моментом стратегії відновлення та розвитку енер-
гетики є визначення закономірностей формування регіонального 
попиту на енергоресурси, потенційних можливостей та ефектив-
ності різних джерел електрогенерації з урахуванням соціальних 
аспектів, міжобласних і трансграничних поставок. Отже, регіона-
льний і міжрегіональний енергобаланси мають формуватися за 
різними сценаріями розвитку місцевої енергетики, включаючи ва-
ріанти комплектації генеруючого парку модернізованими енерго-
блоками існуючих ТЕС, нових генеруючих фондів у складі коге-
нераційних модулів на промислових підприємствах і в комуналь-
ному секторі. 

До першочергових заходів слід віднести створення резервів 
антрацитового палива завдяки імпорту і переведенню антрацито-
вих електростанцій у центрі країни на високореакційне паливо. 
Відновлення енергетики Донбасу доцільно здійснювати на основі 
державно-приватного партнерства, за участю енергетичних ком-
паній, вугледобувних і вуглезбагачувальних підприємств, металур-
гійних корпорацій, компаній з виробництва електрогенеруючого і 
мережевого обладнання. Такий принцип має використовуватись і в 
інших провідних галузях регіону [1] при розробці заходів щодо їх 
відновлення та розбудови. 

 
Пропозиції щодо відновлення виробничого потенціалу Донбасу 

 

Нинішній незадовільний стан виробничого потенціалу Дон-
басу потребує кардинальних змін структури та спеціалізації еко-
номіки регіону в процесі відновлення і розбудови його економіки. 
Для цього необхідно розробити Стратегію структурної перебудови 
економік Донецької та Луганської областей і відповідні інструмен-
ти для її реалізації, серед яких ключову роль має відігравати спеці-
альний фонд на кшталт Структурних фондів Європейського Сою-
зу − Фонд реструктуризації Донбасу. Стратегія має бути сфокусо-
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вана на: пошуку кластерів та окремих ніш посилення конкуренто-
спроможності великих, середніх і малих підприємств регіону; його 
подальшому інтегруванні в єдиний економічний простір країни, 
Європи та світу; вирішенні гострих соціально-економічних проб-
лем областей та окремих депресивних територій; інноваційному 
партнерстві представників державних і регіональних органів вла-
ди, місцевого самоврядування, приватного бізнесу та громадськос-
ті. При забезпеченні високої якості опрацювання такого докумен-
та, прозорості розробки та належного його оприлюднення Страте-
гія може стати дороговказом для приватних інвесторів і фінансо-
вих донорів, у тому числі міжнародних, у діяльності щодо напов-
нення фонду реструктуризації. 

З метою підвищення активності господарюючих суб’єктів 
щодо впровадження інновацій пропонується посилити регіональну 
інноваційну систему під координацією регіонального наукового 
центру НАН та МОН України за рахунок мережі наукових й індус-
тріальних парків на базі промислових майданчиків тих підпри-
ємств, відновлення діяльності яких у сучасних умовах є недоціль-
ним. Для цього необхідно ухвалити відповідний закон про експе-
риментальні стимулюючі регуляторні режими в них. Потрібно ви-
користати можливості сусідніх із Донбасом областей, а також Пів-
нічно-Східного та Придніпровського наукових центрів. 

Через бойові дії велика кількість об’єктів житлового фонду й 
інфраструктури в Донецькій та Луганській областях потребує  
оновлення і капітального ремонту. Це дасть шанс для розвитку 
малого і середнього бізнесу в таких сферах економічної діяльності, 
як будівництво, виробництво будівельних матеріалів, ремонтні 
роботи тощо. Сприяння розвитку відповідних підприємств може 
включати заходи щодо надання ремонтним і будівельним малим та 
середнім підприємствам пільгових податкових канікул з урахуван-
ням обсягів робіт, які виконуватимуться за регіональним чи місце-
вим замовленням; перепрофілювання промислових майданчиків 
підприємств, які не працюють (наприклад, зупинених шахт), та 
створення промислових парків, зокрема, для невеликих і середніх 
будівельних та ремонтних підприємств; пільгового кредитування 
таких суб’єктів для придбання матеріалів, техніки, замовлень на 
проектні роботи тощо. 
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З урахуванням того, що Донбас навіть у мирний час відріз-
нявся високим рівнем захворюваності населення на онкологічні, 
серцево-судинні, професійні хвороби та виробничого травматиз-
му, слід визнати за пріоритетне завдання розвиток підприємництва 
у таких сферах, як медичні послуги, виробництво медичних пре-
паратів, техніки, ортопедичних виробів. Розвитку фармацевтичної 
промисловості в регіоні сприятиме також наявність великої кіль-
кості хімічних підприємств, науково-дослідних організацій у галу-
зі хімії та медицини. У перспективі є можливості для створення в 
регіоні кластера медичних послуг завдяки залученню рекреацій-
них зон Донеччини та Луганщини. 

Важливу роль можуть відіграти відновлення та активізація 
договірних відносин «центр – регіон» (наприклад, Кабінет Мініст-
рів України − область або в цілому Донбас) щодо окремих конкре-
тних питань відновлення об’єктів загальнодержавного призначен-
ня. Можливо, нині, під час кризи, також є сенс створити консуль-
тативний комітет Верховної Ради України з регіональної пробле-
матики (для початку як експеримент, з чотирма підкомітетами для 
центру, заходу, півдня і сходу країни, за участю в кожному пред-
ставників депутатського корпусу від відповідних регіонів) для ап-
робації та більш глибокого доопрацювання з урахуванням регіо-
нальної специфіки рішень, які стосуються областей перелічених 
регіонів України (не підлягають обговоренню в такому Комітеті 
питання виключно центральної влади: забезпечення оборони дер-
жави, національної безпеки, організації кредитно-фінансових і 
міжнародних відносин, а також забезпечення політики збалансо-
ваного та комплексного економічного і соціального розвитку дер-
жави, сфер охорони здоров'я, екології, освіти, науки та культури). 
Висновки відповідного підкомітету могли б стати додатковим ар-
гументом при прийнятті органами влади остаточного рішення що-
до того чи іншого питання відновлення Донбасу завдяки можли-
вості більш повного вивчення й урахування місцевих обставин. 

Як експериментальну пропозицію також можна розглянути 
питання не тільки децентралізації та регіоналізації економіки згід-
но з уже прийнятими рішеннями влади, але і децентралізації уп-
равління держави з метою наближення відповідних міністерств і 
відомств (їх підрозділів) до промислових регіонів (наприклад, ура-
ховуючи досвід попередніх років, коли міністерства, пов’язані з 
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вугільною промисловістю, були розташовані в Донецьку, а з мета-
лургією − у Дніпропетровську) та більш професійного вирішення 
їх завдань завдяки вивченню регіональної ситуації на місцях, за-
лученню краще підготовлених для цього місцевих кадрів. 

Згідно із світовим досвідом розвинутих країн потрібно ефек-
тивніше використовувати можливості наукової та освітянської 
спільноти як регіону, так і країни в цілому при розробці стратегіч-
них та практичних заходів щодо відновлення і розбудови в май- 
бутньому економіки Донбасу, обґрунтування конкретних галузе-
вих та регіональних програм. До того ж Донецький науковий 
центр як форма організації регіонального управління академічною 
наукою був першим і показовим для інших регіонів України. Він 
разом із Президією Національної академії наук України та Мініс-
терством освіти і науки України мав значний досвід щодо залу-
чення наукового потенціалу країни, використання сучасних інно-
ваційних технологій для наукового обґрунтування та вирішення 
завдань соціально-економічного розвитку виробництва в регіоні. 
Існують додаткові можливості для використання з цією метою су-
часних форм інтеграції науки, освіти і виробництва, їх взаємного 
розвитку за рахунок організації тимчасових спільних груп для ви-
рішення нагальних науково-практичних завдань, обміну досвідом, 
стажування науковців в освіті, освітян − у науці, а одних та дру-
гих − на виробництві тощо. 

Практичне вирішення проблем відновлення регіону можна 
прискорити завдяки співпраці науковців, освітян і виробничників 
при підготовці кадрів за інноваційними спеціальностями у філіях 
зарубіжних університетів і коледжів, які доцільно було б організу-
вати для запровадження у виробництво технологій V та VI укладів 
як логічного процесу інноваційного розвитку регіону. 

При реалізації завдань економічного відродження регіону 
важлива роль має бути відведена розвитку інформаційного супро-
воду розробки та реалізації програм і заходів, їх результатів у за-
собах масової інформації, проведенню круглих столів, конферен-
цій за участю фахівців, представників центральної, регіональної та 
місцевої влади, небайдужої громадськості для моніторингу ситуа-
ції в регіоні, зміні стратегії та поточних дій. Це уможливило б до-
даткове роз’яснення політики держави щодо вирішення конкрет-
них проблем, сприяло б зростанню авторитету державних і регіо-
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нальних органів влади на територіях, прилеглих до конфліктної та 
контрольованої зон. 

Аналогічна робота має проводитися на всіх підприємствах і 
в організаціях, задіяних у роботі з відновлення економіки, з метою 
обговорення, постійного контролю та участі громадськості у 
прийнятті й реалізації рішень, дотриманні виробничої та фінансо-
вої дисципліни. Це було б однією з форм народного контролю за 
діями керівництва підприємств і владних структур, традиційного 
громадського контролю в усіх сферах суспільного життя за станом 
соціальної та економічної ситуації. Це можна було б використати і 
для переорієнтації в конструктивне русло можливих стихійних 
процесів та виступів як механізму внесення вимог народних мас до 
першочергових завдань і дій законодавчої та виконавчої влади, 
керівників підприємств і організацій, шо дозволило б «узаконити» 
та впорядкувати протестні ініціативи. Доцільно внести зміни і до 
законодавства, щоб у такий спосіб додатково «цивілізувати» міс-
цеві майдани і в інших регіонах. Усе це, разом із створенням  
постійно діючої об’єктивної та незалежної медіа-системи для ви-
світлення стану справ в економічній та соціальній сферах регіону, 
сприяло б більш ефективному здійсненню державної політики що-
до налагодження стабільного життя на Донбасі. 

Відбудова регіону неможлива без збереження, часткового 
повернення та нового формування інтелігенції, середнього класу, 
провідних фахівців, управлінців, науковців і викладачів на всіх 
рівнях виховання та підготовки кадрів, відданих державній справі 
розбудови соціально орієнтованої економіки, а також подолання 
економічної, екологічної та гуманітарної катастрофи на Донбасі. І 
чим швидше будуть створені умови (а це в першу чергу мир) для 
відновлення та розбудови економіки Донбасу, його людського по-
тенціалу, тим дешевше і швидше можна буде все це виконати, і 
тим менш імовірним буде перетворення ще недавно квітучого 
краю на постійно конфліктну, небезпечну для життя і непривабли-
ву для економічної діяльності територію. 
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1.5. Сучасні проблеми людського розвитку Донецької  
 та Луганської областей і пріоритетні завдання  
 щодо їх вирішення для успішної інтеграції  
 ВПО на їх території  

 
Аналіз соціально-економічних процесів останніх двох-трьох 

років у Донецькій та Луганській областях свідчить, що найбільш 
суттєвими проблемами людського розвитку є такі: 

1. Втрата людського потенціалу регіонів унаслідок вимуше-
ної внутрішньої та зовнішньої еміграції населення. Проблемами 
вимушених переселенців в Україні займається Міжвідомчий коор-
динаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян Ук-
раїни, які переміщуються з районів проведення антитерористичної 
операції та тимчасово окупованої території. За його даними кіль-
кість вимушених внутрішніх переселенців у регіонах України  
зростала і на даний час стабілізувалась. Якщо на 01 січня 2015 р. 
цим органом було зареєстровано 640 тис. переміщених осіб, то 
станом на 16.11.2016 р. за даними Міжвідомчого координаційного 
штабу з окупованих територій до інших регіонів України пересе-
лено вже 1056,2  тис. чол. [46]. Однак це лише зареєстровані пере-
селенці. Реальна кількість ВПО може бути вищою, оскільки не всі 
вимушені переселенці реєструються в державних органах. Крім 
того, міжнародні організації вказують на наявність більше 800 тис. 
біженців з України до інших держав. Тому втрати людського по-
тенціалу внаслідок вимушеної міграції для цих регіонів складає 
близько 1,8-2 млн чол. При цьому слід відзначити, що це найбільш 
активна, кваліфікована та заможна частка населення, яка при пере-
селенні розраховувала не лише на державу, але і на власні здібнос-
ті, можливості, здатність адаптуватись до нових умов життєдіяль-
ності.  

Втрати людського потенціалу внаслідок зростання кількості 
ВПО і біженців можуть бути для цих регіонів невідновлюваними, 
оскільки значна частина внутрішніх переселенців адаптується в 
регіонах переселення і не повернеться назад. Це також можна ска-
зати і про біженців, які виїхали в інші країни. Значні невідновлю-
вані втрати людського потенціалу відбуваються також унаслідок 
загибелі мирних жителів цих регіонів під час воєнних дій, а також 
значного погіршення їх здоров’я в результаті отриманих поранень, 
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стресів, недостатності якісного медичного обслуговування. Досто-
вірних і повних даних про ці втрати немає, однак можна припусти-
ти, що вони є значними. 

2. Суттєве звуження сфери прикладання праці, можливос-
тей зайнятості на великих та середніх підприємствах. Про це 
свідчить скорочення середньооблікової кількості штатних  
працівників. Так, у Донецькій області цей показник був таким:  
у 2011 р. – 1 116 тис. чол., у 2015 р. – 468, у Луганській − 508 та 
167 тис. чол. відповідно. Отже, у Донецькій області відбулося ско-
рочення чисельності штатних працівників у 2,4 раза, а в Лугансь-
кій – у 3 рази. Слід відзначити, що зменшення кількості штатних 
працівників у Донецькій та Луганській областях було найбільшим, 
по Україні таке скорочення склало 17% [42]. У зоні АТО відбува-
ється згортання діяльності малого та середнього бізнесу. За опри-
людненими даними ООН, ринок покинули не менше 40 тис. малих 
компаній [39]. Унаслідок скорочення підприємницької діяльності 
звужується сфера прикладання праці і в малому бізнесі. 

У Донецькій та Луганській областях унаслідок конфлікту 
суттєво загостилась проблема працевлаштування та безробіття. 
Станом на 01.01.2015 р. кількість зареєстрованих безробітних у 
Донецькій області складала 26,8 тис. чол. при кількості вакансій 
1,1 тис. [45]. Аналогічна ситуація і в Луганській області: у січні 
2015 р. було зареєстровано 15916 чол. безробітних при 416 наяв-
них вакантних робочих місцях, навантаження на одне робоче місце 
склало 38 чол. [44]. За минулих два роки ситуація на ринку праці 
цих областей суттєво не змінилася. У першому півріччі 2016 р. 
найбільше навантаження на одне робоче місце було саме тут: у 
Луганській області воно складало 32 чол., у Донецькій – 20, а по 
Україні в цілому – лише 10 чол. [43, с. 14]. 

3. Значне падіння реальної заробітної плати при позитивній 
динаміці номінальної заробітної плати. Рівень номінальної заро- 
бітної плати штатних працівників підприємств у Донецькій області 
зростав і був вищим, ніж у середньому по Україні (табл. 1.4). У 
Луганській області заробітна плата хоч і зростала, однак традицій-
но була нижчою. Реальна заробітна плата знижувалась як у цих 
регіонах, так і по Україні. За 2014 р. падіння реальної заробітної 
плати у досліджуваних регіонах було значно більшим, ніж у се- 
редньому по Україні. Найнижчу динаміку реальної заробітної пла-



64 

ти зафіксовано в Луганській області у 2015 р. – 71,7% відносно 
попереднього року, і попри те що за 9 місяців 2016 р. її динаміка 
була високою, вона не забезпечила суттєвого підвищення реальної 
заробітної плати. Відносно 2013 р. у 2016 р. (січень-вересень) по 
Україні реальна заробітна плата становила 81,4%, або 2672 грн у 
цінах 2013 р.; для Донецької області ці показники складали 80,9% 
та 3039 грн; для Луганської − 72,4% та 2416 грн відповідно. 

 

Таблиця 1.4 
Динаміка номінальної та реальної заробітної плати [47] 

Регіон 
Номінальна ЗП, грн 

Реальна ЗП,  
% до попереднього періоду 

2012 2013 2014 2015 2016* 2012 2013 2014 2015 2016**
Україна 3041 3282 3480 4414 4989 114,4 108,2 93,5 79,8 109,1
Донецька 
область  3496 3756 3858 5475 5716 115,9 106,3 89,4 89,6 101,4
Луганська 
область 3090 3337 3377 4244 4427 113,3 107,6 86,4 71,7 116,9

*Заробітна плата за січень-вересень 2016 р.  
**Відносно січня-вересня 2015 р. 
 
Наведені дані вказують на гірші економічні умови зайнятос-

ті в цих областях, більше погіршення матеріального становища 
працівників та їх родин, що сприятиме відпливу кадрів і населення 
в інші регіони України. 

4. Суттєве зростання заборгованості щодо заробітної 
плати. Заборгованість щодо заробітної плати зростала в Україні в 
цілому. Станом на 01 січня відповідного року її обсяг складав: у 
2013 р. – 830, 1 млн грн, у 2014 р. – 753, у 2015 р. – 1320 млн грн, 
тобто протягом 2014 р. заборгованість зросла на 75%. Відбулося її 
зростання і в 2015-2016 рр. (табл. 1.5). При цьому найбільш дина-
мічно заборгованість зростала у Луганській області, а в сукупності 
частка двох областей у загальній сумі заборгованості щодо заро- 
бітної плати складала 32% (на початок 2015 р.), за рік вона зросла 
до 46%. 

Отже, дві області Донбасу акумулювали більше 40% усієї 
заборгованості щодо заробітної плати. Це є ще додатковим нега- 
тивним чинником у розвитку людського потенціалу цих регіонів, 
який суттєво знижує добробут зайнятого населення та мотивацію 
до підвищення продуктивності праці.  
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Таблиця 1.5 
Частка Донецької та Луганської областей у загальній сумі  
заборгованості щодо заробітної плати у 2015-2016 рр. [47] 

Регіон  
Сума невиплаченої заробітної плати, тис. грн 

на 01.01.2015 р. на 01.01.2016 р. на 01.10.2016 р.
Україна 1320 1881 1979 
Донецька  
область 364 361 366 
Луганська  
область 63 507 496 

% до України 
Донецька  
область 27,6 19,2 18,5 
Луганська  
область 4,8 26,9 25,1 

 
5. Негативна динаміка доходів і витрат домогосподарств 

Донецької та Луганської областей. Узагальнюючими показника-
ми, які характеризують рівень життя населення, виступають дохо-
ди та витрати населення в розрахунку на одне домогосподарство 
або на його одного члена. Джерелом інформації є вибіркові обсте-
ження домогосподарств, які здійснюються Державною службою 
статистики України щоквартально. Порівняно з 2013 р. у Донець-
кій та Луганській областях у 2015 р. значно знизилися середньомі-
сячні грошові доходи в розрахунку на одне домогосподарство, в 
Донецькій області – на 10% (табл. 1.6). 

 
Таблиця 1.6 

Динаміка середньомісячних доходів домогосподарств України,  
Донецької та Луганської областей у 2013 і 2015 рр., грн [48; 49] 

Показники 
Україна Донецька  Луганська  

2013 2015 % 2013 2015 % 2013 2015 % 
Грошові  
доходи 4073 4676 115 4603 4160 90 3968 3882 98 
Загальні  
доходи 4337 5122 118 4732 4472 94 4128 4352 105 
Сукупні  
ресурси 4554 5131 113 4925 4527 92 4383 4442 101 
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Якщо у докризовому 2013 р. домогосподарства Донецької 
області мали вищі доходи та ресурси порівняно із середньоукраїн-
ським рівнем, то у 2015 р. вони були на 11-12% нижчими. Із коли-
шнього відносно заможного регіону Донецька область унаслідок 
збройного протистояння перетворилася на один із найбідніших. 
Домогосподарства Луганської області і до кризової ситуації мали 
доходи й ресурси нижчі середньоукраїнського рівня (95-97%), а на 
даний час цей розрив поглибився: у 2015 р. рівень грошових дохо-
дів складав 83% від його значення по Україні. Серед усіх областей 
України Донецька і Луганська області за рівнем матеріального  
добробуту населення посідають найнижчі місця в загальноукраїн-
ському рейтингу.  

Оскільки саме в цих областях найбільше ВПО, то саме вони 
найбільшою мірою стикаються з бідністю. Дослідження, проведені 
Міжнародною організацією з міграції у березні-квітні 2016 р.,  
свідчать, що загальний рівень добробуту більшості ВПО є вкрай 
низьким, майже половина з них (42%) економить на харчах. Ще 
37% переселенців коштів вистачає лише на харчування. Менше 1% 
переселенців мають якісь заощадження [53]. 

Слід відзначити найбільш суттєве погіршення життєвого рів-
ня населення, яке перебуває на непідконтрольній Україні терито-
рії. Значне зниження можливості зайнятості, невиплати значній 
частині населення соціальних трансфертів (пенсій, допомоги, суб-
сидій), дефіцит споживчих товарів, суттєве підвищення рівня спо-
живчих цін – усе це ставить більшість населення цих територій на 
межу виживання. Гуманітарна допомога, яка направляється дер-
жавними і благодійними фондами, волонтерськими організаціями 
для населення окупованих територій, не в змозі підтримати життє-
вий рівень населення. 

6. Пошкодження внаслідок воєнних дій численних об’єктів 
житлового фонду, через що значна кількість населення залишила-
ся без житла. Ще у 2015 р., за оцінками фахівців, потрібно було 
не менше 3,5 млрд грн для відбудови міст і сіл Донецької області, 
постраждалих у результаті розв'язаної проросійськими сепаратис-
тами війни. В області було зруйновано більше 12 тис. об'єктів, із 
них близько 9 тис. – це житлові будинки [50]. Житлова проблема 
стосується не лише тих людей, у яких було зруйновано житло, але 
і вимушених переселенців із непідконтрольної Україні території. 
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Як зазначено вище, ці області мають найбільшу чисельність ВПО, 
однак житлова проблема для них в організованому порядку не ви-
рішена. Тому більшість переселенців змушена мешкати у родичів 
або орендувати квартири, що потребує значних коштів. 

Незважаючи на значну потребу цих регіонів у житлі, обсяги 
його введення є найнижчими по Україні. За 2015 р. у Донецькій 
області було введено в експлуатацію 43,4 тис. м2 житла, або 0,4% 
від усього обсягу житла по Україні, у Луганській – 22,2 тис. м2 і 
0,2% відповідно. Для порівняння: у Вінницькій області ці показни-
ки складають  391 тис. м2 та 3,5%, у Волинській – 329 і 3, у Хар-
ківській – 384 тис. м2  та 3,3% [51].   

Житлова проблема є найбільш гострою та актуальною для 
всіх вимушено переміщених осіб із зони АТО і потребує держав-
ного підходу до її вирішення. 

7. Порушення прав людини у зв’язку зі збройним конфліктом 
на територіях Донецької та Луганської областей. Порушується 
право на життя, на безпеку, на доступ до основних соціальних 
благ, на достатній рівень життя, на повагу та гідність людини. При 
цьому порушення відбувається як з боку  так званих ДНР і ЛНР, 
так і з боку України. Перманентні воєнні дії створюють пряму за-
грозу для життя та здоров’я мирного населення.   

На території, непідконтрольній Україні, проживає близько 
2,7 млн населення, більшість якого є громадянами України не ли-
ше за паспортом, але і за власним переконанням. Однак вони поз-
бавлені багатьох можливостей, які забезпечують їх права як гро-
мадян. Це стосується: безпечних умов проживання, оскільки 
збройне протистояння не припинилося; можливостей отримати 
пенсії та соціальні виплати, на які вони мають право; можливостей 
придбати необхідні ліки, оскільки в аптеках вони практично від- 
сутні; можливостей придбати необхідні продукти харчування та 
споживчі товари, які відсутні в достатній кількості на ринках та 
мають дуже високі ціни; можливостей отримати офіційно призна-
ний диплом про освіту та ін. У порушенні прав громадян найбіль-
шою мірою винні керівництво так званих ДНР і ЛНР та ті політич-
ні сили, які їх підтримують. Однак і Україна, створивши економіч-
ну блокаду цих територій, посилює знедолене та безправне стано-
вище населення цих територій. 
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Як відзначає комісар ООН з прав людини, «Припущення про 
те, що люди, які залишаються на територіях, контрольованих 
озброєними групами, роблять це за власним вибором, є тривожним 
та помилковим. Багато людей залишаються, бо бояться за свої 
життя, якщо спробують виїхати. Інші залишаються для того, щоб 
захистити дітей та інших членів своїх родин або свою власність, а 
деякі змушені залишатися проти своєї волі або просто фізично не в 
змозі виїхати» [52]. 

Велика кількість ВПО та мешканців непідконтрольних Укра-
їні територій має необхідність виїжджати або на територію Украї-
ни, або на неконтрольовану територію. Із початку 2016 р. понад  
3 млн людей перетнули лінію розмежування, − повідомляє Управ-
ління з координації гуманітарних питань ООН. Лінію розмежуван-
ня ці люди перетинали через п'ять контрольно-пропускних пунк-
тів, стикаючись із загрозою насильства через військові дії та міни, 
що не розірвалися. Як йдеться у звіті, основні причини перетину 
лінії – це відвідання близьких, зняття готівки, покупки, нагляд за 
нерухомістю [54]. 

Проїзд через численні блокпости пов'язаний зі значними 
втратами часу на стояння в чергах, не завжди доброзичливим став-
ленням до себе військових, які контролюють перетин зони розме-
жування на блокпостах. Населення цих територій не лише втрачає 
фінансові ресурси, які і без того є вкрай обмеженими, воно часто 
стикається з попранням їх людської гідності. У контрольних пунк-
тах на блокпостах, де люди змушені простоювати тривалий час, 
відсутні елементарні умови для їх перебування: туалети, доступні 
джерела води, їжі, пункти медичної допомоги. Усе це не сприяє 
підвищенню лояльності населення окупованих територій до Укра-
їни, загострює соціальне протистояння. 

Усе вищевикладене дозволяє дійти таких висновків: 
соціально-економічне становище досліджуваних областей 

катастрофічно погіршилося і набуває рис гуманітарної кризи в зоні 
АТО. Це погіршення відбулося в досить короткий період, воно не 
було прогнозованим та очікуваним, тому стало шоком для всіх 
мешканців цих регіонів, які потрапили в зону конфлікту; 

причиною даної ситуації є воєнні дії, які призвели до руйну-
вання підприємств промислового й аграрного секторів, виробничої 
інфраструктури, згортання та перенесення діяльності багатьох під-
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приємств в інші регіони, що обумовило зменшення обсягів еконо-
мічної та підприємницької діяльності; 

на території Донецької та Луганської областей суттєво зни-
зилися можливості зайнятості, зросло безробіття, зменшився роз-
мір оплати праці, підвищилися ціни на споживчі товари, пошире-
ними стали невиплати заробітної плати, що обумовило зниження 
реальних доходів та рівня життя, поширення бідності; 

на значній частині території цих областей мають місце по- 
шкодження і руйнування житлового фонду та соціальної інфра-
структури, що підриває основи прийнятного існування для бага-
тьох мешканців регіону;  

області мають значну кількість вимушених переселенців, для 
яких нагальною проблемою стало житло, можливості зайнятості та 
отримання достатнього для забезпечення життя доходу; 

особливо складним є становище більшості мешканців, які 
проживають на непідконтрольній Україні території. Невиплати 
соціальних платежів, труднощі з працевлаштуванням, зростання 
цін, ризики від воєнних дій спричиняють для мирного населення 
надзвичайно складні умови існування.  

Для недопущення подальшого погіршення соціально-еконо-
мічної та гуманітарної ситуації, втрат людського потенціалу в да-
них регіонах та Україні в цілому, вирішення нагальних проблем 
ВПО необхідно терміново визначити пріоритети подолання нас-
лідків воєнного конфлікту й забезпечення людського розвитку на 
територіях Донецької та Луганської областей. Мають бути перед-
бачені заходи як щодо динамічного економічного розвитку під-
контрольних Україні територій, створення нових робочих місць та 
збільшення можливостей зайнятості, так і щодо підтримки насе-
лення неконтрольованих Україною територій цих регіонів. 
Обов’язковою умовою вирішення соціальних і гуманітарних проб-
лем є забезпечення стійкого перемир’я та припинення воєнних дій. 

Пріоритетними завданнями соціально-економічної політики 
на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської об-
ластей є такі: 

динамічний розвиток усіх видів економічної діяльності в мі-
стах та районах досліджуваних областей. Слід відзначити, що не-
зважаючи на окупацію найбільш  промислово розвинутих районів, 
Донецька і Луганська області мають значний потенціал промисло-
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вого, сільськогосподарського виробництва, а також і в інших сфе-
рах економічної діяльності на підконтрольних Україні територіях. 
Необхідно максимально використати і забезпечити розвиток дано-
го економічного потенціалу, що сприятиме зростанню зайнятості 
та доходів населення. Певні зрушення в цьому напрямі вже відбу-
ваються. У січні-вересні 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 
2015 р. обсяг продукції у металургійному виробництві та виробни-
цтві готових металевих виробів зріс на 7,1%, постачанні електро- 
енергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 7,7, добувній 
промисловості та розробленні кар'єрів – на 8,7, виробництві гумо-
вих і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної про- 
дукції – на 14,6, виробництві хімічних речовин і хімічної продук-
ції – на 15,5, у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – 
на 22,5% [55]. Однак в інших ВЕД відбувається спад виробництва. 
Тому необхідно здійснити інвентаризацію наявних виробничих 
можливостей, оцінити  їх перспективний потенціал та розробити 
програму економічного розвитку; 

забезпечення необхідних умов та стимулювання розвитку 
підприємницької активності, самостійної зайнятості. На дані тери-
торії з окупованої зони переїхала значна кількість дрібних підпри-
ємців, економічно активного населення. Необхідно забезпечити 
якомога повніше використання підприємницького та трудового 
потенціалу ВПО, що можливо шляхом створення малих під-
приємств, розвитку приватної підприємницької діяльності; 

вирішення житлової проблеми для вимушених переселенців, 
яких у даних регіонах найбільше. Узагальнені дані про забезпе-
чення переміщених осіб житлом відсутні, однак оскільки в цілому 
по Україні ця проблема вирішується вкрай незадовільно, то ці об-
ласті не є виключенням. У той же час у містах і селах цих областей 
є житлові та нежитлові приміщення, які останніми роками не ви-
користовувалися внаслідок міграції частки населення в інші регіо-
ни та великі регіональні міста. Облік і реконструкція таких 
об’єктів сприятимуть вирішенню не лише житлової проблеми, але 
і проблеми зайнятості ВПО та місцевого населення; 

підвищення рівня оплати праці й соціальних видатків та за-
безпечення зростання добробуту населення. На Донбасі відбулося 
найбільш суттєве прогрішення життєвого рівня населення, що мо-
же мати наслідком зростання невдоволення, соціальних протестів, 
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збільшення еміграції найбільш кваліфікованого населення в інші 
регіони та країни, соціальну деградацію та люмпенізацію. Такі за-
грози є більш імовірними з огляду на значну кількість ВПО, які 
вже втратили значну частку власного майна. Тому і на національ-
ному, і на регіональному рівнях пріоритетним завданням у соціа-
льній політиці має бути  використання різноманітних шляхів під-
вищення добробуту населення, передусім за рахунок розширення 
можливостей зайнятості та зростання заробітної плати; 

з огляду на невизначеність ситуації з окупованими територі-
ями та вирішенням конфлікту, для Донецької та Луганської облас-
тей важливо інтенсивно формувати нові ділові та культурні цент-
ри, які б могли акумулювати освітні, культурні, наукові здобутки 
даних регіонів, стати  центрами тяжіння для ділових, інтелекту- 
альних, креативних представників регіонального соціуму, забезпе-
чити розвиток людського потенціалу регіонів. 

Особливої уваги потребує політика щодо населення непід-
контрольних Україні (окупованих) територій. Ці території юри- 
дично належать до України. На всіх рівнях влади підтримується 
головна стратегічна мета – повноцінне повернення окупованих 
територій до складу України. Це доцільно з позицій і політичних, і 
економічних, і соціальних. Аналізуючи соціальну доцільність, слід 
відзначити таке: 

значна частка населення окупованих територій має проукра-
їнські настрої, не підтримує сепаратистів та бойовиків, люди стали 
заручниками тієї ситуації, яка склалася на Донбасі;  

населення окупованих територій складає близько 2,7 млн 
чол., що є вагомою часткою людського потенціалу України (6,5%), 
втрата якого негативно позначиться на забезпеченні трудовими 
ресурсами соціально-економічного розвитку України;  

на даних територіях сконцентрований значний людський ка-
пітал – працівники з високим рівнем професійно-технічної освіти, 
уміннями та навичками, необхідними для  індустріальної праці, 
яким притаманна організаційна і технологічна дисципліна, уміння 
працювати в колективі, освоювати технологічні інновації. Такий 
тип працівника необхідний для  модернізації та інноваційного роз-
витку промисловості й інших сфер економічної діяльності. Слід 
відзначити, що на сучасному етапі в Україні спостерігається дефі-
цит працівників індустріального типу, тому важливо не допустити 
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їх можливу втрату внаслідок відторгнення частини Донбасу від 
України. 

Сучасна політика України стосовно населення окупованих 
територій не є стратегічно вивіреною. Вона не забезпечує привер-
нення на сторону України того населення, яке залишилося через 
різні причини проживати на окупованій території, а без цього по-
вернення даних територій до складу України взагалі неможливе. 
Необхідно воювати не за території, а за людей, які там прожива-
ють, воювати не зброєю, а інструментами економічного та гумані-
тарного впливу, довести, що Українська держава турбується про 
долю населення, яке проживає в окупації, що саме вона спроможна 
вивести ці території з гуманітарної кризи всупереч діям сепаратис-
тів та бойовиків. Для цього необхідно: 

відновити пенсійне забезпечення всього населення пенсійно-
го віку, якому були українською владою призначені пенсії, забез-
печити безперешкодну виплату пенсій у спеціально створених від-
діленнях або на окупованій, або на нейтральній території. Важливо 
наблизити цю соціальну послугу до безпосередніх адресатів, мак-
симально спростити бар’єри на шляху отримання  пенсій; 

зняти економічну блокаду окупованих територій при збере-
женні контролю за переміщенням товарів і людей. Заборона на 
ввезення українських товарів призвела до значного дефіциту та 
зростання цін. При цьому страждають найбільшою мірою прості 
мешканці, а не провладні в так званих ДНР та ЛНР верстви насе-
лення та бойовики. Для пересічного мешканця в умовах дефіциту 
продуктів і доходів важливо, хто забезпечить його продовольством 
і за якою ціною. Сьогодні це робить Росія, оскільки основна частка 
товарів  завозиться з її території. Економічна блокада призводить 
до зменшення присутності України на своїх, хоч і непідконтроль-
них їй територіях, та збільшення присутності Росії, що не може не 
позначитися на загальному векторі розвитку даних територій та 
настроях населення. Крім того, при такій політиці Україна втрачає 
не лише прихильність населення, але і ринки збуту, що стримує 
можливості економічного зростання в кризовій ситуації;   

сприяти відновленню соціальних зв’язків між населенням 
окупованої території та населенням усієї України. Це підвищить 
взаєморозуміння та взаємну довіру, сприятиме налагодженню від-
носин та зниженню агресивності. На окупованих територіях у да-
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ний час під впливом пропаганди російських і сепаратистських ЗМІ 
формується вороже налаштована до України спільнота. При безді-
яльності з української сторони ворожі настрої будуть тільки зрос-
тати і поширюватися та на їх подолання знадобляться десятиліття. 
Відновлення соціальних зв’язків можливе різноманітними шляха-
ми: сприяти підтримці родинних та дружніх зв’язків населення 
України та окупованих територій, забезпечити можливість із най-
меншими перешкодами спілкуватися; запрошувати учнів шкіл, 
студентів і викладачів ВНЗ до участі в різноманітних всеукраїнсь-
ких конференціях, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях 
тощо; забезпечити більш широку можливість випускникам шкіл 
окупованих територій здобувати вищу освіту в українських ВНЗ; 
підтримувати та розвивати інші форми соціальних зв’язків. Має 
сенс сприяти дистанційній зайнятості населення, яке проживає на 
окупованій території, на державних і приватних підприємствах, 
розташованих в Україні. Це не лише забезпечить населення дохо-
дами, сприятиме підвищенню їх лояльності до України, але і зни-
зить навантаження на соціальний бюджет держави та гостроту  
житлової проблеми для ВПО; 

якнайшвидше забезпечити дотримання прав людини на лінії 
перетину зон розмежування − унеможливити корупційні дії на 
блокпостах; підвищити  рівень культури та коректності у ставленні 
до осіб, які перетинають лінію розмежування. Порушення прав 
людини, приниження її гідності, які нерідко трапляються на конт-
рольних блокпостах з української сторони, не додають іміджу Ук-
раїні та любові до неї зі сторони громадян, які змушені проживати 
на окупованих територіях; 

відновити інформаційне забезпечення окупованих територій 
українськими ЗМІ та підвищити його якість за рахунок, перш за 
все, правдивості й неупередженості, високого професіоналізму, 
широкого висвітлення всіх сторін суспільно-політичного й еконо-
мічного життя в Україні. Надзвичайно важливо активно форму- 
вати та пропонувати національний культурний продукт (художні 
фільми, телесеріали, культурно-розважальні програми тощо).  
Однією з найвагоміших причин проросійських настроїв на сході 
України та в Криму є несформованість національного культурного 
середовища, практично повний провал у цій сфері державної куль-
турної політики, що триває і до нині. Сьогодні телеекран – голов-
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ний чинник формування соціокультурних, ментальних, психоло- 
гічних, політичних уподобань та настроїв широких мас населення. 
Однак у програмі українських телеканалів практично відсутній 
якісний національний культурний телевізійний продукт, особливо 
україномовний, при цьому широко представлені російські фільми і 
серіали. Це не сприяє культурній ідентичності населення, яке про-
живає на території України. 

Таким чином, Україна для збереження людського потенціалу 
Донецької та Луганської областей і вирішення проблем ВПО у 
складних соціально-економічних умовах має забезпечити активну 
соціальну й гуманітарну політику не лише на підконтрольних їй 
територіях, але і на тимчасово окупованих. 

 
 
1.6. Довгострокові завдання щодо вирішення проблем  

 внутрішньо переміщених осіб України 
 
Проблема вимушеного переселення у світі та Україні 
 
Унаслідок збройного конфлікту і тимчасової окупації знач-

них територій України більше мільйона людей для реалізації своїх 
прав на безпечні умови життя та можливості проживати на тери-
торії, підконтрольній Україні, були вимушені переїхати в інші міс-
цевості. Більшість із них, втративши житло, майно, роботу, звич-
ний спосіб життя та соціальне оточення і переживши надзвичайне 
психологічне потрясіння, нині перебувають у досить складних 
життєвих умовах. Україна вперше зіштовхнулася з масштабною та 
досить гострою проблемою вимушених внутрішніх переселенців. 
Незважаючи на те що перші переселенці появилися в країні ще в 
травні 2014 р., системного аналізу для усвідомлення нової пробле-
ми та розробки науково обґрунтованих  підходів до її вирішення 
поки що мало. В Україні за останні півроку було проведено ряд 
круглих столів з проблем ВПО, декілька форумів, організованих 
громадами переселенців та спонсорськими організаціями, де дана 
проблема обговорювалася, здійснювалася спроба усвідомлення її 
сутності та масштабу, пошук шляхів її вирішення. Серед наукових 
публікацій слід відзначити статтю І. Беззуба [56], де проаналізова-
но правові засади врегулювання проблем ВПО; аналітичну записку 
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з узагальненням зарубіжного досвіду щодо вирішення проблем 
ВПО, підготовлену відділом соціальної політики Національного 
інституту стратегічних досліджень при Президентові України [57]. 
Значна увага проблемам переселенців приділена в національній 
доповіді НАН України «Політика інтеграції українського суспільс-
тва в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» [58]. В остан-
ні півтора-два роки з’явилась низка публікацій щодо проблем пе-
реселенців України, у той же час резерви наукового осмислення 
цього питання не вичерпані. Не вистачає системного підходу до 
аналізу даної проблеми з позицій часових горизонтів і впливу ВПО 
на територіальні громади, їх повноцінної інтеграції.  

Відповідно до рекомендацій Управління Верховного Комі-
сара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) щодо вимушених пере-
селенців внутрішньо переміщеними особами вважаються окремі 
особи або групи людей, які були змушені тікати та залишити свої 
будинки або місця проживання, але при цьому не перетнули ви-
знаного на міжнародному рівні державного кордону для того, щоб 
уникнути наслідків збройного конфлікту, ситуації масового наси-
льства, порушення прав людини або робити це внаслідок природ-
них чи техногенних катастроф. 

Україна вперше несподівано для себе зіштовхнулася з про-
блемою вимушеного внутрішнього переселення значної маси лю-
дей. Однак у світі ця проблема набула значного загострення у  
ХХ ст. у зв’язку з  громадянськими війнами на територіях країн 
Африки, Південного Сходу, Європи. За даними Моніторингового 
центру з питань недобровільних переміщень, чисельність ВПО у 
світі у 2013 р. досягла рекордної позначки – 33,3 млн чол., що 
вдвічі перевищує чисельність біженців (близько 16 млн) [59]. У 
Європі проблема ВПО загострилася в кінці ХХ ст. унаслідок кон-
фліктів на Балканах і Кавказі. Протягом 1994-1995 рр. із Боснії до 
Сербії втекло близько 500 тис. біженців, а після війни у Косовому 
в 1999 р. – ще близько 200 тис. [60]. У 2013 р. у Європі чисельність 
ВПО досягла 2,2 млн, у тому числі найбільшою їх кількість була в 
Азербайджані (543 тис.) та Грузії (206 тис.) [76].  

Однак в останні два роки у світі відбулися тектонічні зру-
шення у сфері вимушеного переміщення населення. Протягом 
2015 р. у Ємені, Сирії та Іраку зареєстровано понад 4,6 млн ВПО. 
Загалом же в усьому світі минулого року внутрішніх біженців по-
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більшало на 8,6 млн, − йдеться в опублікованому 11 травня 2016 р. 
звіті Норвезької ради з питань біженців (NRC) та Моніторингового 
центру з ВПО (IDMC). Таким чином, за даними міжнародних ор-
ганізацій, наразі у світі нараховується 40,8 млн чол., які залишили 
свої домівки через конфлікти у пошуках безпечного місця для 
життя. Станом на сьогоднішній день кількість вимушених пересе-
ленців близька за розмірами до населення деяких більших за сере-
дні держав, таких як Колумбія чи Іспанія, Південна Африка чи 
Південна Корея, − відзначається у доповіді УВКБ [64]. 

Найбільше внутрішніх переселенців торік додалось у Ємені, 
де коаліція на чолі з Саудівською Аравією проводить військову 
кампанію проти шиїтських повстанців. Тут у 2015 р. було зареєст-
ровано 2,2 млн ВПО. В охопленій громадянською війною Сирії 
зафіксовано 1,3 млн біженців, а в Іраку, де триває кампанія проти 
«Ісламської держави», − 1,1 млн.  

За межами Близького Сходу до списку країн із найбільшою 
кількістю внутрішніх переселенців потрапила Україна. Наша краї-
на посіла 4 місце у загальному списку. За даними міжнародних 
організацій, протягом 2015 р. через конфлікт на сході України ста-
тус ВПО отримали 942 тис. чол. Загалом в Україні зафіксовано  
1,7 млн ВПО [5]. Україна в досить короткий час зіткнулася з масш-
табною проблемою ВПО. Порівняно з іншими країнами Європи, в 
Україні масштаби вимушених внутрішніх переселень мешканців є 
значно більшими. Основна маса ВПО − це переселенці зі сходу 
країни. 

Згідно з оперативною інформацією Міжвідомчого координа-
ційного штабу з питань соціального забезпечення громадян Украї-
ни, які переміщуються з районів проведення антитерористичної 
операції та тимчасово окупованої території з тимчасово окупова-
ної території та районів проведення антитерористичної операції 
станом на 31.10.2016 р. до інших регіонів переселено 1 052 999 
чол. (із них 174 716 − дітей та 500 656 − інвалідів й осіб похилого 
віку), у тому числі з Донецької та Луганської областей − 1 030 327, 
з АР Крим і м. Севастополя − 22 672 чол. [62]. 

Вимушене переселення мешканців зі сходу країни охопило 
всі регіони України. Найбільше ВПО розміщено у: Луганській об-
ласті – 290 952 чол., Харківській − 188911, Донецькій − 120017, 
Дніпропетровській – 80 451, Запорізькій – 69 142, Київській –  
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55 298, Одеській – 41 140 та м. Києві – 39 047 чол. Найменша кіль-
кість розселених у більш віддалених від сходу України − західних 
областях: Тернопільській (2 476 чол.), Чернівецькій (2 826), Рівне-
нській (3 366), Закарпатській (4 128), Івано-Франківській (4 618) та 
Волинській (4 986 чол.). Незважаючи на відносно невелику чисе-
льність ВПО в цих регіонах, вирішення їх проблем є досить нелег-
ким завданням для представників місцевої влади та громадських 
організацій. Чисельність ВПО в регіонах постійно змінюється, що 
свідчить про їх перманентне переміщення та ускладнює роботу 
місцевих органів влади щодо вирішення проблем та інтеграції 
ВПО у приймаючі громади. 

Однак існує інша інформація про чисельність ВПО. Мініс-
терство соціальної політики на запит користувача сайту «Доступ 
до Правди» (відповідно до Закону «Про доступ до публічної ін- 
формації») повідомило, що  станом на 10 травня 2016 р. у Єдиній 
інформаційній базі даних (ЄІБД) про ВПО1 міститься інформація 
про 1,78 млн чол. Серед осіб, які перебувають на обліку, 1,1 млн 
жінок і 700 тис. чоловіків [63].   

У той же час слід зазначити, що на даний момент відсутня 
повна інформація про кількість ВПО в Україні. Частка населення, 
яка виїхала з Донбасу внаслідок воєнних дій, через різні причини 
не реєструвалися як ВПО. При цьому вимушене переміщення, хоч 
і в менших масштабах, триває. Це обумовлено тим, що збройний 
конфлікт поки що не завершений. Навіть з огляду на Мінські до-
мовленості слід констатувати, що немає ефективного механізму 
його припинення. Тому можна припустити зі значною вірогідніс-
тю, що кількість переселенців у найближчий період суттєво не 
зменшиться, а отже, будуть існувати і проблеми, пов’язані з необ-
хідністю облаштування їх життєдіяльності. Юридична невизначе-
ність територій, непідконтрольних Україні, невизначеність перс-
пектив їх подальшого економічного розвитку можуть призвести до 
того, що навіть після припинення збройного протистояння відплив 
населення може тривати.  

                                                      
1 Мінсоцполітики відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї-

ни № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» є держателем Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.  
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Нормативно-правові засади та проблеми регулювання  
життєдіяльності ВПО 

 
Населення, яке змушене було виїхати з АР Крим унаслідок 

окупації, та з Донецької та Луганської областей уже під час зброй-
ного протистояння, зіткнулося з численними проблемами щодо 
можливостей та шляхів виїзду, пошуку місця тимчасового прожи-
вання, можливостей зайнятості, освітніх закладів для дітей, отри-
мання медичної допомоги та ін. Багато людей залишилися без до-
кументів, через що постало складне питання переоформлення до-
кументів, які засвідчують особу, її приналежність до громадянства 
України, оформлення тимчасової реєстрації, а також можливості 
працевлаштування. Переважна більшість ВПО зазнала суттєвих 
матеріальних і моральних втрат, пов’язаних із: 

тим, що вони залишили на окупованій території житло та 
майно, яке накопичували десятиліттями. У багатьох рухомому та 
нерухомому майну було завдано шкоди (або воно було знищене) 
внаслідок воєнних дій; 

втратою роботи і стабільного джерела доходів, у зв’язку з 
чим більшість переселенців не змогли швидко працевлаштуватися 
на новому місці, а значна їх частина є безробітними і понині;  

переїздом та облаштуванням на новому місці, що потребува-
ло значних коштів; тривалим часом безробіття, що призвело до 
суттєвого зменшення наявних заощаджень або зростання боргів; 

втратою звичного соціально-побутового середовища (роди-
чів, друзів, колег, сусідів, знайомих працівників соціальних служб 
та ін.), що є необхідною умовою стійкого розселення; 

тим, що в більшості ВПО на окупованій території залишили-
ся родичі та майно, що потребує періодичних поїздок на непідкон-
трольну Україні територію. Вартість послуг перевезення зросла в 
декілька разів, що ускладнює і без того важке матеріальне стано-
вище ВПО. 

Від початку антитерористичної операції та появи масових 
внутрішніх переміщень населення в Україні створено певну нор-
мативну базу, яка регулює процеси вимушеного переселення та 
забезпечує права і свободи ВПО. До найбільш важливих докумен-
тів слід віднести такі:  
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Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» № 1706-VII від 20.10.2014 р.;  

Закон України № 245-VIII від 05.03.2015 р. «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо посилення соціального захи-
сту внутрішньо переміщених осіб»; 

Постанова Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 р. 
«Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої тери-
торії України та районів проведення антитерористичної операції»; 

Постанова Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 р. 
«Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які перемі-
щуються з тимчасово окупованої  території України та районів 
проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних пос-
луг»; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1068-р від 
16.10.2014 р. «Про забезпечення часткової оплати вартості тимча-
сового проживання громадян, які переміщуються з тимчасово оку-
пованої території та району проведення антитерористичної опера-
ції»; 

Постанова Верховної Ради України № 254-VIII від 
17.03.2015 р. «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл 
Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими терито-
ріями»; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 382-р від 
15.04.2015 р. «Про забезпечення відшкодування витрат, пов’я-
заних з тимчасовим проживанням інвалідів у санаторіях та інших 
громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 
району проведення антитерористичної операції»; 

Постанова Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 р. 
«Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану тери-
торію України та виїзду з неї»; 

Постанова Кабінету Міністрів України № 1094 від 
16.12.2015 р. «Про затвердження Комплексної державної програму 
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян Ук-
раїни, які переселилися з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони 
України, на період до 2017 року».  
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Кабінет Міністрів України 31.08.2016 р. розглянув та схва-
лив «Концепцію Державної цільової програми відновлення та роз-
будови миру у східних регіонах України», яка також передбачає 
вирішення проблем ВПО. 

Ці та інші нормативні акти певним чином урегульовують 
питання переміщення, реєстрації та соціального захисту вимуше-
них переселенців. Однак, як відзначають фахівці з прав людини та 
громадські організації, нормативно-правове забезпечення життєді-
яльності ВПО є недосконалим. Громадська організація «Благодій-
ний фонд «Восток SOS», яка із самого початку окупації надає пра-
вову та гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, 
аналізуючи нормативні акти щодо ВПО, відзначила ряд упущень і 
таких положень, які не забезпечують захисту прав внутрішніх пе-
реселенців [65]. Найбільш вагомими з них є такі.  

1. Реалізація права участі у місцевих виборах. Ухвалення 
14.07.2015 р. Закону України «Про місцеві вибори» позбавляє  
внутрішньо переміщених осіб права брати участь у виборах до міс-
цевих органів влади за новим місцем проживання. Відповідно до 
ст. 3 Закону України «Про місцеві вибори» право голосу на вибо-
рах до місцевих органів влади мають особи, які належать до тери-
торіальної громади, що засвідчується паспортом. Оскільки, відпо-
відно до ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб», відмітка про реєстрацію місця 
проживання ВПО не вноситься до її паспортного документа, то 
навіть зареєстровані у встановленому порядку переселенці втра-
чають право на участь у місцевих виборах усіх рівнів за новим  
місцем проживання. Це суперечить вимогам ст. 8 Закону України 
«Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», 
відповідно до якої ВПО реалізує своє право голосу на виборах 
Президента України, народних депутатів України, місцевих вибо-
рах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни 
виборчої адреси.   

2. Реалізація права на безоплатне тимчасове проживання. 
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав та 
свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО мають право на забез-
печення органами державної виконавчої влади, органами місцево-
го самоврядування та суб’єктами приватного права можливості 
безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою 
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вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Однак місцеві ор-
гани влади практично не надають такого житла, при цьому не за-
тверджено порядок отримання його в користування.  

3. У результаті тривалої роботи над програмним документом 
щодо вирішення проблем ВПО 16 грудня 2015 р. було затверджено 
Комплексну державну програму щодо підтримки ВПО до 2017 ро-
ку. Вона є одним із перших комплексних нормативних документів 
у сфері забезпечення прав і свобод ВПО. Однак її виконання прямо 
залежить від фінансування програми та чітко визначених цілей, 
індикаторів і результатів. Прийнята Урядом програма не відпові-
дає вимогам Закону України «Про державні цільові програми», 
оскільки в тексті повністю відсутнє визначення джерел й обсягів 
фінансування, необхідних на її виконання, а в деяких пунктах не 
зазначено результатів, на які очікують виконавці, що унеможлив-
лює проведення моніторингу виконання програми. Ухвалений у 
грудні 2015 р. Закон України «Про державний бюджет України на 
2016 рік» не передбачив фінансування на виконання цієї програми, 
а також інших виплат, пов’язаних із внутрішнім переміщенням 
окрім виплати цільової адресної допомоги згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України № 505.   

4. Держава не в повному обсязі виконує взяті на себе фінан-
сові зобов’язання щодо ВПО. Це стосується своєчасності виплат 
цільової адресної допомоги та поступового урізання обсягів цих 
виплат. Фінансування на 2016 рік за цією статтею зменшено на  
700 млн грн, що вказує на політику уряду щодо скорочення кіль-
кості осіб, яким така допомога буде призначатись. Має місце недо-
сконалість механізму перегляду суми призначеної адресної допо-
моги для працездатних у зв’язку зі зміною їх статусу. Не повністю 
виконується Розпорядження Кабінету Міністрів України № 382-р 
від 15.04.2015 р. «Про забезпечення відшкодування витрат, пов’я-
заних з тимчасовим проживанням інвалідів у санаторіях та інших 
громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 
району проведення антитерористичної операції». Про це свідчать 
недавні скандали з оплатою комунальних платежів санаторіїв в 
Одеській області, де мешкають інваліди-ВПО. 

5. Існуюча система регулювання пересування людей і транс-
порту через лінію розмежування в зоні конфлікту суттєво порушує 
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права ВПО, які змушені переміщатися на окуповану територію та 
назад. Це пов’язано із складнощами отримання перепустки на  
перетину лінії зіткнення, частими збоями в системі електронного 
контролю, агресивністю і хамством військового персоналу на 
блокпостах, великими чергами, необлаштованістю елементарними 
умовами пунктів пропуску. У цілому протягом 2015 р. лінію зіт- 
кнення в обидві сторони перетнуло близько 3,5 млн чол. та близь-
ко 1,4 млн транспортних засобів [65]. Відповідно до п. 1.6 Тимча-
сового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних за-
собів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донець-
кої та Луганської областей заборонено перетин лінії зіткнення 
громадським пасажирським транспортом, за винятком нерегуляр-
них перевезень для окремих організованих груп людей (біженців, 
дітей для оздоровлення та відпочинку тощо). Це суттєво усклад-
нює переміщення людей, окрім значних проблем із чергами на 
КПВВ, гострими проблемами є обмежений доступ до медичної 
допомоги, туалетів, пунктів обігріву, питної води та інформації. 
Перетин лінії розмежування громадянами України часто пов’я-
заний зі значними ризиками для життя та приниженнями, що сут-
тєво підриває віру людей у справедливість та піклування про них 
Української держави. 

6. Компенсація (відшкодування) вартості зруйнованого жит-
ла. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом» відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористич-
ним актом, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету 
України відповідно до закону. Такий закон досі не прийнято, а за-
конопроект № 2167 щодо декларації державної гарантії компенса-
ції вартості пошкодженого майна протягом 2015 р. так і не був  
розглянутий Верховною Радою України, тому жодних гарантій 
щодо допомоги особам із числа ВПО, що втратили майно, на  
сьогодні державою не передбачено.  

7. Питання про компенсацію вартості житла та іншого май-
на, яке залишилося на окупованих територіях, взагалі не розгляда-
ється. Зараз значна кількість ВПО, втративши надію на врегулю-
вання конфлікту і можливість повернення на український Донбас, 
намагається самостійно вирішити свої проблеми − продати своє 
житло на окупованій території та мати змогу придбати в нових  
місцях переселення. Однак виникає низка проблем: труднощі з 
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проведенням угоди купівлі-продажу, оскільки вона має оформля-
тися лише на території України; втрата значної частки вартості 
власної нерухомості − при масовій пропозиції житла на ринку не-
рухомості в так званих ДНР та ЛНР ринкові ціни компенсують ре-
альну вартість житла менше, ніж на половину. Однак  навіть за 
умови його продажу виручених коштів не вистачає на придбання 
рівноцінного житла на території переміщення. Необхідні доступні 
довгострокові кредитні програми. 

Викладені та інші недоліки у правовому забезпеченні вирі-
шення проблем ВПО обумовлюють їх складне фінансово-еконо-
мічне та соціально-психологічне становище.  

 
Соціально-економічні проблеми становища ВПО 

 
Незважаючи на те що в Україні ухвалено Закон України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 
затверджено «Комплексну державну програму щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які пересе-
лилися з тимчасово окупованої території України та районів про-
ведення антитерористичної операції в інші регіони України, на 
період до 2017 року» становище більшості ВПО залишається проб-
лематичним. В умовах, коли в Україні відбувається посилення со-
ціальної несправедливості, що проявляється в низькій оплаті пра-
ці, зростанні безробіття, падінні реальних доходів, ослабленні со-
ціального захисту населення, ВПО більшою мірою стикаються з її 
проявами, ніж інші верстви населення. В Україні однією з най-
більш дискримінованих груп населення є вимушені переселенці з 
Криму та Донбасу. Про це свідчать як оприлюднені статистичні 
дані, так і результати дослідження «Українські ландшафти дис-
кримінації», проведеного в січні-лютому 2016 р. фахівцями інфор-
маційного центру «Майдан Моніторинг» і дослідницького бюро 
Sociologist за підтримки Єврокомісії [66].  Це загострює протиріч-
чя на рівні громад. Серед видів дискримінації переселенці найчас-
тіше називали труднощі з пошуком роботи, винайманням житла, 
медичним обслуговуванням та влаштуванням дітей до шкіл та ін-
ших навчальних закладів. Проаналізуємо найбільш гострі соціаль-
но-економічні проблеми ВПО, які стосуються зайнятості, житла та 
доходів. 
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По-перше, найболючішою для ВПО є проблема зайнятості. 
За словами представниці МОМ Ю. Музиченко, опитування пока-
зало, що зайнятість − це ключова проблема для переселенців, адже 
лише 35% людей, які переселилися з Криму, Донецької та Луган-
ської областей, знайшли роботу на новому місці, інші 65% поки 
що не працюють. Найменше проблем із працевлаштуванням мали 
люди, підприємства яких були повністю централізовано перевезені 
на підконтрольні Україні території. Це банківські установи, великі 
торговельні мережі, навчальні чи медичні заклади [66]. Інші пра-
цездатні переселенці мають суттєві труднощі з пошуками робочо-
го місця, навіть за сприяння державної служби зайнятості (ДСЗ), 
до якої зверталися далеко не всі безробітні ВПО. За її інформа- 
цією, з початку окупації АР Крим та проведення АТО до держав-
ної служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлашту-
ванні 69,6 тис. мешканців АР Крим, Донецької та Луганської обла-
стей, зокрема 57,7 тис. громадян, які отримали довідку про взяття 
на облік відповідно до Постанови  КМУ від 01.10.2014 р. № 509. 
Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 20,2 тис. 
таких громадян, зокрема 16,9 тис. чол., які мали відповідну довід-
ку. Отже, було працевлаштовано менш ніж 30% переселенців, які 
звернулися за допомогою. Слід відзначити, що й інші форми вирі-
шення проблем безробітних ВПО в ДСЗ не були досить активни-
ми: за направленням служби зайнятості професійне навчання про-
ходили 4,5 тис. безробітних, зокрема 4,3 тис. ВПО з довідкою (7% 
від їх кількості); у громадських роботах та інших роботах тимча-
сового характеру взяли участь 6,7 тис. переселенців (менше 10%) 
[67]. 

З метою посилення соціального захисту безробітних із числа 
ВПО у ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення» передба-
чено заходи сприяння зайнятості ВПО, зокрема: компенсація заре-
єстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних 
витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці 
місця працевлаштування, витрат на проходження медичного та 
наркологічного огляду відповідно до законодавства; компенсація 
витрат роботодавця на оплату праці, перепідготовку та підвищен-
ня кваліфікації таких осіб. Однак навіть такі стимулюючі заходи 
не сприяють суттєвому зростанню їх зайнятості. Так, за період з 
вересня 2015 р. по лютий 2016 р. працевлаштовано 397 безробіт-
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них із числа ВПО з компенсацією роботодавцю витрат на оплату 
праці, 14 – отримали компенсацію витрат для проходження меди-
чного огляду [68].  

Типовими причинами відмови у працевлаштуванні від під- 
приємців, з якими стикалися вимушені переселенці, є такими: від-
сутність вільних робочих місць, небажання брати людину з окупо-
ваної території, невідповідність критеріям посади, відсутність до- 
свіду роботи. Труднощі з працевлаштуванням обумовлені не лише 
дефіцитом робочих місць, небажанням окремих роботодавців най-
мати на роботу вихідців із конфліктного Донбасу, але і специфіч-
ними рисами економічно активного населення, яке виїхало із зони 
воєнних дій. З індустріального Донбасу, де переважала важка про-
мисловість, яка потребувала відповідної індустріальної професій-
ної підготовки, люди переїхали в регіони, де промисловість слабо 
розвинена, тому їм довелося шукати роботу в інших сферах, що 
вимагає зміни професії. Найбільш уразливими до безробіття стали 
працівники вугільної промисловості та металургії, працевлашту-
вання яких обмежене відсутністю відповідного попиту на їх спеці-
альність в інших регіонах України. Для таких переселенців акту- 
альним є питання професійного перенавчання на більш популярні 
та поширені професії, однак не всі до нього схильні, та й центри 
зайнятості дають обмежену кількість направлень на перенавчання. 

Крім того, із зони тимчасової окупації, як правило, виїхала 
найбільш активна та високоосвічена частина працездатних. За да-
ними ДСЗ, розподіл ВПО за освітою відрізняється від розподілу 
серед загальної кількості безробітних та є таким: особи з вищою 
освітою становлять понад 64%, з професійно-технічною – 22, з по-
чатковою та середньою – 14%. У той же час серед усіх безробітних 
частка осіб із вищою освітою становить 44%, з професійно-
технічною – 35, із середньою – понад 20%. Характерним є те, що 
частка переселенців із вищою освітою переважає в усіх регіонах. 
Професійна структура безробітних із числа ВПО виглядає таким 
чином: понад 57% становлять фахівці, професіонали, службовці, 
третину – особи з робітничими професіями, майже 11% – особи 
без професійної підготовки [67]. Таким чином, безробітні з числа 
ВПО претендують  на технологічні робочі місця та місця спеціалі-
стів, що не відповідає пропозиції роботодавців. Тому без струк- 
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турної перебудови економіки України проблему безробіття в ціло-
му не вирішити, в тому числі стосовно ВПО. 

По-друге, дуже гострою є проблема житла. Для України 
надто великою є кількість ВПО, які внаслідок вимушеного пере-
міщення потребують житла (1,7 млн). Тому місцевими органами 
виконавчої влади постійно здійснюється пошук приміщень, при- 
датних для розміщення ВПО. За даними Міжвідомчого координа-
ційного штабу, на кінець квітня 2016 р. визначено 668 об’єктів різ-
ної форми власності, в яких можливе розміщення 11 193 ВПО [62]. 
Однак порівняно з потребою така кількість житла є дуже незнач-
ною. Здебільшого розміщування здійснювалося: місцевими ор-
ганами влади в комунальному житлі, волонтерськими та благодій-
ними організаціями в залученому від місцевих громад або спеціа-
льно побудованому житлі; самими переселенцями у родичів або в 
орендованому житлі. При цьому оренда житла переважає. 

За оцінками Управління верховного комісаріату ООН на кі-
нець 2014 р., близько 80% ВПО орендують житло або тимчасово 
розміщуються у друзів та родичів. Інші 20% мешкають у місцях 
компактного проживання, створених релігійними, громадськими 
організаціями, приватними особами, обласною чи муніципальною 
владою в державних і приватних приміщеннях [69, с. 7-8]. Упро-
довж періоду з початку конфлікту житлова проблема для ВПО ви-
рішувалася дуже повільними темпами, і це не внесло принципових 
змін у житлове забезпечення ВПО.  

За допомогою міжнародних спонсорів було побудовано тим-
часове житло − стаціонарні транзитні містечка у Дніпропетровсь-
кій, Запорізькій та Харківській областях. Усього підготовлено для 
заселення 91 житловий будинок на 3 488 чол. (у Харкові − 13 бу-
динків на 488 чол., Запоріжжі − 14 на 544, Дніпродзержинську − 12 
на 480, Дніпропетровську − 12 на 456, Кривому Розі − 11 на 424, 
Нікополі − 12 на 456, Павлограді − 17 будинків на 640 чол.). Ста-
ном на 30 березня 2016 р. заселено 2 227 ВПО з Донецької та Лу-
ганської областей [68]. Здійснюється також організоване розсе-
лення в заклади державної або комунальної власності. Так, протя-
гом 2014-2016 рр. у Запорізькій області було розміщено: у сана- 
торно-курортних закладах та закладах відпочинку – 5 481 чол., у 
гуртожитках − 803, у готелях − 397 чол. Однак більша частина − в 
індивідуальному житлі (60 793 чол.). Внутрішньо переміщені осо-
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би в Чернівецькій області розміщені в різних об'єктах, а саме: в 
об'єктах соцзахисту – 12 чол., у гуртожитках − 52, у готелях − 53, в 
індивідуальному приватному житлі – 2 108 чол. Подібною є ситуа-
ція і в інших регіонах України, яка свідчить, що більшість пересе-
ленців змушена вирішувати житлову проблему самостійно шляхом 
оренди, вартість якої є дуже великим тягарем для бюджету родин 
ВПО. 

Для вирішення житлових проблем ВПО в даний час реалі-
зуються проекти міжнародної технічної допомоги. Так, у Донець-
кій області реалізуються такі: «Житло для переселенців», «Наро-
щування потенціалу громади м. Маріуполь для підтримки ВПО і 
місцевих жителів, потерпілих у результаті конфлікту», «Забезпе-
чення житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів м. 
Краматорськ». Донором даних проектів виступає Європейський 
Союз. У результаті реалізації проектів місцеві громади і пересе- 
ленці отримають комфортабельні гуртожитки: м. Слов’янськ − 2 
гуртожитки, м. Краматорськ − 3 та м. Маріуполь −1 гуртожиток. 
Загальна вартість проектів становить 4,1 млн євро [68]. Ці проекти 
зменшать певним чином гостроту проблеми, однак не вирішать її 
остаточно. 

По-третє, для переважної більшості ВПО дуже гострою є 
проблема доходів. Слід відзначити, що статистика доходів ВПО 
відсутня. Окремі дані про їх матеріальне становище можна знайти 
в соціологічних опитуваннях, які здійснюють різноманітні громад-
ські організації. У той же час існує низка чинників, які обумовлю-
ють зниження доходів та поширення бідності серед цієї категорії 
населення: втрата місця роботи та стабільного джерела доходів 
(для багатьох родин ВПО); втрата майна та необхідність його  
придбання; значні витрати при переміщенні та на періодичні по- 
їздки на місце попереднього проживання з метою нагляду за жит-
лом і майном; значні витрати на оренду житла, вартість якого сут-
тєво зросла; загальна інфляція та збільшення витрат на житлово-
комунальні послуги тощо. 

Окрім допомоги, яку ВПО можуть отримувати в рамках со-
ціального законодавства, держава встановила додаткову грошову 
допомогу (для оплати житла) в розмірі: для непрацездатних осіб 
(пенсіонери, діти, інваліди) – 884 грн; для інвалідів – 949; для пра-
цездатних осіб – 442 грн. Загальний розмір допомоги на сім’ю 
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(сума розмірів допомоги для кожного окремого члена сім’ї) не 
може перевищувати 2400 грн, при цьому він не змінювався (окрім 
допомоги для інвалідів) з моменту її призначення. Однак якщо у 
складі сім'ї, якій призначено допомогу, є особи працездатного віку, 
що не працевлаштувалися протягом 2 місяців з дня призначення 
грошової допомоги, то розмір грошової допомоги для працездат-
них осіб зменшується на 50%, а на період наступних 6 місяців – 
припиняється. Труднощі з працевлаштуванням призводять до того, 
родини ВПО втрачають і це невелике джерело доходів. 

Дана допомога не компенсує вартості оренди житла, яка є 
високою не лише в м. Києві, але і в усіх обласних центрах та вели-
ких містах. При цьому офіційний прожитковий мінімум на одну 
людину в Україні на травень 2016 р. становив 1399 грн. У той же 
час Міністерство соціальної політики України відповідно до ст. 5 
Закону України «Про прожитковий мінімум» повідомляє, що фак-
тичний розмір прожиткового мінімуму у цінах травня 2016 р. у 
розрахунку на місяць на одну особу становив 2 615 грн (з ураху-
ванням суми податку на доходи фізичних осіб – 2 823 грн), для 
дітей віком до 6 років – 2 609 грн, для дітей віком від 6 до 
18 років – 3 144 грн, для працездатних осіб – 2 679 грн (з ураху-
ванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3 037 грн), для 
осіб, які втратили працездатність, – 2 220 грн [70]. 

Для більшості ВПО існуючі джерела доходів, у тому числі 
грошова допомога від держави, є недостатніми для задоволення 
базових потреб родин переселенців. Так, згідно із соціологічним 
дослідженням, 63% опитаних переселенців повідомили, що гро-
шей їм вистачає лише на продукти харчування. Ще 24% опитаних 
заявили, що іноді їм не вистачає грошей навіть на харчування. 
Тільки 13% респондентів відповіли, що загалом їм вистачає гро-
шей на життя, проте вони не можуть дозволити собі купувати цін-
ні речі (меблі, побутова техніка) [71]. Тому ризики бідності серед 
ВПО є значно вищими, ніж серед інших верств населення. 

 
Довгостроковий характер вирішення проблем ВПО 

 
Досвід, накопичений багатьма країнами, що мали проблеми з 

масовими переміщеннями населення внаслідок збройного проти-
стояння (Сербія, Азербайджан, Грузія, Молдова), свідчить, що 
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найбільш прийнятним шляхом вирішення проблем ВПО є припи-
нення конфлікту і повернення людей до своїх домівок. Однак це 
можливо лише тоді, коли припинення конфлікту здійснюється в 
інтересах обох сторін, коли ліквідуються загрози життю людей. В 
умовах заморожування конфлікту повернення ВПО на попереднє 
місце проживання може бути неефективним і пов’язаним із ризи-
ками. Як відзначає член виконавчого комітету Європейської Ради 
у справах біженців та вигнанців (ECRE), консультант ПРООН  
В. Петронієвич, аналізуючи досвід Сербії, рішення про повернення 
внутрішньо переміщених осіб назад до Косово, яке прийняло серб-
ське керівництво, було непродуманим. Реалії Косова є такими, що 
особи, які виїхали звідти, а потім повернулися на контрольовані 
Приштиною території, не мають жодних гарантій безпеки, доступу 
до правосуддя, соціальної підтримки. Саме тоді постало питання 
про те, що ефективний процес повернення ВПО додому неможли-
вий без забезпечення стандартних елементарних умов проживання 
[60]. Розвиток ситуації в такому напрямі можливий і на Донбасі за 
умови збереження нинішнього керівництва так званих ДНР і ЛНР.  

Отже, повернення ВПО на території попереднього прожи-
вання може затягуватися не на роки, а на десятиліття, тому про-
блема облаштування життя вимушених внутрішніх переселенців 
стає довгостроковою. У Сербії ця проблема триває вже майже  
20 років; в Азербайджані вона виникла в 1991 р., однак не виріше-
на і на сьогоднішній день; у Грузії вона триває з початку 1990-х 
років. Можна зробити висновок, що виключенням не буде і Украї-
на, де конфлікт ще не врегульовано, а кількість переселенців є 
найбільшою та продовжує зростати. Вирішення цієї надзвичайно 
гострої соціальної проблеми потребує значного часу, а в умовах 
фактичного продовження воєнних дій та глибокої економічної 
кризи це буде надзвичайно важким завданням. Слід відзначити, що 
значною частиною роботи УВКБ ООН є пошук довгострокових 
рішень для ВПО [64]. 

Вирішення проблеми ВПО в Україні можливе двома шляха-
ми: повернення переміщених осіб назад на території попереднього 
проживання; інтеграція вимушених переселенців у нове для них 
середовище місць переселення. Перший шлях не є короткостроко-
вим. Для забезпечення повернення людей у рідні домівки необхід-
не не лише припинення воєнних дій, але і створення безпечних 



90 

умов для життєдіяльності, ліквідація розрухи та відновлення еко-
номічної діяльності, відновлення соціальної інфраструктури, що 
потребує значних коштів, зусиль та часу, оскільки  негативні нас-
лідки війни є масштабними. Так, прес-служба обласної держадмі-
ністрації повідомляла, що на початок лютого 2015 р. у Донецькій 
області було пошкоджено або зруйновано більше 10 тис. об'єктів, 
які оцінюються в майже 3 млрд грн [40]. В оцінці шляхів віднов-
лення та  розвитку миру в Україні, яка в листопаді-грудні 2014 р. 
здійснювалася спільними зусиллями ЄС, ООН і Світового банку 
під керівництвом і за участі уряду України, визначено, що лише на 
перший етап відновлення звільнених територій Донбасу може зна-
добитися 1 млрд 152 млн 800 тис. дол. [72]. Ці дані вказують на те, 
що навіть у матеріально-технічному плані відновлення нормальної 
життєдіяльності на територіях конфлікту буде довготривалим, од-
нак ще більше часу може знадобитися для примирення людей, до-
сягнення взаєморозуміння та злагоди. Тому значна частина тих 
переселенців, яка має намір повернутися назад, змушена буде ще 
певний період (можливо некороткий) перебувати на територіях 
вимушеного переміщення. 

Як показує досвід інших держав, що мали аналогічні проб-
леми, та накопичений за декілька останніх місяців Україною та-
кож, значна частка вимушених внутрішніх переселенців вже не 
повернеться назад. Значна кількість ВПО з Криму та чимало зі  
східних областей України намагаються облаштуватися в нових 
регіонах на майбутнє. Це обумовлено такими причинами та моти-
вами: 

побоювання того, що припинення вогню не буде довготри-
валим і відновиться насильство, що в регіоні нестабільність збере-
жеться на довгий час; 

зруйноване житло і відсутність коштів на його відбудову; 
несприйняття згідно зі своїми політичними поглядами влади, 

яка утвердиться в зоні конфлікту після його врегулювання, і не-
можливість там нормально жити та працювати; 

побоювання соціального напруження та побутових конфлік-
тів на політичній основі між населенням, яке підтримувало різні 
сторони протистояння; 

неможливість знайти роботу внаслідок значних руйнувань 
промислових об’єктів, соціальної інфраструктури; 
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піклування про майбутнє дітей, бажання дати змогу їм на-
вчатися у провідних українських ВНЗ, а можливо і в європейських; 

частка переселенців уже осіла в регіоні, де їм надано приту-
лок, − здебільшого це ті, які або мають родичів, або змогли праце-
влаштуватися, або певним чином вирішити житлову проблему. 

Отже, проблема ВПО в Україні набуває рис довготривалої. 
Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) на своєму сайті від-
значає: «Через затяжний характер переміщення існує термінова 
необхідність пошуку сталих рішень для людей, які не можуть по-
вернутися до своїх домівок. Зокрема, владі рекомендовано розро-
бити довгостроковий та системний підхід для вирішення потреб 
переселенців у житлі. Уряду також необхідно закласти фінансу-
вання в достатньому обсязі для впровадження нещодавно прийня-
тої програми з інтеграції переселенців та Плану дій до неї» [73]. 
Це обумовлює необхідність застосування різних стратегій до її ви-
рішення в коротко- та довгостроковому періодах. 

У короткостроковому періоді на першому етапі після ви-
мушеного переміщення в центрі уваги мало б бути забезпечення 
вирішення таких життєво важливих нагальних проблем, як віднов-
лення документів, надання тимчасового житла, харчування, забез-
печення необхідним одягом та засобами гігієни, медичними послу-
гами. Основними інструментами є надання організаційної, право-
вої та соціальної допомоги державою, волонтерськими та благо-
дійними організаціями. При цьому, як правило, особливу увагу 
необхідно приділити  найменш захищеним категоріям населення. 

У довгостроковому періоді підходи до вирішення проблеми 
ВПО мають бути іншими – спрямованими на вирішення стратегіч-
них завдань життєзабезпечення переміщених осіб: забезпечення 
постійним житлом, роботою працездатних та економічно актив-
них, можливостями здобуття якісної освіти, забезпечення ВПО 
всіма конституційними правами та свободами, у тому числі мож-
ливістю вибору місця проживання, а також забезпечення сприят-
ливих умов для інтеграції в нове середовище. Тут основна увага 
має бути спрямована на економічно активне населення та підрос-
таюче покоління, яке формує людський потенціал країни. Пріори-
тетними інструментами мають бути ті, що пов’язані з забезпечен-
ням активної політики зайнятості, підвищенням конкурентоспро-
можності робочої сили, розвитком підприємницької активності, 
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забезпеченням стійкого зростання трудових і підприємницьких 
доходів. Саме такий підхід створить можливості для ВПО стати 
незалежними та повноцінними громадянами суспільства, можли-
вості не лише утримувати самих себе, але і бути платниками по- 
датків. 

На необхідність довготривалої стратегії при вирішенні проб-
лем ВПО вказують й інші дослідники. Як відзначає І. Беззуб, од-
ночасно із забезпеченням нагальних потреб ВПО держава має пла-
нувати тривалі рішення, враховуючи, що вони повинні мати стій-
кий характер і відповідати певним умовам: рішення про повернен-
ня чи переїзд має прийматися добровільно; місця, куди переїж-
джають люди, мають бути безпечними; захист і підтримка з боку 
держави мають тривати до завершення реінтеграції; у плануванні 
та організації тривалих рішень ВПО мають брати безпосередню 
участь [56]. Отже, необхідно активно залучати вимушених пересе-
ленців до вирішення їх проблем. Розробка та реалізація довгостро-
кових заходів щодо вирішення проблем ВПО має розпочинатися 
вже сьогодні. Зволікання з активними діями щодо ВПО в надії на 
розв’язання їх проблем шляхом повернення до місць попереднього 
проживання або шляхом самоінтеграції в нове для них середовище 
може призвести лише до погіршення соціального становища в 
державі. Великою є вірогідність  виникнення таких ризиків: 

тривале утримання вимушених переселенців на соціальній 
допомозі, що робить людей інертними та формує утриманську 
психологію. Це збільшує навантаження на державний бюджет. Як 
свідчить досвід Азербайджану, за даними соціологічних опиту-
вань, основним джерелом доходів 71% ВПО є урядова допомога, і 
лише для 18% − це заробітна плата. Через 20 років після пересе-
лення уряд продовжує виплачувати грошову допомогу. У 2013 р. 
сума виплат на одну особу складала 1400 дол. / рік. Загальна сума 
витрат становить приблизно 3% державного бюджету, що є най-
вищим показником у світі. Сума, що виплачується на продукти 
харчування, збільшилася за останнє десятиліття у 3,6 раза, на ко-
мунальні послуги – у 4,5 раза [57]; 

формування застійної бідності серед переселенців, обумов-
леної втратою накопиченого майна, житла, труднощами з працев-
лаштуванням та отриманням достатніх для нормального життя за-
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робітків, значними витратами на оренду житла, зниженням життє-
вої активності; 

недостатня інтеграція вимушених внутрішніх переселенців у 
суспільство внаслідок відмінностей у ментальності мешканців 
сходу країни та відособленого проживання в місцях компактного 
їх розміщення при організованому переселенні, що спричиняє сег-
регацію ВПО, їх подальшу ізоляцію та відчуження від територіа-
льної громади; 

виникнення напруження в взаємовідносинах між ВПО та ко-
рінним населенням місць перебування, обумовленого різницею в 
стилях життя, оцінці причин конфлікту, матеріальному становищі, 
конкуренцією на ринку праці а також у сфері розподілу соціальних 
ресурсів. Формується ризик використання обопільного невдово-
лення тими політичними силами, які мають на меті подальшу де-
стабілізацію ситуації в країні.  

 
Проблеми інтеграції ВПО в територіальні громади 

 
Незважаючи на те, яку довгострокову життєву стратегію ви-

беруть ВПО – осілості на нових місцях проживання чи тимчасово-
го проживання до моменту повного врегулювання конфлікту, важ-
ливим є вирішення питання інтеграції ВПО у громади приймаючих 
територій. Інтеграція − це складний процес, особливо в умовах 
відмінностей у менталітеті населення різних територій, неоднако-
вого сприйняття причин подій як на Донбасі (сепаратизм, проро-
сійські орієнтації), так і в Києві (Майдан, Революція гідності), не 
завжди толерантної (а іноді й конфліктної) поведінки як пересе- 
ленців, так і місцевих мешканців. Незважаючи на це, соціологічні 
опитування показують, що українське суспільство готове до інтег-
рації переселенців. Лише 27% опитаних громадян вважають, що 
переселенці та інші меншини поводять себе негідно, а 76% ствер-
джують, що переселенцям із Криму та Донбасу треба допомагати 
[66]. 

ВПО змушені були пристосовуватися до нових умов життє-
діяльності та інтегруватися у громади приймаючих територій. Пе-
реміщення значної кількості людей позначилося на розвитку 
приймаючих територіальних громад. З одного боку, ВПО, маючи 
нагальну потребу в житлі, працевлаштуванні, послугах закладів 
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освіти й медицини, соціального забезпечення, створюють додатко-
ве напруження у цих сферах суспільної діяльності, що негативно 
позначається на взаємовідносинах із місцевими мешканцями, з 
іншого − багато вимушених переселенців мають значний трудо-
вий, підприємницький, креативний потенціал, який міг би бути 
використаний для розвитку територій переміщення. Слід відзначи-
ти, що вплив ВПО на розвиток громад є малодослідженим. З огля-
ду на те, що проблема ВПО набуває довготривалого характеру, а 
також виходячи з того, що значна частка переміщених осіб вже не 
буде повертатися в місця попереднього проживання, актуальним 
стає більш глибоке дослідження потенціалу впливу ВПО на розви-
ток громад приймаючих територій.  До позитивного впливу жит-
тєдіяльності ВПО на розвиток територіальних громад слід віднес-
ти: 

збільшення людського потенціалу територіальних громад, 
поліпшення його якісних характеристик. Як зазначено вище, з 
тимчасово окупованих територій здебільшого виїхали найбільш 
активні, кваліфіковані та підприємливі особи з проукраїнською та 
проєвропейською орієнтацією, серед яких багато молоді та дітей. 
Такий контингент збагачує людський потенціал територій перемі-
щення; 

значну частку серед ВПО переселенців, які мали власний 
малий бізнес. Вони мають певні кошти та підприємницькі навич-
ки, що збагачує потенціал малого бізнесу у громадах. Існують 
приклади успішної організації власної справи підприємцями-
переселенцями в нових умовах, однак вони поки що не набули 
поширення. Слід відзначити, що підприємницький потенціал може 
бути суттєвим, оскільки до розв’язання проблем працевлаштуван-
ня ВПО в Україні залучаються й міжнародні організації. Зокрема, 
доволі успішно працює Програма розвитку ООН (ПРООН). Метою 
Програми є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі 
їх національного розвитку. З травня 2016 р. ПРООН запускає нову 
програму, засновану на наданні бізнес-грантів для переселенців. 
Фінансування проекту здійснюють Великобританія, Польща та 
Чехія. Передбачувана сума становить 1 млн дол. [74]; 

сприяння ВПО збільшенню інвестиційних ресурсів у розви-
ток територій переміщення за рахунок як власних фінансових ре-
сурсів, що спрямовуються переважно на будівництво житла, так і 
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залучених коштів зарубіжних донорів для вирішення житлових 
проблем вимушених переселенців. Згідно з опитуванням, проведе-
ним з ініціативи громадської організації «Кримська діаспора» і 
фонду «Держмолодьжитло», у Київській області 87,6% опитаних 
переселенців з Криму і зони АТО готові придбати житло в кредит. 
Причому серед переселенців, які нині живуть у Київській області, 
95% орендують житло. Тобто справа залишається за розробкою 
механізму цього кредитування. Але варто зауважити, що люди 
сподіваються на довгостроковий кредит із мінімальним початко-
вим внеском. Крім того, питання вироблення механізмів і органі-
зації такого кредитування залишатиметься актуальним і в подаль-
шому, оскільки, як показують результати опитування, 78% грома-
дян не планують повертатися на непідконтрольні Україні території 
найближчих п’ять років [74]; 

збільшення внутрішнього попиту, що сприяє розвитку націо-
нального виробництва, місцевої промисловості та інших видів 
економічної діяльності. В умовах, коли ринок насичений товарною 
масою, це не створює додаткового напруження на ринку, а стиму-
лює виробництво. Однак при недостатності виробничих потужно-
стей збільшення попиту може призвести до зростання цін. 

Масові переселення можуть і негативно впливати на грома-
ди, а саме: 

виникає додаткове навантаження на об’єкти соціальної ін-
фраструктури та виконавчі органи державної влади (черги в полік-
лініках, органах соціального забезпечення тощо); 

посилюється конкуренція на ринку праці, при цьому більш 
кваліфіковані працівники-переселенці можуть витісняти місцевих 
працівників; 

можливе виникнення напруження в суспільстві, непорозу-
міння, побутових конфліктів і зростання злочинності. 

Дослідники відзначають, що негативні аспекти впливу ВПО 
на територіальні громади не набули переваги і не призвели до со-
ціального конфлікту [75]. Попри всі труднощі, позитивний вплив 
переважає, що підтверджують окремі дослідження. Проведене 
опитування за підтримки Японії та Міжнародної організації з міг-
рації в 10 населених пунктах підконтрольного Україні Донбасу 
(1300 респондентів) дало змогу отримати такі результати: «Как 
продемонстрировали коллективные интервью, вынужденные пере-
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селенцы воспринимаются в городах их нынешнего проживания в 
целом в качестве ресурса развития. Они несут с собой следующие 
основные возможности развития: 

повышение социальной активности за счет приехавших 
гражданских активистов; 

открытие нового бизнеса и сильная мотивация добиться ре-
зультатов в бизнесе; 

внедрение более высоких требований к ассортименту и каче-
ству товаров и услуг; 

заполнение невостребованных местным населением вакан-
сий на рынке труда и, как результат, удешевление производства 
товаров» [74]. 

Існують приклади успішної інтеграції переселенців у нові 
територіальні громади, однак вони не набули масового поширення, 
у більшості переміщених осіб є значні проблеми з працевлашту-
ванням, забезпеченістю житлом, відшкодуванням втраченого май-
на, що вказує на порушення їх прав та принципів соціальної спра-
ведливості. Незабезпеченість повноцінної інтеграції ВПО в нові 
територіальні громади обумовлює поширення серед них бідності, 
розшарування, зневіри, соціальної апатії та невдоволення, що 
створює додаткові загрози для держави.  

Люди з активною проукраїнською позицією більш успішно 
пристосовуються до нових умов і знаходять своє місце в соціумі. 
Натомість ті, хто втік від жахів війни на Донбасі та не має виразної 
проукраїнської позиції, відчувають гострий дефіцит соціальних 
груп, з якими вони могли б «говорити однією мовою». Вони вва-
жають, що громадянську позицію в таких людей необхідно фор-
мувати, «інакше це загрожує соціальним провалом» [66]. 

Таким чином, наявність в Україні значної кількості вимуше-
них внутрішніх переселенців, що на даний момент перевищує 3% 
населення, створює додаткові соціально-економічні загрози для 
держави: зростає напруження на ринку праці та ринку оренди жит-
ла; збільшується навантаження на державний бюджет; поширю-
ється бідність і безпритульність; зростає злочинність; підвищуєть-
ся рівень соціального невдоволення. В умовах неврегульованості 
конфлікту проблеми ВПО стають довготривалими і потребують 
значних зусиль держави та суспільства для ефективного їх вирі-
шення. Як свідчить досвід зарубіжних країн, для розв’язання проб-
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лем ВПО необхідні: спеціальна законодавча база щодо забезпе-
чення прав вимушених переселенців, забезпечення їх роботою та 
житлом, надання їм юридичної, матеріальної, соціальної допомо-
ги; створення адміністративних органів, які б гарантували вико-
нання всього комплексу заходів щодо підтримки переселенців та 
їх адаптації до нових умов життєдіяльності; координація зусиль 
різних державних органів та громадських організацій при вирі-
шенні проблем ВПО; створення умов для забезпечення достатньо-
го фінансування з державного бюджету видатків на підтримку 
ВПО; докладання значних зусиль щодо залучення допомоги між-
народних організацій для вирішення житлової та інших проблем 
ВПО, враховуючи обмеженість державних фінансових ресурсів в 
умовах конфлікту. 

Незважаючи на масштаби переселенського руху, непрості 
економічні та політичні обставини, відсутність практичного досві-
ду, Україна поступово просувається в напрямі розв’язання цієї 
вкрай болючої проблеми. Спільними зусиллями волонтерів, гро-
мадських організацій, міжнародних і державних установ вдалося 
утримати ситуацію, уникнути масових соціальних вибухів, створи-
ти хоча і недосконалу, але більш-менш працюючу систему соціа-
льного захисту. Водночас проявлені значною частиною суспіль- 
ства єдність і згуртованість перед загальною проблемою є запору-
кою успіху [74]. Головними завданнями сьогодення виступають 
успішна інтеграція ВПО у громади приймаючих територій,  актив-
не використання їх потенціалу як ресурсу розвитку. Саме такий 
аспект потребує більш детального і всестороннього дослідження 
та розробки науково-методичних рекомендацій щодо його успіш-
ного втілення. 
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Розділ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО- 
 УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ВІДНОВЛЕННЯ  
 І РОЗБУДОВИ МИРУ НА СХОДІ УКРАЇНИ:  
 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ 

 
2.1. Концептуальні підходи до формування умов  

 і можливостей відновлення та розбудови миру  
 на сході України 

 
Прагнення народу України до гідного життя та прогресивно-

го розвитку не співпадає з реальністю його реалізації. Значне по- 
гіршення стану економічного розвитку за роки незалежності Укра-
їни спричинило зниження можливостей для захисту національних 
інтересів у всіх сферах національної безпеки (соціальній, еколо- 
гічній, політичній, науково-технічній, воєнній та інформаційній). 
Бажання зберегти авторитет країни обумовило прийняття низки 
міжнародних зобов’язань щодо реалізації цілей розвитку тисячо-
ліття, цілей сталого розвитку. Однак це незначною мірою вплину-
ло на задоволеність більшості населення України своїм життям, 
своєю роботою, перспективами розвитку сім’ї та країни. Накопи-
чені протестні настрої перетворились на масові акції та переросли 
в революції. У 2004 р. це була Помаранчева революція, а у 2013 – 
Революція гідності. Підсумки Помаранчевої революції мали мир-
ний характер, а Революції гідності − переросли в негативні масш-
табні наслідки, які перетворили мирний перебіг розвитку подій на 
воєнне протистояння, воєнний конфлікт, зовнішню агресію, втрату 
територій, довготривалу антитерористичну операцію з неприпус-
тимо високими людськими жертвами та стражданнями. Конструк-
тивного бачення виходу з цієї ситуації, яке б підтримувало україн-
ське суспільство, немає. Протиріччя природно та штучно накопи-
чуються, прагнення національного консенсусу на користь людини 
і громадянина України залишаються у деклараціях і не реалізу-
ються. Відчувається брак розробки й усвідомлення науково об- 
ґрунтованих та якісних управлінських рішень, спрямованих на пе-
рехід до відновлення та розбудову миру в країні та її східних регі-
онах. 

У грудні 2015 р. за ініціативою керівника Державного агент-
ства з питань відновлення Донбасу В.О. Черниша відбулося засі-
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дання керівництва цієї структури з інститутами Національної ака-
демії наук України, які фактично переїхали з м. Донецька до  
м. Києва, а саме Інститутом економіки промисловості НАН Укра- 
їни (директор – академік НАН України О.І. Амоша) й Інститутом 
економіко-правових досліджень НАН України (директор – член-
кореспондент НАН України В.А. Устименко). Науковці даних ін-
ститутів створили громадське об’єднання «Асоціація вчених – 
внутрішньо переміщених осіб». Метою зустрічі вчених-пересе-
ленців та держслужбовців, які за своїми обов’язками опікуються 
проблемами відновлення Донбасу, було обговорення можливостей 
силами наукової спільноти підготувати на громадських засадах 
проект Концепції Державної цільової програми з відновлення та 
розбудови миру на сході України. Такий проект був підготовлений 
фахівцями Інституту економіки промисловості НАН України на 
виконання замовлення (лист № 302/00/5/15 від 07.12.2015 р.) і 
представлений 23 лютого 2016 р. на обговореннях в Державному 
агентстві України з питань відновлення Донбасу. 

Вмотивованість науковців зі східного регіону до більш при-
скореного розв’язання воєнного конфлікту на найкращих іннова-
ційних засадах є надвисокою, що обумовлено втратою роботи, біз-
несу, житла, близьких, друзів, місць поховання тощо, втратою ста-
більного, мирного життя, його звичайного способу. Це прагнення 
допомогти Великій Батьківщині розв’язати проблеми Малої Бать-
ківщини. Погляди донецьких фахівців Інституту економіки про- 
мисловості НАН України щодо концептуальних засад відновлення 
та розбудови миру мають системний характер і відрізняються від 
нормативних вимог до формування концепцій будь-якої програми, 
однак дозволяють сформувати всестороннє ставлення до розробки 
плану дій і заходів у даному напрямі. 

Розробка Концепції Державної цільової програми з віднов-
лення та розбудови миру у східних регіонах України обумовлена 
необхідністю: 

забезпечення цілісного системного бачення всього комплек-
су проблем, пов’язаних із процесами відновлення та розбудови 
миру у східних регіонах України, визначення пріоритетів, основ-
них напрямів і механізмів цього процесу, його ключових умов й 
етапів; 
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відновлення соціального діалогу у східних регіонах України, 
створення відповідних соціокультурних, нормативно-правових, 
інформаційних та організаційно-управлінських механізмів віднов-
лення цього діалогу; 

усунення невизначеності щодо принципових питань, пов’я-
заних із політичним урегулюванням повернення тимчасово окупо-
ваних територій під контроль Української держави й умовами  
цього повернення, що наразі не дозволяє розробити детальний 
план практичних заходів щодо їх реінтеграції; 

концептуального осмислення та подальшого створення мо-
білізаційних і координуючих механізмів ресурсного забезпечення 
процесів відновлення та розбудови миру й оптимізації викорис-
тання цих ресурсів. У ситуації гострої нестачі внутрішніх і зовніш-
ніх ресурсів (соціальних, людських, трудових, економічних, фі-
нансових) вирішення цього питання має принциповий характер та 
є одним із пріоритетних; 

розвитку місцевого самоврядування й інститутів громадян-
ського суспільства як основних інструментів гармонізації соціаль-
них відносин на постраждалих територіях, створення сприятливих 
умов для повернення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 
місць постійного проживання; 

включення процесів відновлення та розбудови миру у схід-
них регіонах України в загальний контекст реформування україн-
ського суспільства, створення механізмів гармонійної реінтеграції 
постраждалих територій та їх населення в загальноукраїнський 
соціально-економічний, політичний і правовий простір. 

Через свою принципову значущість вищезазначене коло пи-
тань потребує попереднього змістовного визначення на концепту-
альному рівні та несуперечливого поєднання в цілісну систему 
пріоритетів, ключових завдань, напрямів діяльності та принципів її 
реалізації. Інструментом забезпечення такого поєднання має стати 
Концепція, деталізацією якої стане відповідна Державна цільова 
програма з відновлення та розбудови миру у східних регіонах Ук-
раїни. Зміст Концепції має розглядатися з позицій системного під-
ходу, які комплексно представляють інтереси цих регіонів України 
і міжнародної спільноти у подоланні конфлікту та його наслідків. 
Потребують визначення спільні та диференційовані проблеми з 
розкриттям відповідних причин їх виникнення. 
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Значні зусилля й увага приділяються в країні виходу із сис-
темної кризи та воєнного протистояння. Усе більше ускладнюється 
розв’язання питань формування системи мирних взаємовідносин 
між Україною та окупованою територією Донецької і Луганської 
областей, подолання наслідків воєнного конфлікту. Набувають 
гостроти нові питання ініціювання та проведення соціально-
психологічної, інформаційно-патріотичної роботи з населенням 
окупованих територій щодо їх значущості для України та поваги 
до його інтересів, проведення інформаційної роботи з населенням 
окупованих територій щодо негативних наслідків для економіки 
регіону в разі їх відокремлення від України тощо.  

Одночасно з проблемами східного регіону постають нові 
проблеми для України щодо відновлення та розбудови миру. Вони 
полягають у невідповідності дій системи державного управління 
функціонувати в умовах системної кризи та воєнного конфлікту. 
Діяльність інститутів законодавчої та виконавчої влади не спрямо-
вана на швидку перебудову суспільних й економічних відносин 
щодо формування та реалізації завдань функціонування в умовах 
воєнного конфлікту, подолання його соціальних, економічних, по-
літичних, екологічних, інформаційних та інших негативних нас-
лідків, попередження ризиків та небезпек для міжнародної спіль-
ноти у зв’язку з відсутністю миру на сході України. 

Зростають потреби в подоланні настроїв конфронтації, лю-
доненависництва, непримиримості серед усього населення Украї-
ни. Не простежується активності політичної еліти щодо мирного 
розв’язання конфлікту на сході України. 

Слабозабезпеченою є система національної безпеки в усіх її 
сферах (економічній, політичній, соціальній, науково-технічній, 
інформаційній, екологічній, воєнній тощо). У державних стратегі-
ях розвитку України на період до 2020 року (Державна стратегія 
сталого розвитку на період до 2020 року та Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2020 року) не викладено на-
прямів та заходів, які сприяли б розбудові та відновленню миру на 
сході країни. У регіональних стратегіях розвитку Донецької та Лу-
ганської областей немає позицій, спрямованих на розбудову миру. 

Поглиблення системної кризи, зростання бідного населення, 
безробіття, цін, соціальної нерівності, розповсюдження по країні 
великої кількості зброї, посилення інформаційної війни, маніпу-
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лювання свідомістю людей, втрата людського потенціалу, погір-
шення стану здоров’я дітей і населення, втрата житла, зростання 
вимушених переселенців тощо є несприятливими чинниками для 
стабілізації ситуації в Україні в цілому та її східних регіонів зок-
рема. У той же час вибухонебезпечний стан є загрозою для безпе-
ки країни та зовнішнього середовища. 

Проблеми для країн, кордони яких проходять уздовж Украї-
ни, полягають у небезпеці для населення територій, розташованих 
поблизу районів ведення бойових дій. Небезпеки проявляються у 
такому: 

зростає соціальна напруженість у суспільстві через наявність 
потенційних загроз миру в країні; 

зростають небезпеки, пов’язані з нелегальною та легальною 
міграцією біженців з України та її східних регіонів; 

порушуються, розриваються економічні зв’язки, реалізують-
ся загрози втрати інвестицій на територіях східних регіонів та Ук-
раїни в цілому; 

знижується інтерес до культурних, рекреаційно-туристичних 
та спортивних заходів в Україні та її східних регіонах; 

розриваються соціально-економічні та культурні зв’язки з 
Росією; 

зростає недовіра до вкладення будь-яких інвестицій, під- 
тримки ділових зв’язків реалізації бізнес-проектів тощо; 

посилюється недовіра до владних структур України з боку 
іноземних інвесторів та донорів через корупцію, нецільове вико-
ристання коштів на відбудову та допомогу сходу України. 

Для формування умов і можливостей, спрямованих на від- 
новлення та розбудову миру, доцільно систематизувати за змістом 
і терміном джерела виникнення проблем та їх зміни протягом іс-
нування незалежної України. 

Визначення проблем, причин та джерел, які спровокували 
виникнення загроз і небезпек, сприяло формуванню сценаріїв, на-
прямів та заходів щодо відновлення й розбудови миру. З ураху-
ванням необтяженості конфлікту етнічними та релігійними чинни-
ками його подолання є імовірним за умов домовленості еліт, недо-
пущення його затягування більше 5 років із загрозою перетво-
рення на постійний, формування Україною доказової бази щодо 
прямої участі Росії в конфлікті, налагодження і посилення діалогу 
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Президента України з населенням країни та окупованих територій, 
дотримання прав людини на всій території України. Одночасно 
мають здійснюватися: цілеспрямована розробка механізмів визна-
чення й оприлюднення керівництвом країни стратегії інтеграції 
Донбасу в країну; використання активності та спроможності гро-
мадянського суспільства і населення Донбасу до конструктивних 
дій щодо його розбудови; цільове залучення міжнародних донорів 
до розв’язання конфлікту; подолання негативних наслідків його 
прояву на постконфліктних територіях. Лише за таких умов існує 
реальна можливість встановити мир на сході України. 

Відновлення та розбудова миру потребують послідовності 
таких дій: подолання воєнного конфлікту, створення умов і мож-
ливостей для цього; пом’якшення та ліквідація негативних наслід-
ків воєнних дій для населення у східних регіонах України, спрямо-
ваних на відновлення та підтримку здоров’я; забезпечення праце- 
влаштування; ремонт пошкодженого житла, закладів освіти, до-
шкільних закладів; допомога переселенцям у залученні житла, 
працевлаштуванні, інтеграції в територіальні громади, наданні со-
ціальної допомоги; підтримка малого і середнього бізнесу та орі- 
єнтація його на розв’язання проблем життєзабезпечення населення 
східних регіонів; надання ВПО соціально-побутових послуг, мож-
ливості придбання продуктів харчування, промислових товарів, 
ліків тощо; розвиток демократичних засад управління, залучення 
представників громадських об’єднань з ВПО до місцевого та регі-
онального управління; підтримка волонтерського руху; створення 
умов для наповнення інформаційного простору у східних регіонах 
національними інформаційними програмами тощо. 

Реалізація вказаних напрямів спричинить посилення соці- 
альної стійкості, яка матиме тенденцію до посилення, підвищиться 
рівень довіри та співпраці на всій території України. Буде полі- 
пшено надання соціальних послуг на територіях поза межами  
конфлікту для ВПО, знизиться тиск на місцеві ресурси. Очікується 
зниження напруженості між ВПО та приймаючими громадами. 
Буде забезпечено дотримання прав і законності, знизиться злочин-
ність та насильство. 

Реалізація в Концепції положень з відновлення та розбудови 
миру дозволить досягти такого стану в суспільстві, який визнача-
ється спільним прагненням усього населення до перспектив гідно-
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го існування та розвитку країни, встановленням і виконанням пра-
вових, договірних вимог, правил, норм, обов’язків; бажанням до 
консенсусу, спільних домовленостей та запобігання конфліктам; 
розвитком соціального діалогу, соціального приватного партнер- 
ства; переважанням культури та відповідальності в системі полі-
тичних, соціальних, економічних відносин; усвідомленістю пере-
ваг миру на противагу конфліктам. 

Відновлений і розбудований мир на сході України – це від-
сутність протистояння, конфліктів, протестів завдяки створенню 
умов їх попередження та виникнення. Критеріями його створення 
є: високий рівень та якість життя більшості населення країни, ни-
зька частка бідного населення; низький рівень безробіття, високий 
рівень інформаційної та кримінальної безпеки, подолання соціаль-
ної нерівності, довіра населення до влади, низький рівень корупції, 
наявність патріотичної національної еліти тощо. 

 
 

2.2. Аналіз проблем східних регіонів України,  
 пов’язаних із воєнним протистоянням,  
 та причин, що їх обумовлюють 

 
До 2014 р. у структурі економіки України Донецька та Лу- 

ганська області були найбільшими за своїм потенціалом: у загаль-
ному обсязі ВРП частка Донецької області в 2012 р. складала 
11,7%, Луганської – 4; частка в експорті продукції –19,6 та 5,6 від-
повідно; частка зайнятого населення – 9,7 та 4,9% від загального 
показника по Україні відповідно. У Донецькій області на початок 
2014 р. функціонувало 93,6 тис. юридичних осіб, у Луганській − 
44,7 тис. Значна кількість серед них належала до великих підпри-
ємств. У цих областях була сконцентрована вугледобувна, енерге-
тична, металургійна, коксохімічна, хімічна, машинобудівна про-
мисловість. 

Унаслідок дій сепаратистів і збройного конфлікту області 
втратили свої економічні позиції в національній економіці Укра- 
їни, а також значну частку людських і матеріальних ресурсів.  
Наслідками цього конфлікту стало розділення східних областей 
(Донецької та Луганської) на контрольовану та неконтрольовану 
українською владою території. За оцінками науковців, частка 
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площі земельних ресурсів Донецької області, що перебувають (пе-
ребували) під контролем незаконних збройних формувань у період 
проведення АТО, становить 47,9% в загальній площі області. 

Бойові дії та обстріли житлових масивів міст Донбасу приз-
вели до масштабних руйнувань житлових і громадських будівель, 
транспортної та комунальної інфраструктури, розірвання еконо- 
мічних відносин, зупинки діяльності підприємств, припинення ро-
боти банківських та платіжних систем, втрати населенням роботи 
та засобів до існування. 

Системного характеру набули порушення прав і свобод гро-
мадян. Мешканці непідконтрольних територій обмежені в доступі 
до медичної допомоги, соціальних послуг та виплат, що стало ва-
гомою причиною масової вимушеної міграції населення цих регіо-
нів.  

Проблеми, що обумовлюють необхідність відновлення та 
розбудови миру на сході України, доцільно диференціювати за 
такими сферами: 

суспільно-політична (розшарування суспільства з приводу 
сприйняття та оцінки подій на Донбасі, слабкість політичних ін-
ститутів, порушення діяльності частини органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, неможливість структурувати вза- 
ємодію суб’єктів політики); 

економічна (поглиблення економічної кризи, гальмування 
або призупинення економічних реформ у країні, затримка еконо-
мічного оздоровлення та відновлення зростання, руйнування про-
мислового потенціалу й агропромислового комплексу в зоні конф-
лікту, руйнування господарських зв’язків, ухилення від оподатку-
вання або подвійне оподаткування суб’єктів підприємницької дія-
льності, фізичний капітал яких залишився на непідконтрольній 
українській владі території, втрати експортного потенціалу, руй-
нування об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури, бло-
кування транспортних шляхів тощо); 

соціальна (втрати людського потенціалу, деградація соціаль-
них структур суспільства, соціально-психологічні травми, поглиб-
лення соціальних проблем; поява нових уразливих груп населен-
ня − ВПО, біженці, що потребують працевлаштування, допомоги у 
вигляді житла, продовольства, медичних послуг, сім’ї, які втрати-
ли годувальника, діти-сироти або діти з неповних сімей, колишні 
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учасники бойових дій та інваліди, яким складно інтегруватися у 
мирне життя та конкурувати на ринку праці; високий рівень без-
робіття, посилення бідності, зростання неформального сектору 
економіки, непрацююча система соціального забезпечення та соці-
ального захисту на непідконтрольних українській владі територіях, 
зниження спроможності держави щодо надання соціальних послуг 
та соціального захисту тощо); 

інформаційна (повномасштабне розгортання інформаційної 
війни на територіях Донецької та Луганської областей, блокада і 
застосування країною-агресором мас-медійних технологій в ін-
формаційному просторі тимчасово окупованих територій для ма-
ніпулювання масовою свідомістю громадян, поширення настроїв 
розбрату, страху, хаосу, ненависті, зростання недовіри до уряду 
тощо);   

екологічна (суттєве погіршення стану довкілля, знищення лі-
сових насаджень та природоохоронних зон, неможливість прове-
дення екологічного моніторингу, наявність замінованих ділянок 
території, накопичення уламків зруйнованих споруд і техніки, по-
рушення режиму водовідведення на виведених із ладу підприєм- 
ствах вугільної промисловості тощо); 

сфера безпеки життєдіяльності (необхідність розмінування 
територій, транспортних шляхів (залізничне господарство та авто-
мобільні шляхи), зруйновані або пошкоджені об’єкти водопоста-
чання та водовідведення, заклади інфраструктури охорони здо-
ров’я; загроза розповсюдження епідемій та соціально-небезпечних 
хвороб, активізація кримінальних злочинів, неконтрольований обіг 
зброї та вибухівки). 

Нерозв’язність зазначених проблем проявляється у низькому 
рівні стабільності та безпеки, несприятливих умовах для віднов-
лення та розбудови миру, наявності збройного конфлікту і воєнно-
го протистояння, які спричинили негативні наслідки внутрішнього 
та зовнішнього характеру для України в цілому та східних регіонів 
зокрема, сформували загрозу безпеки для європейських країн. На-
слідки нерозв’язаності цих проблем полягають у руйнуванні про-
мислово орієнтованих східних регіонів України внаслідок військо-
вої агресії, всього відтворювального механізму у всіх визначених 
сферах та значному зниженні рівня життя, соціальної захищеності, 
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яке в окремих частинах тимчасово окупованих територій вже на-
було ознак гуманітарної катастрофи. 

Вирішення зазначених проблем відповідає пріоритетам дер-
жавної політики, які в даному контексті регламентуються:  

Державною стратегією сталого розвитку «Україна-2020» 
(схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015), 
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 
року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
06.08.2014 р. № 385), у яких серед стратегічних цілей державної 
регіональної політики в Донецькій та Луганській областях визна-
чено: відновлення пошкодженої інфраструктури (доріг, залізнич-
ної інфраструктури, електричних та водопровідних мереж); від- 
новлення і забезпечення безперебійного енерго-, газо- та водопо-
стачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я та 
промисловості; відновлення роботи комунального транспорту; по-
ліпшення епідеміологічної ситуації; задоволення соціальних по- 
треб мешканців і ВПО та ін.;  

Національною стратегією у сфері прав людини (затверджена 
Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015), у якій 
серед стратегічних напрямів визначено: захист прав ВПО; вживан-
ня необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території України; забезпечення прав гро-
мадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та 
Луганської областей, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження;  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року» (від 23.11.2015 р. № 1393-р), у 
якому серед очікуваних результатів (відповідно до Національної 
стратегії у сфері прав людини) на кінець 2016 р. передбачено ство-
рення ефективної системи, спрямованої на забезпечення протидії 
злочинним діянням проти життя людини, припинення та покаран-
ня за такі діяння, відшкодування збитку сім’ям потерпілих; дотри-
мання норм міжнародного права для захисту життя мирного насе-
лення на тимчасово окупованій території України; дотримання 
принципів ідеологічної багатоманітності, впровадження інформа-
ційної політики захисту і протидії інформаційній війні, недопу-
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щення мови ворожнечі, адаптації реакційної політики до міжна- 
родних стандартів провадження журналістської діяльності в умо-
вах збройного конфлікту, формування інформаційної політики в 
умовах збройного конфлікту, проведення навчання редакторів та 
журналістів міжнародним стандартам з питань провадження жур-
налістської діяльності в умовах збройного конфлікту та загального 
інформування населення.  

Концепція відновлення та розбудови миру має враховувати 
пріоритетні напрями державної політики, які визначаються чин-
ним законодавством України, указами Президента України, право-
вими документами Кабінету Міністрів України, міжнародними 
договорами та зобов’язаннями тощо.  

Для розв’язання поставлених проблем, а також формування 
політики їх попередження та мінімізації необхідно визначити при-
чини, які їх обумовлюють. Виникнення гострої кризової ситуації у 
східних регіонах викликане такими внутрішніми та зовнішніми 
причинами: 

тривала відсутність у такому старопромисловому регіоні, як 
Донбас, відповідних викликам часу модернізаційних процесів, що 
призвело до консервації застарілих технологій промислової діяль-
ності, погіршення умов зайнятості та накопичення в населення ре-
гіону соціального невдоволення своїм становищем; 

замкненість багатьох господарських зв'язків підприємств 
Донбасу на замовниках із Російської Федерації, складність дивер-
сифікації застарілих виробництв і виходу на нові ринки; 

значна роль в економіці Донбасу підприємств, що перебува-
ють у власності громадян Російської Федерації або проросійськи 
налаштованих представників регіональних владних та бізнес-еліт; 

формування у процесі історичного розвитку території Дон-
басу специфічного регіонального соціуму – різноманітної за етніч-
ним складом і моральними цінностями людської спільноти, здебі-
льшого відірваної від свого історичного, культурного й релігійно-
го коріння, русифікованої та ідеологізованої радянськими ціннос-
тями і нормами, розселеної на прикордонних територіях, значна 
частка якого внаслідок політики форсованої індустріалізації та  
післявоєнної відбудови прийняла викривлений вигляд «проросій-
ської орієнтації»; 
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активна роль кримінального та напівкримінального середо-
вища під час пострадянських трансформацій (зокрема у процесі 
приватизації) у 90-х роках ХХ ст.; 

відсутність активної національної культурної та інформацій-
ної політики, яка б могла сформувати єдиний національний соціо-
культурний простір та інтегрувати населення Донбасу в українське 
суспільство, ігнорування державою ризику тривалого перебування 
території Донбасу під російським інформаційним простором, про-
граш України в інформаційній війні з Росією; 

існування латентних сепаратистських настроїв, активність 
яких була спровокована та підтримана ззовні, що призвело до вій-
ськового протистояння, наслідками якого стали загибель тисяч 
мирних громадян і поява близько 2 млн ВПО;  

руйнування внаслідок збройного конфлікту житлового фон-
ду, соціальної інфраструктури та систем життєзабезпечення, втра-
та населенням житла і майна, проблеми із забезпеченням необхід-
ними комунальними послугами, медичним забезпеченням, ліку-
ванням та реабілітацією постраждалих і хворих, які потребують 
постійного медичного нагляду;  

економічний занепад і зростання безробіття внаслідок за-
криття підприємств, розриву економічних зв’язків, розпаду трудо-
вих колективів, фізичного знищення виробничих потужностей, 
руйнування фінансової, банківської сфер, транспортної інфрастру-
ктури та систем зв’язку, комунікацій;  

інформаційна війна, блокада інформаційного простору,  
масштабні викривлення інформації, дезінформація та антидержав-
на пропаганда тощо.  

 
 
2.3. Цільові орієнтири і принципи реалізації  

 Концепції відновлення та розбудови миру  
 у східних регіонах України 

 
Концепція відновлення та розбудови миру у східних регіо-

нах України за своєю сутністю має визначати умови та можливості 
для забезпечення гарантованої безпеки життєдіяльності громадян, 
постраждалих від воєнного протистояння, а також територіальної 
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цілісності держави, захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз со-
ціальної, економічної, інформаційної, поличної безпеки. 

Реалізація даної Концепції має будуватися на основі таких 
принципів: 

верховенство права; 
соціальна справедливість; 
попередження виникнення внутрішніх і зовнішніх загроз на-

ціональної безпеки; 
надання переваги переговорним і мирним процесам у 

розв’язанні конфліктів; 
дотримання балансу соціальних інтересів особи, суспільства, 

держави, їх взаємна відповідальність; 
розвиток культури безпеки; 
створення умов інформаційної безпеки; 
укріплення соціального діалогу та соціального партнерства; 
зростання поваги і довіри населення східних регіонів до вла-

ди. 
Метою Концепції є відновлення та розбудова миру у східних 

регіонах України шляхом здійснення комплексних заходів на наці-
ональному та місцевому рівнях, спрямованих на демілітаризацію, 
подолання наслідків збройного конфлікту, примирення населення 
з обох сторін конфлікту, соціальне та економічне оновлення схід-
них регіонів, створення безпечного середовища життєдіяльності 
людей, формування більш справедливого суспільства, усунення 
або мінімізація причин конфлікту, забезпечення гармонійної полі-
тичної та соціально-економічної реінтеграції тимчасово окупова-
них територій в Україну в контексті загальнодержавних процесів 
реформування та розвитку суспільства. 

Досягнення зазначеної мети потребує модернізації всіх ас- 
пектів життєдіяльності східних регіонів України, а саме:  

економічної сфери шляхом інноваційних та структурних 
змін, розвитку видів економічної діяльності, що належать до висо-
ких технологічних укладів;  

соціальної сфери шляхом налагодження суспільного діалогу, 
відновлення довіри, створення структур громадянського суспіль- 
ства;  

політичної сфери шляхом відновлення інститутів державної 
влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації;  
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інформаційної сфери шляхом налагодження суспільного діа-
логу і суспільної  довіри, застосування широкого спектру органі-
заційних, суспільно-політичних, соціально-економічних, спеціаль-
них заходів для досягнення морально-психологічної переваги, 
нейтралізації негативного інформаційного впливу з боку країни-
агресора, забезпечення широкомасштабної інформаційно-психоло-
гічної протидії в умовах інформаційної війни. 

Успішне відновлення миру та запобігання новим конфліктам 
потребують вироблення загальних принципів роботи з постконф-
ліктного відновлення, пошуку структурних передумов відроджен-
ня і підтримки миру, включаючи гармонізацію принципів і страте-
гій різних учасників процесу. 

 
 
2.4. Диференціація пріоритетних напрямів відновлення  

 та розбудови миру залежно від типів територій  
 у східних регіонах України 

 
Реалізація стратегічної мети розвитку східних регіонів від-

буватиметься в умовах поки що неповного врегулювання конфлік-
ту, правової невизначеності з розподілом повноважень, відповіда-
льності та фінансування процесу відродження й реінтеграції цих 
регіонів. Оскільки швидко подолати напруженість та протистояння 
(не військове) неможливо, слід зазначити, що діяльність з розбу-
дови миру та відновлення територій буде довготривалим проце-
сом. 

Концептуальне бачення проблемного поля східних регіонів 
України обумовлює розподіл чотирьох типів територій, яких ця 
ситуація торкнулася безпосередньо: 

1) тимчасово окуповані території (так звані «окремі райони 
Донецької та Луганської областей»), які фактично вийшли із зони 
політичного, правового, економічного, інформаційного простору 
України та в яких активно формуються квазідержавні утворення 
проросійського спрямування. Ці території втратили найбільшу  
частку людського потенціалу (вимушені переселенці, біженці), 
мають значні втрати виробничих потужностей (зруйновані, зупи-
нені або переміщені на інші території підприємства) та соціальної 
інфраструктури. У значної частки населення тимчасово окупова-
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них територій сформоване негативне ставлення до України, наявна 
проросійська орієнтація, а певна частина має вигоду від існуючої 
ситуації (подвійні пенсії, гуманітарна допомога, доступ до неза-
конних джерел збагачення та ін.). Реінтеграція цих територій в ук-
раїнський простір буде найбільш складним завданням; 

2) території, на яких велися бойові дії (у тому числі ті, які 
певний час були окуповані, але згодом були звільнені та наразі 
перебувають під контролем України) та ті, що розташовані в зоні 
зіткнення. Прифронтові території найбільше постраждали від во-
єнних дій, у більшості з них знищена виробнича та соціальна ін-
фраструктура, значна частина населення виїхала, а ті жителі, які 
залишилися, перебувають у стані гуманітарної катастрофи. Ці те-
риторії потребують невідкладної допомоги держави та суспіль- 
ства, а підконтрольність Україні формує можливості для їх віднов-
лення та встановлення миру на них;  

3) усі інші території Донецької та Луганської областей, що 
географічно є прилеглими до окупованих та деокупованих терито-
рій і також зазнали певних економічних втрат унаслідок розриву 
господарських зв’язків з окупованою територією, руйнування ви-
робничої і транспортної інфраструктури та на яких значною мірою 
сконцентрувались ВПО; 

4) території областей, що межують із зоною конфлікту, є  
місцями найбільшого зосередження ВПО та потребують створення 
сприятливих умов для працевлаштування та проживання осіб, які 
не планують найближчим часом повертатися до попереднього міс-
ця проживання. Тут гостро постають питання інтеграції ВПО в 
територіальні громади. 

Кожен із цих типів постраждалих територій має певну спе-
цифіку проблем, які потрібно вирішувати, різний ступінь гостроти 
цих проблем та принципово різні можливості й механізми їх вирі-
шення. При відновленні та розбудові миру у східних регіонах Ук-
раїни, визначенні стратегічних напрямів та пріоритетів діяльності, 
а також при розробці відповідних практичних заходів необхідно 
враховувати специфіку кожного з чотирьох типів територій. 

Отже, для кожного типу територій мають визначитися від-
повідні пріоритети. На даному етапі з урахуванням ситуації, що 
склалася, оптимальними будуть такі пріоритетні напрями: 
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1) для тимчасово окупованих територій – їх повернення під 
контроль України, соціально-економічна реінтеграція в національ-
ну економіку та комплексне відновлення всіх сфер життєзабезпе-
чення, реінтеграція в соціокультурний та інформаційний простір 
українського суспільства; 

2) для територій, які постраждали від окупації, але перебу-
вають під контролем України, – комплексне відновлення систем 
життєзабезпечення, стимулювання економічного розвитку. Для 
цих двох типів територій важливим є всебічне сприяння повернен-
ню ВПО до місць свого постійного проживання, створення умов 
для розвитку соціального діалогу й інститутів громадянського  
суспільства; 

3) для територій третього типу важливими є суттєва модер-
нізація та підвищення ефективності державного управління, еко-
номіки і соціальної сфери, забезпечення адаптації та соціального 
захисту переселенців, сприяння їх поверненню додому за їх ба-
жанням; 

4) для територій областей, які межують із зоною конфлікту, 
необхідно створити сприятливі регуляторні режими стимулювання 
підприємницької діяльності та самозайнятості осіб, які не плану-
ють найближчим часом повертатися до попереднього місця про-
живання, а також інтеграції ВПО у територіальні громади. 

 
 
2.5. Структурні передумови тривалого миру та розвитку  

 і запровадження стандарту відновлення  
 
Для успішного відновлення Донбасу, як тільки позначиться 

завершення збройного конфлікту, необхідно створити структурні 
передумови для тривалого миру та соціально-економічного роз- 
витку, що потребують невідкладного вирішення таких завдань: 

повноцінне відновлення діяльності органів державної влади 
та управління, правопорядку, соціального забезпечення, громадсь-
ких служб, фінансових інститутів; 

забезпечення громадської безпеки шляхом розмінування те-
риторій, забезпечення контролю за наявною стрілецькою зброєю, 
ефективної оперативної діяльності органів правопорядку (поліції 
та народних дружин); 
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відновлення інфраструктури, у першу чергу зруйнованого 
житла, мереж водопостачання і водовідведення, електропостачан-
ня, зв'язку, транспорту, засобів утилізації побутових відходів і 
сміття, зруйнованих конструкцій; 

забезпечення відновлення різних видів економічної діяльно-
сті, стимулювання підприємницької активності, відновлення та 
створення нових робочих місць; 

повернення ВПО на колишні місця проживання, що включає 
допомогу з транспортом для повернення, надання тимчасового 
житла тим, у кого були зруйновані домівки, і допомогу з будівель-
ними матеріалами для ремонту пошкоджених будівель, а також 
вирішення проблем працевлаштування; 

забезпечення продовольчої безпеки, що передбачає на пер-
шому етапі цільовий розподіл гуманітарної допомоги, відновлення 
сільського господарства, інвентаризацію земель сільськогосподар-
ського призначення для оцінки придатності їх використання, роз-
виток тваринництва та забезпечення кормами, ветеринарними 
препаратами;  

забезпечення потреб в охороні духовного, психічного, пси-
хофізіологічного і фізичного здоров’я постраждалих від збройного 
конфлікту (надання базових медичних послуг, відновлення медич-
них установ), освіті (відновлення та ремонт установ освіти), соціа-
льному захисті; 

забезпечення можливостей отримання послуг щодо соціаль-
но-психологічної реабілітації для осіб, які потребують відповідної 
допомоги (пережили травму війни, отримали ушкодження психіч-
ного здоров’я тощо); 

розробка програми соціально-психологічної реабілітації та 
соціально-економічної адаптації для ВПО та осіб, що перебували в 
зоні збройного конфлікту;  

відкриття ресурсних центрів реабілітації для підтримки пси-
хологічного здоров’я особистості на звільнених територіях Донба-
су, набуття навичок відновлення життєздатності особистості, пси-
хологічної пружності; 

запровадження в мас-медійному просторі спеціальних про-
грам, заходів, що спрямовані на зміцнення духовного, психічного, 
психофізіологічного й фізичного здоров’я населення, яке постраж-
дало від бойових дій, ВПО, військовослужбовців, створення для 
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цього відповідної інфраструктури – інформцентрів, медіацентрів 
партнерських майданчиків із використанням ІКТ, інтернет-техно-
логій, комунікацій;  

формування навичок здорового способу життя, самозбере-
ження, витривалості, здатності діяти в умовах значних моральних, 
фізичних, психічних і психофізіологічних навантажень, підвищен-
ня стійкості організму до впливу стрес-факторів, формування стій-
ких емоційно-вольових якостей.  

Відновлення східних регіонів відкриває нові можливості не 
відродження морально і фізично застарілої економіки, а розбудови 
сучасної модерної та ефективної економічної системи, оновлення 
невідповідних сучасним вимогам доріг і комунікацій, житла, сис-
теми освітніх, медичних і соціальних закладів, формування прос-
тору, придатного для забезпечення сталого людського розвитку 
відповідно до вимог ХХІ ст. Водночас реалізація реформ в Україні 
відкриває можливості для узгодження специфічних новацій, адре-
сованих Донбасу, з тими, що поширюються на всю країну. 

Критерієм оптимальності вирішення пріоритетних завдань 
Концепції доцільно вважати стандарт відновлення. Саме установка 
на стандарт відновлення є дієвим фактором, що має одночасно і 
політичний, і економічний характер.  

Установка на відновлення територій на рівні стандартів до-
конфліктного періоду є принципово неприйнятною. З іншого боку, 
постконфліктне відновлення неминуче вийде за межі реалістично-
сті, якщо буде ґрунтуватися на кращих світових стандартах роз- 
витку систем життєзабезпечення, інфраструктури, виробничих і 
соціальних об'єктів. Бажаний рівень постконфліктної реабілітації 
має бути досяжним і відповідати фінансовим, матеріально-тех-
нічним та кадровим можливостям країни. 

Процес відновлення і розвитку Луганської та Донецької об-
ластей має перерости в національний проект комплексної модерні-
зації економіки та інфраструктури України. Для успішної реаліза-
ції визначених концептуальних засад мають бути залучені не лише 
державні кошти і міжнародна допомога, але і мобілізовані ресурси 
українського бізнесу.  

За цих умов у найкоротші терміни може бути сформований 
пул будівельних, логістичних, транспортних, машинобудівних, 
інжинірингових, фінансових компаній, які можуть запропонувати 
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комплексне рішення для відновлення і модернізації регіону. Пози-
тивний досвід участі українських компаній у проектах з віднов-
лення інфраструктури після природних катаклізмів та бойових дій 
може бути з успіхом використано в Україні. 

З урахуванням установки на стандарт відновлення можна 
очікувати, що Донецька і Луганська області можуть стати пілот-
ними регіонами для реалізації програми масового будівництва до-
ступного житла, термомодернізації житлового фонду, реформу-
вання систем водопостачання, впровадження енергозберігаючих та 
екологічних технологій, будівництва якісних доріг й інфраструк-
тури. 

Виходячи з того, що стратегічною метою програми є віднов-
лення та розбудова миру у східних регіонах України, необхідне 
збереження соціального потенціалу постраждалих територій. Це 
означає, що разом із виконанням завдання щодо захисту прав та 
свобод ВПО й активізації їх інтеграції у громади треба створити 
умови для їх повернення до місць постійного проживання. 

З урахуванням вищевикладеного доцільно передбачити мож-
ливість застосування сценарного підходу до розробки планів прак-
тичних заходів залежно від перебігу процесу політичного врегу-
лювання щодо встановлення контролю за тимчасово окупованими 
територіями. 

Пошук оптимального варіанта відновлення та розбудова ми-
ру у східних регіонах України ускладнюється невирішеністю полі-
тичного аспекту проблеми, а саме – повернення тимчасово окупо-
ваних територій під контроль Української держави. Очевидно, що 
без виконання цієї умови жодні системні заходи щодо реінтеграції 
цих територій та повернення ВПО до місць постійного проживан-
ня неможливі. У зв’язку з цим послідовність розв’язання проблеми 
розбудови миру та відновлення територій має бути такою: 

припинення бойових дій, встановлення «режиму тиші»; 
деокупація (виведення іноземних військ, роззброєння опол-

ченців, нейтралізація арсеналу зброї, нейтралізація антиукраїн- 
ської агентури); 

відновлення державної влади (відновлення роботи адмініст-
рацій, органів правопорядку, відновлення дії українського законо-
давства, повернення в обіг національної валюти, соціальний захист 
населення); 
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реінтеграція (повернення до політичного процесу, у першу 
чергу виборного для обрання на законних підставах органів місце-
вої влади та місцевого самоврядування); 

активізація ресурсів інформаційного забезпечення на Донба-
сі, особливо на територіях, де відбувалися бойові дії, їх викорис-
тання для організації та проведення інформаційно-агітаційної і 
просвітницької роботи, заходів інформаційно-психологічного 
спрямування серед населення, ВПО, військовослужбовців, спря-
мованих на підтримку здорового морально-психологічного кліма-
ту в населених пунктах, формування культури самозбереження, 
соціального діалогу, культури миру; 

примирення людей шляхом різноманітних форм суспільного 
діалогу та взаємодії. Принциповими засадами процесу відновлення 
та розбудови миру має стати викорінення культури насильства, 
подолання ворожості груп й окремих осіб, застосування ненасиль-
ницьких методів при відстоюванні сторонами своїх інтересів, а 
також при регулюванні та вирішенні можливих конфліктів; 

активізація діяльності прес-центрів, які надають об’єктивну 
інформацію і населенню, і військовослужбовцям про стан суспіль-
но-політичної ситуації в населених пунктах прикордонних терито-
рій Донбасу для застосування оптимальних  стратегій реагування в 
разі її зміни. 

До основних заходів у цій області відносять: сприяння у від-
новленні інститутів державної влади; сприяння поверненню біжен-
ців і ВПО; надання допомоги в розмінуванні території та віднов-
ленні найважливіших елементів інфраструктури держави; надання 
гуманітарної та іншої допомоги населенню; забезпечення умов для 
проведення вільних виборів до представницьких органів цивільної 
влади; сприяння зусиллям щодо захисту прав людини та ін.  

Відновлення соціального потенціалу постраждалих терито-
рій − це ключове завдання і необхідна умова успішного віднов-
лення всіх інших складових механізму соціального відтворення та 
розвитку постраждалих територій. Виходячи з цього одними з го-
ловних принципів реалізації Концепції є відновлення, розвиток та 
максимальне залучення до вирішення проблем постраждалих регі-
онів наявних у них соціальних ресурсів. 
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2.6. Стратегічні напрями відновлення та розбудови миру  
 у східних регіонах України й очікувані результати  
 їх запровадження 

 
Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України 

має здійснюватися за такими стратегічними напрямами. 
1. Розвиток громадянського суспільства та стимулювання 

соціального діалогу задля досягнення миру та соціальної стійкості. 
Реалізація цього напряму передбачає: 

розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралі-
зації з метою створення самодостатніх самоврядних територіаль-
них громад, здатних до саморозвитку шляхом залучення до проце-
сів прийняття та реалізації рішень на місцевому рівні всіх ключо-
вих суб’єктів розвитку (органи влади, громадянське суспільство, 
бізнес); 

удосконалення нормативно-правового забезпечення місцево-
го самоврядування з урахуванням специфіки та потреб постражда-
лих територій у східних регіонах; 

створення умов та підтримка участі громадян у прийнятті 
рішень через громадські ради, консультації з громадськістю, а та-
кож розширення можливостей громадян, особливо вразливих 
верств населення, для реалізації своїх прав і свобод; 

упровадження механізмів підзвітності та прозорості роботи 
органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом 
внесення змін до організаційної структури та внутрішніх процесів, 
розвитку кадрового потенціалу, а також упровадження відповідних 
етичних норм; 

розробку та впровадження механізмів залучення соціальних 
ресурсів громади на основі соціального діалогу та розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства; 

створення інформаційно-комунікативної та організаційної 
інфраструктури взаємодії ключових суб’єктів розвитку громади 
(ресурсні центри, інтернет-портали, комунікативні площадки, со-
ціальні мережі та інші системи комунікації та зворотного зв’язку). 

2. Забезпечення гідного рівня життя громадян, соціальної 
захищеності, захисту їх прав, свобод та інтересів, правосуддя. 
Реалізація цього напряму передбачає: 



126 

повноцінне відновлення роботи всіх ланок правоохоронної 
та судової систем;  

забезпечення соціального захисту населення постраждалих 
територій і ВПО на рівні гарантованих державою стандартів; 

розвиток та підтримку громадських організацій правозахис-
ної та соціальної спрямованості; 

підтримку та залучення волонтерських рухів до процесів за-
хисту найбільш вразливих верств населення; 

відновлення зруйнованої та пошкодженої соціальної інфра-
структури; 

відновлення систем медичного забезпечення, лікування та 
реабілітації постраждалих і хворих, які потребують постійного ме-
дичного нагляду; 

відновлення транспортної інфраструктури, систем зв’язку та 
комунікацій. 

3. Економічне відновлення. Реалізація цього напряму перед-
бачає: 

створення сприятливих умов ведення бізнесу на постражда-
лих територіях, які б стимулювали створення нових робочих місць 
і зростання виробництва; 

активне залучення в регіон інвестиційних ресурсів, перед-
усім донорських коштів та прямих інвестицій зарубіжних партне-
рів; 

розробку й удосконалення нормативно-правового забезпе-
чення економічної діяльності на постраждалих територіях з метою 
створення умов, що стимулюють економічний розвиток; 

підтримку малого підприємництва та самозайнятості; 
реалізацію інвестиційних проектів щодо відновлення перс-

пективних виробництв, які постраждали або зупинили свою діяль-
ність унаслідок військових дій. 

4. Захист інформаційної безпеки. Реалізація цього напряму 
передбачає: 

здійснення виваженої та збалансованої політики держави в 
інформаційній сфері, яка має три основних вектори − захист ін- 
формаційних прав і свобод людини, захист державної безпеки в 
інформаційній сфері та захист національного інформаційного рин-
ку, економічних інтересів держави в інформаційній сфері, націо-
нальних виробників інформаційної продукції; 
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 захист інформаційного суверенітету держави на територіях 
Донецької та Луганської областей; 

активне залучення засобів масової інформації до боротьби з 
корупцією, зловживаннями службовим становищем, іншими яви-
щами, які загрожують національній безпеці України і порушують 
конституційні права громадян; 

забезпечення неухильного дотримання конституційного пра-
ва громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущен-
ня неправомірного втручання органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів 
масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері та пере- 
слідування журналістів за політичні позиції і правдиве висвітлення 
суспільно-політичної ситуації в населених пунктах Донецької та 
Луганської областей; 

забезпечення узгоджених і цілеспрямованих дій суб'єктів, 
що функціонують у різних сферах життєдіяльності суспільства й 
держави з питань адекватного реагування на виявлені потенційні 
та реальні загрози і небезпеки в регіоні.  

Існуюча політика держави в інформаційній сфері має бути 
спрямована як на розвиток безпосередньо інформаційної сфери, 
так і на підвищення ефективності розвитку державності, безпеки, 
оборони, пріоритетних галузей економіки, фінансової та грошової 
систем, соціальної сфери, галузі екології та використання природ-
них ресурсів, науки, освіти, культури, міжнародного співробітни- 
цтва на територіях, постраждалих від збройного конфлікту на 
Донбасі. 

Реалізація стратегічних напрямів і заходів щодо їх запрова-
дження сприятиме: 

відновленню соціального діалогу у східних регіонах України 
та їх повноцінній, гармонійній реінтеграції в український соціаль-
но-політичний та економічний простір; 

розвитку інститутів громадянського суспільства, підвищен-
ню їх ролі у прийнятті та реалізації рішень щодо розв’язання існу-
ючих проблем; 

розвитку місцевого самоврядування та місцевої демократії в 
контексті децентралізації системи управління; 

становленню самодостатніх самоврядних територіальних 
громад, здатних до саморозвитку; 
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вирішенню найбільш гострих проблем ВПО, захисту їх прав, 
свобод та інтересів; 

реалізації прав і свобод усіх громадян східних регіонів Укра-
їни; 

відродженню та модернізації економіки постраждалих тери-
торій; 

удосконаленню нормативно-правової бази у сфері соціальної 
безпеки, соціального захисту, місцевого самоврядування та ін. 

Результативність реалізації запроваджених заходів оціню-
ється за такими критеріями: 

1) показники витрат: 
обсяг видатків із державного бюджету на відновлення зруй-

нованих об’єктів інфраструктури (промислової, транспортної, со-
ціально-побутової, соціально-культурної); 

обсяг видатків із державного бюджету на відновлення зруй-
нованих або пошкоджених систем життєзабезпечення (во- 
до-, електро-, тепло-, газопостачання тощо); 

обсяг інвестицій у спорудження нового та ремонт пошко-
дженого житла;  

обсяг інвестицій у створення нових робочих місць; 
обсяг залучених донорських коштів (допомоги) для розв’я-

зання проблем відновлення та розбудови миру; 
2) показники продукту: 
кількість відновлених об’єктів соціальної інфраструктури; 
кількість відновлених об’єктів електро-, тепло-, газо-, водо-

постачання; 
кількість відремонтованих будинків, їх загальна площа; 
кількість ВПО, які повернулися на постійні місця проживан-

ня; 
кількість ВПО, які отримали житло, площа отриманого жит-

ла; 
кількість реалізованих спільних проектів із міжнародними 

організаціями в напрямі розбудови миру на сході країни;  
кількість нових підприємств малого та середнього бізнесу 

ВПО, кількість  створених ними робочих місць;  
3) показники ефективності: 
середній розмір заробітної плати; 
середній розмір інвестицій на одну особу; 
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середній обсяг податкових надходжень на одну особу; 
собівартість 1 м2 модернізованого (відремонтованого) житла; 
собівартість одиниці (метра погонного) модернізованих 

(відремонтованих) доріг; 
4) показники якості: 
відсоток ВПО, які повернулися до постійного місця прожи-

вання, від загальної кількості ВПО;  
відсоток відремонтованих доріг загального користування; 
відсоток відновлених та обладнаних установ соціального за-

хисту, об’єктів соціальної інфраструктури; 
відсоток модернізованих, оновлених або технічно переосна-

щених споруд з водопостачання та водовідведення; 
відсоток зруйнованих і непрацюючих об’єктів соціальної ін-

фраструктури; 
частка сільськогосподарської продукції власного виробницт-

ва для забезпечення потреб населення; 
частка продукції промислових підприємств, яка використо-

вується у процесі відновлення регіонів. 
Реалізація Концепції відновлення та розбудови миру на схо-

ді України потребує відповідного інституційного, організаційно-
технічного та фінансового забезпечення, специфічних механізмів 
залучення коштів міжнародних фінансових організацій та міжна-
родної технічної допомоги.  

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження плану заходів з організації відновлення пошкодже-
них (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструк-
тури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на 
території Донецької та Луганської областей» від 16.10.2014 р. 
№ 1002-р кошти на відновлення Донбасу мають бути передбачені 
у проекті Державного бюджету України за окремою бюджетною 
програмою на відновлення об’єктів інфраструктури. Державне за-
мовлення реалізується за рахунок коштів Державного бюджету, 
тому в щорічній постанові Кабінету Міністрів України про дер- 
жавне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання 
послуг для державних потреб слід передбачити фінансування за-
ходів щодо відновлення інфраструктури Донбасу. 

При реалізації концептуальних і програмних засад найбільш 
небезпечними універсальними внутрішніми ризиками вірогідно 
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буде корупція у витрачанні коштів незалежно від того, виділені 
вони урядом або надані міжнародними організаціями; надмірна 
бюрократизованість процесу прийняття управлінських рішень; де-
фіцит висококваліфікованого управлінського персоналу, здатного 
працювати в екстремальних умовах; дефіцит фінансових ресурсів 
та ризик інфляції. 

З метою зниження ризику корупції необхідно запровадити 
такі заходи: 

тісна координація діяльності уряду, приватного сектору, 
громадянського суспільства і зарубіжних партнерів; 

забезпечення максимально можливої прозорості фінансових 
потоків, особливо при проведенні тендерів, серед яких мають пе-
реважати відкриті; 

управління проектами відновлення із залученням представ-
ників міжнародних організацій, заснування спільних компаній із 
наданням їм доручення щодо управління проектами. 

Спільне з міжнародними організаціями управління проекта-
ми відновлення можна також вважати одним із методів «пом'як-
шення» ризику надмірної бюрократизованості. Цей вид ризику 
може проявлятися у міжвідомчих перепонах, бюрократичній тяга-
нині, здатних не тільки сповільнити відновлювальні роботи, але і 
знизити їх ефективність.  

Нейтралізація ризику дефіциту управлінських кадрів потре-
бує цілеспрямованої роботи з підготовки фахівців у сфері страте-
гічного територіального планування й управління відновлюваль-
ними роботами, організації тренінгів для керівництва місцевих 
адміністрацій тимчасово окупованих районів, а також технічного й 
інженерного персоналу. Найбільш ефективним шляхом вирішення 
цих проблем було б створення спеціального органу державного 
управління, за яким були б закріплені функції щодо реабілітації 
постконфліктних територій.  

Найбільш гострим та вагомим є ризик дефіциту фінансових 
ресурсів, який може бути послаблений шляхом мінімізації витрат і 
правильного планування реабілітаційних робіт, включаючи їх при-
близно рівномірний розподіл у часі. Разом з тим слід продовжити 
консультації із зарубіжними донорськими організаціями та потен-
ційними іноземними інвесторами про їх участь у фінансуванні  
постконфліктної реабілітації. Необхідно також детально вивчити 
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можливості участі у відновлювальних роботах місцевого приват-
ного сектора. Можливо, уряд міг би укласти серію угод із місце-
вими підприємцями у форматі протоколів про наміри. 

Посилення ризику інфляції може стати суттєвим результа-
том надходження в економіку країни додаткових фінансових ре- 
сурсів. Необхідні для зниження цього ризику заходи мають бути 
визначені з урахуванням обсягу фінансових ресурсів, потрібних 
для відновлювальних робіт, загальної кількості грошей в обігу, 
поточного рівня інфляції, а також зовнішньоекономічних факторів. 

Перелік факторів ризику може бути значно ширшим, проте 
зазначені види зовнішніх і внутрішніх факторів ризику піддаються 
управлінню, що свідчить на користь можливості реального пост-
конфліктного відновлення. 

 
 
2.7. Державна політика правового забезпечення  

 відновлення та розбудови миру на сході України 
 
З метою концентрації фінансових, інтелектуальних, людсь-

ких ресурсів у діяльності щодо подолання наслідків збройного 
конфлікту підготовлено Концепцію Державної цільової програми 
«Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України»3.  

Концепція, схвалена 31 серпня 2016 р. на засіданні Уряду 
України, передбачає роботу за трьома напрямами: 1) інфраструк-
тура і соціальні послуги; 2) економічне відновлення; 3) соціальна 
стійкість, розбудова миру та громадська безпека. 

Концептуально відновлення та розбудова миру у східних ре-
гіонах України значно ширше, ніж фізичне відновлення пошко-
дженого майна. Передусім при розробці Державної цільової про-
грами необхідно орієнтуватися на громади, які мають ефективно 
та швидко реагувати на виклики соціального характеру, обумовле-
ні великою кількістю ВПО, надмірним навантаженням на соціаль-

                                                      
3 Кабінет Міністрів України підтримав Концепцію Державної цільової 

програми «Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України»  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtot.gov.ua/kabinet-ministriv-
ukrayiny-pidtrymav-kontseptsiyu-derzhavnoyi-tsilovoyi-programy-vidnovlennya-
ta-rozbudova-myru-u-shidnyh-regionah-ukrayiny/. 
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ну інфраструктуру, загостренням соціальної напруженості між 
ВПО та приймаючими громадами.  

Метою Державної цільової програми має стати стимулюван-
ня соціально-економічного розвитку громад, підвищення якості 
життя населення через зміцнення їх спроможності та соціальної 
стійкості, підтримку економічної активності.  

Слід зауважити, що Державною цільовою програмою буде 
охоплено тільки підконтрольні уряду України території Донецької 
та Луганської областей. Відновлювальні заходи плануються також 
на території Дніпропетровської, Запорізької та Харківської облас-
тей, які прийняли найбільшу кількість ВПО з Донбасу. 

Невирішеним концептуально залишається питання віднов-
лення інфраструктури й економіки непідконтрольних українській 
владі територій. Головна перешкода полягає в недотриманні умов 
навіть тимчасового перемир’я та припинення бойових дій. 

Презентація Концепції Державної цільової програми віднов-
лення та розбудови миру мала дещо декларативний характер, тому 
є сподівання, що бажаний рівень деталізації буде викладено в са-
мій Державній програмі.  

 
КОНЦЕПЦІЯ 

Державної цільової програми відновлення  
та розбудови миру у східних регіонах України 

 
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма. На сучасному етапі розвитку України ключовою проб-
лемою є різке погіршення соціально-економічного стану східних 
регіонів України (Донецької та Луганської областей, крім населе-
них пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження, Дніпропетровської, Запорізької, 
Харківської областей), яке відбулося внаслідок збройного конф- 
лікту. Загострення проблеми викликано такими негативними яви-
щами, як руйнування житлового фонду, соціальної інфраструктури 
та систем життєзабезпечення; втрата населенням нерухомого та 
іншого майна, ускладнення забезпечення населення східних регіо-
нів України необхідними комунальними послугами, медичним за-
безпеченням, соціальними та освітніми послугами тощо; еконо- 
мічний занепад та зростання безробіття внаслідок закриття підпри-
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ємств, розриву економічних зв’язків, фізичного знищення вироб-
ничих потужностей; руйнування фінансової, банківської сфери, 
транспортної інфраструктури та систем зв’язку та комунікацій; 
низький зовнішній та внутрішній попит унаслідок гальмування 
економічного зростання; зниження купівельної спроможності на-
селення внаслідок зменшення реальних доходів; зниження якості 
життя; зростання чисельності населення у територіальних грома-
дах східних регіонів України у зв’язку з внутрішнім  переміщен-
ням; різке погіршення стану навколишнього природного середо-
вища, ускладнення екологічної ситуації в східних регіонах Украї-
ни, неефективна інформаційна політика тощо. 

Значущість зазначеної проблеми обумовлена тим, що всі її 
складові впливають не тільки на якість життя населення східних 
регіонів України, але і на стан соціально-економічного розвитку 
держави в цілому. Наслідки збройного конфлікту негативно впли-
вають на макроекономічну стабільність держави, процеси рефор-
мування та загальні перспективи зростання економіки. Розв’язання 
проблеми відповідає пріоритетам державної політики, визначеним 
у Законах України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політи-
ки», «Про основи національної безпеки України», «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Стратегії на-
ціональної безпеки України, затвердженій Указом Президента Ук-
раїни від 26 травня 2015 р. № 287, Національній стратегії у сфері 
прав людини, затвердженій Указом Президента України від  
25 серпня 2015 р. № 501, Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», схваленій  Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5, Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів  України від  
6 серпня 2014 р. № 385, та у Програмі діяльності Кабінету Мініст-
рів України, схваленій  постановою Верховної Ради України від  
14 квітня 2016 р. № 1099-VIII. 

До 2014 року у структурі національної економіки Донецька 
та Луганська області були найбільшими за своїм потенціалом: у 
загальному обсязі валового регіонального продукту частка Доне-
цької області в 2012 році становила 11,7 відсотка, Луганської −  
4 відсотки; частка в експорті продукції − відповідно 19,6 і 5,6 від-
сотка; частка зайнятого населення − відповідно 9,7 і 4,9 відсотка 
загального показника в Україні. У Донецькій області на початок 
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2014 року функціонувало 93,6 тис. юридичних осіб, у Луганській 
області − 44,7 тисячі. Значна кількість з них належала до групи 
великих підприємств переважно у таких галузях: вугледобувна, 
енергетична, металургійна, коксохімічна, хімічна та машинобудів-
на промисловість. Унаслідок збройного конфлікту Донецька та 
Луганська області втратили значну частку людських та матеріаль-
них ресурсів. За офіційними статистичними даними, обсяги про-
мислової продукції зменшились у 2014 році у Донецькій області на 
31,5 відсотка, у Луганській − на 42 відсотки, а у 2015 році − на 34,6 
і 66 відсотків відповідно. Деструктивні наслідки від розгортання 
кризових явищ у східних регіонах України виявилися вкрай кри-
тичними, що викликало ланцюгову реакцію дисбалансу усіх мак-
роекономічних показників економічного і соціального розвитку 
східних регіонів України. Комплексна взаємодія показників за від-
сутності належних заходів стабілізації ситуації призводить до під-
силення процесів занепаду економіки. Порівняння основних про-
гнозних показників розв’язання проблеми з відповідними макро-
показниками східних регіонів України протягом попередніх трьох 
років свідчить, що виконання Державної цільової програми відно-
влення та розбудови миру в східних регіонах України (далі − Про-
грама) забезпечить їх наближення до рівня докризового 2013 року. 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування 
необхідності її розв’язання програмним методом. Виникнення 
гострої кризової ситуації у східних регіонах України зумовлено 
рядом зовнішніх та внутрішніх факторів. Ще до початку збройного 
конфлікту Донецька та Луганська області стикалися із суттєвими 
довгостроковими викликами, пов’язаними з бідністю, складною 
демографічною ситуацією та застарілою структурою економіки. 
Протягом тривалого часу підприємства галузі важкої промислово-
сті, що сконцентровані у зазначених областях, скорочували обсяги 
виробництва. Збройний конфлікт погіршив ситуацію, що негатив-
но вплинуло на життєдіяльність мільйонів людей та уповільнило 
темпи розвитку держави в цілому. Значних обсягів руйнувань за-
знали об’єкти виробничої, транспортної та соціальної інфраструк-
тури у Донецькій та Луганській областях, посилились екологічні 
ризики. Суттєво змінився стан економіки зазначених регіонів, на 
які припадала приблизно четверта частина обсягу промислового 
виробництва та така ж частка експорту України. Спад виробництва 
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та масове згортання малого і середнього бізнесу призвели до ши-
рокомасштабного скорочення кількості робочих місць. 

Активні бойові дії викликали внутрішнє переміщення. Ста-
ном на 30 травня 2016 р. на обліку перебувало 1 787 019 внутріш-
ньо переміщених осіб (або 1 447 762 сім’ї), за даними ООН, фак-
тична кількість внутрішньо переміщених осіб становить близько 
800 000 осіб. Більш як половина внутрішньо переміщених осіб за-
лишилась у населених пунктах Донецької та Луганської областей 
поблизу лінії зіткнення, значну кількість внутрішньо переміщених 
осіб прийняли Запорізька, Дніпропетровська та Харківська облас-
ті, інші внутрішньо переміщені особи оселилися на всій території 
держави в пошуках роботи та можливостей. Негативні наслідки 
вимушеного переміщення є однаково відчутними як для внутріш-
ньо переміщених осіб, так і для приймаючих їх територіальних 
громад. Навантаження на об’єкти соціальної інфраструктури, зни-
ження рівня та якості надання послуг, соціальна нестабільність 
викликають незадоволення та непорозуміння між дедалі вразливі-
шими внутрішньо переміщеними особами, учасниками бойових 
дій, які повертаються додому, та територіальними громадами на-
селених пунктів, де мешкає значна кількість внутрішньо перемі-
щених осіб. Без належного врегулювання внутрішнє переміщення 
стає зростаючим тягарем для можливості приймаючих їх територі-
альних громад надавати базові послуги, що руйнує згуртованість 
суспільства, підриває засади державних інвестицій у реформи, ви-
кликає відчуття невпевненості серед населення та посилює ризики 
подальшого ускладнення ситуації. 

Необхідність розв’язання проблеми програмним методом 
випливає із зазначених причин виникнення проблеми, наведеного 
огляду ситуації та аналізу ризиків щодо її загострення. Неможли-
вим є розв’язання проблеми в рамках діючих програмних докумен-
тів, оскільки раніше затверджені програми та стратегії соціально-
економічного розвитку східних регіонів України не охоплювали 
напрями відновлення та розбудови миру, що зумовлено неперед-
бачуваністю розгортання подій на сході України. Зазначену проб-
лему неможливо розв’язати існуючими засобами, зокрема за до-
помогою окремих галузевих або регіональних програм і стратегій, 
що потребує застосування програмно-цільового підходу, консолі-
дації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади 
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та органів місцевого самоврядування, забезпечення міжгалузевих і 
міжрегіональних зв’язків. 

Актуальність розроблення Програми на 2017-2020 роки зу-
мовлена необхідністю термінового здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на відновлення соціально-економічної інфраструкту-
ри східних регіонів України та розбудову миру через забезпечення 
соціально-економічного розвитку територіальних громад, підви-
щення їх спроможності швидко реагувати на гострі кризові ситуа-
ції, оцінювати потреби, визначати пріоритетні завдання, реалізову-
вати проекти та нівелювати можливі потенційні ризики, зокрема 
щодо наслідків внутрішнього переміщення з району проведення 
антитерористичної операції. Програма повинна забезпечити кон-
солідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої вла-
ди, громадських об’єднань стосовно вирішення нагальних питань 
внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, по- 
страждалих від збройного конфлікту, зокрема колишніх комбатан-
тів антитерористичної операції, їх соціальної адаптації, інтеграції 
та реінтеграції. Також застосування програмно-цільового методу 
для розв’язання проблеми надасть змогу посилити координацію 
системних програмних заходів на коротко- та середньострокову 
перспективу, стимулювати процеси залучення ресурсів міжнарод-
ної технічної допомоги для впровадження проектів за визначеними 
Програмою пріоритетами. 

Мета Програми. Метою Програми є відновлення та розбу-
дова миру у східних регіонах України, що передбачає стимулю-
вання соціально-економічного розвитку територіальних громад 
для підвищення якості життя населення через зміцнення їх спро-
можності та соціальної стійкості, стимулювання економічної ак- 
тивності. 

Визначення оптимального варіанта розв’язання пробле-
ми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів. Мож-
ливі два варіанти розв’язання проблеми. 

Перший варіант зумовлює необхідність продовження здійс-
нення заходів відповідно до плану заходів з організації відновлен-
ня пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної 
інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життє-
діяльності на території Донецької та Луганської областей, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовт-
ня 2014 р. № 1002. 
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Недоліки зазначеного варіанта такі: 
зазначений план заходів не передбачає заходів на 2016 рік та 

наступні роки щодо організації відновлення пошкоджених (зруй-
нованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, жит-
лового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території 
Донецької та Луганської областей. Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження плану заходів з організації від-
новлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транс-
портної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення 
життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей» 
від 16 жовтня 2014 р. № 1002 втратило актуальність; 

виконання поточних завдань і заходів з відновлення та роз-
будови миру у східних регіонах України не має системного харак-
теру. Фрагментарний характер відновлення об’єктів ускладнює 
процес забезпечення сталих результатів, посилює ризики дублю-
вання заходів та знижує ефективність управлінських рішень в 
умовах обмежених ресурсів; 

відсутня координація зусиль, спрямованих на відновлення. 
Другий варіант полягає у розв’язанні проблеми програмно-

цільовим методом, тобто шляхом розроблення та виконання Про-
грами, що передбачає здійснення комплексних заходів з віднов-
лення та розбудови миру у східних регіонах України, створення 
системи інтегрованого управління програмними заходами та моні-
торингу їх виконання, удосконалення правового, організаційного, 
оперативного, технічного забезпечення виконання Програми, ви-
роблення механізму консолідації зусиль центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, те-
риторіальних громад, громадських об’єднань та міжнародних ор-
ганізацій, що надають міжнародну технічну допомогу для віднов-
лення та розбудови миру в східних регіонах України. 

Перевагами такого варіанта є: 
дотримання усіма заінтересованими сторонами (державні 

органи, органи місцевого самоврядування, приватний сектор та 
громадянське суспільство) визначених Програмою пріоритетів у 
процесах планування відновлення та розбудови миру; 

забезпечення комплексного підходу до розв’язання пробле-
ми, здійснення ефективного управління та оперативного моніто-
рингу процесів відновлення; 
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забезпечення координації зусиль всіх заінтересованих сторін 
та міжнародної спільноти для підвищення результативності проце-
сів відновлення; 

створення умов для соціально-економічного розвитку тери-
торіальних громад Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропет-
ровської та Харківської областей. 

Оптимальним є другий варіант. 
Приклади розв’язання подібних проблем в інших державах 

свідчать, що застосування програмно-цільового методу є оптима-
льним способом отримання позитивних результатів у напрямі по- 
кращення рівня життя населення постраждалих регіонів та держа-
ви в цілому. Одним з дієвих інструментів ресурсного забезпечення 
розв’язання подібних проблем є цільовий фонд за участю багатьох 
партнерів для України (далі — цільовий фонд), який сприяє уз- 
годженості та ефективності дій на шляху розв’язання комплексних 
проблем, пов’язаних з подоланням наслідків збройного конфлікту.  
Такий механізм фінансування відновлення забезпечує залучення 
узгодженої, своєчасної, гнучкої та орієнтованої на результат допо-
моги, що підвищує ефективність впровадження програм та проек-
тів за участю держав-донорів. 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання 
Програми. Оптимальний спосіб розв’язання проблеми базується 
на модернізації усіх аспектів життєдіяльності східних регіонів Ук-
раїни на засадах сталого розвитку (за економічним, соціальним та 
екологічним вимірами). 

Розв’язання проблеми передбачається шляхом виконання 
програмних заходів за трьома стратегічними компонентами: 

відновлення критичної інфраструктури та ключових соціа-
льних послуг у таких сферах: освіта, охорона здоров’я, соціальний 
захист, об’єкти соціальної інфраструктури, енергетика, транспорт, 
водопостачання та водовідведення, екологія та охорона навколиш-
нього природного середовища;  

економічне відновлення через: розвиток спроможності у 
сфері місцевого економічного планування, здійснення структурних 
змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу, 
розширення доступу до фінансових послуг, зокрема у сфері креди- 
тування та мікрокредитування; забезпечення розвитку промисло-
вості, будівництва, сільського господарства та інших сфер еконо-
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мічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведен-
ня їх на сучасні технологічні платформи; створення нових, насам-
перед високотехнологічних, робочих місць та підвищення рівня 
зайнятості населення, зростання доходів та забезпечення розшире-
ного відтворення людського потенціалу; 

зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру та громад- 
ської безпеки через: вироблення механізму досягнення згуртова-
ності, соціальної єдності та відбудови довіри; сприяння культур-
ному діалогу та вихованню толерантності із залученням всіх 
верств населення; сприяння розвитку інститутів громадянського 
суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності громадян, 
спрямованої на розв’язання проблем; розвитку місцевого самовря-
дування в контексті децентралізації з метою створення самодоста-
тніх територіальних громад, здатних до саморозвитку; проведення 
моніторингу ситуації в територіальних громадах щодо вразливості, 
ризиків та соціальних зв’язків; забезпечення психологічної та со-
ціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного 
конфлікту. 

Виконання Програми передбачається протягом 2017- 
2020 років.  

Очікувані результати виконання Програми, визначення 
її ефективності. У результаті виконання Програми буде забезпе-
чено зростання темпів соціально-економічного розвитку територі-
альних громад східних регіонів України та підвищення якості жит-
тя населення через зміцнення їх спроможності та соціальної стій-
кості, стимулювання економічної активності. 

Очікувані результати виконання Програми (показники соці-
ально-економічного стану східних регіонів України, у відсотках до 
попереднього року): 

індекс валового внутрішнього регіонального продукту − 
103,5; 

експорт товарів і послуг − 110,9; 
імпорт товарів і послуг − 111,5; 
продуктивність праці − 102,7; 
рівень безробіття населення (за методологією  Міжнародної 

організації праці) − 8,35. 
Оцінка ефективності Програми здійснюватиметься на під- 

ставі проведеного аналізу стану досягнення очікуваних результатів 
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та виконання програмних заходів відповідно до методики оцінки 
ефективності її виконання. Оцінка стану виконання Програми про-
водиться щороку. У разі потреби здійснюватиметься перегляд за-
планованих заходів, пошук та впровадження більш ефективних 
способів розв’язання проблем. 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ре-
сурсів, необхідних для виконання Програми. Фінансове забез-
печення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передба-
чаються у державному бюджеті на відповідний рік, коштів місце-
вих бюджетів, а також за рахунок міжнародної фінансової і техні-
чної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
5 серпня 2015 р. № 797 «Про схвалення звіту спільної місії Євро-
пейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Світового бан-
ку «Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні» орі-
єнтовний обсяг сукупних потреб фінансових ресурсів, необхідних 
для виконання Програми, такий: 

інфраструктура та соціальні послуги (потреба − 1 257,7 млн 
доларів США); 

відновлення економіки (потреба − 135,5 млн доларів США); 
соціальна стійкість, розбудова миру та громадська безпека 

(потреба − 126,8 млн доларів США). 
За результатами наведеного звіту загальний обсяг потреб на 

відновлення становить 1520 млн доларів США. Передбачається, 
що основними джерелами фінансування Програми будуть кошти 
міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної до-
помоги. Оцінка реальних можливостей ресурсного забезпечення 
виконання Програми є позитивною, оскільки започатковано ство-
рення цільового фонду та отримано попередню згоду міжнародних 
донорських організацій брати участь у його роботі. Фінансування 
заходів з відновлення значною мірою спрямовуватиметься через 
цільовий фонд, що відповідає світовій практиці постконфліктного 
відновлення. Ресурсне забезпечення заходів Програми через ці-
льовий фонд здійснюватиметься на принципах прозорості, відкри-
тості, адресності, синергії, узгодженості та спрямованості на пи-
тання єдності, стабільності та примирення. 
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2.8. Організаційно-управлінське забезпечення ефек- 
 тивної взаємодії Міністерства з питань тимчасово  
 окупованих територій та внутрішньо переміщених  
 осіб України з центральними органами влади  
 і громадськими об’єднаннями 

 
Головним органом центральної виконавчої влади, що забез-

печує формування і реалізацію державної політики з питань АР 
Крим, м. Севастополя (тимчасово окупована територія України), 
окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є 
створене у квітні 2016 р. Міністерство з питань тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо переміщених осіб України. Як ви-
значено в Положенні про Міністерство, затвердженому Постано-
вою КМУ від 08.06.2016 р. № 376, кінцевою метою державної по-
літики є реінтеграція зазначеної території та її населення в єдиний 
конституційний простір України1. 

До основних завдань міністерства належать також форму-
вання і реалізація державної політики з питань: 

 внутрішньо переміщених осіб, сприяння реалізації їх прав і 
свобод, створення умов для добровільного повернення таких осіб 
до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за 
новим місцем поживання в Україні; 

розбудови миру, відновлення й розвитку Донецької та Лу- 
ганської областей. 

Міністерство відповідно до покладених на нього завдань 
здійснює стратегічне планування щодо економічного відновлення 
та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту та тимчасової окупації, а також 
проводить моніторинг й оцінку ефективності заходів.  

Для вирішення завдань, покладених на Міністерство з пи-
тань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Укра-
їни, необхідно ініціювати включення в обов'язки органів держав-
ної влади положень, що стосуються подолання наслідків воєнного 

                                                      
1 Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих терито-

рій та внутрішньо переміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 08.06.2016 р. № 376 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF. 
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конфлікту на сході України та відновлення Донбасу. Сьогодні вна-
слідок виникнення проблем, пов’язаних із воєнним протистоянням 
на сході України, органи влади почали виконувати нові функції та 
послуги з надання допомоги населенню Донбасу (реєстрація, пе-
реоформлення пенсій, надання юридичних консультацій, організа-
ційна допомога в отриманні медичних та освітніх послуг, забезпе-
чення житлом, працевлаштування, фінансова та психологічна під-
тримка тощо). Ці функції та додаткова робота здійснювалися без їх 
включення до обов’язків працівників державних установ. Поло-
ження про діяльність Мінекономрозвитку України, МНС України, 
МОН України, Мінінфраструктури України, МОЗ України, Держ-
комстату України, МВС України та ін. не визначають завдань, 
обов’язків та функцій, які вони виконують і виконуватимуть у по-
дальшому при подоланні наслідків воєнного конфлікту та віднов-
ленні Донбасу. Це стосується і структур центральних органів ви-
конавчої влади на регіональному рівні. Фактично сьогодні держав-
ні та регіональні органи влади через значний обсяг додаткової ро-
боти працюють понаднормово, незважаючи на відсутність будь-
якого стимулювання. Водночас за невиконання або неякісне вико-
нання додаткових обов’язків вони не несуть відповідальності, бо 
вона не має правового оформлення. Вкрай обмежено, але визначи-
ли в колі своїх завдань розв’язання проблем, пов’язаних із подіями 
на сході України, лише Мінрегіонбуд і ЖКГ України та Мінсоцпо-
літики України, які взяли відповідальність за відновлення промис-
лової, транспортної та соціальної інфраструктури Донбасу, облік 
переселенців і створення реєстру для надання їм цільової адресної 
допомоги.  

Для організаційно-управлінського забезпечення та впоряд-
кування діяльності державних і регіональних органів влади щодо 
відновлення Донбасу, подолання негативних наслідків воєнного 
конфлікту в державній політиці необхідно визначити та реалізува-
ти такі пріоритетні напрями: 

інтеграція стратегій, програм, планів, заходів щодо віднов-
лення Донбасу з державними та регіональними стратегіями, про-
грамами, планами, заходами щодо соціально-економічного роз- 
витку; 

регламентація повноважень, компетенцій, обов’язків та від-
повідальності державних і регіональних органів влади щодо подо-
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лання наслідків воєнного конфлікту та відновлення Донбасу, по-
силення захисту прав і свобод людини в зоні воєнного конфлікту, 
удосконалення діяльності правозахисних органів у цій сфері; 

забезпечення інформаційної безпеки на постконфліктних те-
риторіях, мінімізація інформаційних ризиків та небезпек і попере-
дження їх виникнення, посилення контролю за інформаційним 
простором, стимулювання ЗМІ до формування позитивного став-
лення суспільства до відновлення Донбасу, використання інфор-
маційних важелів, орієнтованих на патріотичний підйом щодо єд-
ності та цілісності України; 

активізація залучення та освоєння міжнародних і внутрішніх 
інвестицій для відновлення виробничої, транспортної, соціальної 
та іншої інфраструктури Донбасу, надання допомоги постражда-
лим під час воєнного конфлікту, створення умов та можливостей 
для активізації населення постраждалих територій щодо реалізації 
власних інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення 
Донбасу; 

збереження інтелектуального потенціалу Донбасу, створення 
сприятливих умов для наукової діяльності вчених-ВПО, надання 
допомоги у розв’язанні житлових проблем і працевлаштуванні, 
активне залучення науковців ВПО до формування стратегій і про-
грам подолання наслідків воєнного конфлікту та відновлення Дон-
басу; 

забезпечення відповідності державної політики України що-
до відновлення Донбасу очікуванням населення України та регіо-
ну, започаткування соціального моніторингу з цих питань, моніто-
ринг рівня соціальної напруженості на постконфліктних територі-
ях, спрямований на запобігання виникненню нових конфліктів, 
зростанню протестного потенціалу. 

Надскладне завдання відновлення територій Донбасу, що 
постраждали внаслідок бойових дій, українському суспільству до-
ведеться вирішувати в умовах жорстких ресурсних обмежень. 
Зважаючи на це, одним із ключових факторів успішності діяльно- 
сті щодо відновлення Донбасу є створення ефективних інститу-
ційних механізмів мобілізації та залучення різноманітних (насам-
перед людських) ресурсів, у тому числі на некомерційній основі 
(тобто в першу чергу ресурсів громадянського суспільства).  
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Події останніх більш ніж двох років засвідчили, наскільки 
принципове значення має діалог у суспільстві та до яких наслідків 
призводить нездатність влади цей діалог забезпечити. Соціальна 
самоорганізація (у тому числі у вигляді різноманітних інститутів 
громадянського суспільства) має величезний ресурсний потенціал 
соціальних перетворень, і залучення цього потенціалу до віднов-
лення Донбасу й ефективна взаємодія з громадянським суспільст-
вом мають стати одним із ключових завдань новоствореного Міні-
стерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України (далі − Міністерство). У той же час не-
обхідно усвідомлювати, що взаємодія з громадянським суспіль- 
ством можлива лише в рамках діалогу та на засадах партнерства. 
Цей момент є принциповим, бо в іншому разі ресурс соціальної 
самоорганізації може стати потужним руйнівним і дестабілізу- 
ючим чинником. 

Згідно з Положенням про діяльність Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України (далі − Положення) до переліку його завдань входять та-
кож завдання, ефективність вирішення яких може бути значно під-
вищена за рахунок залучення ресурсів громадянського суспіль- 
ства.  

Серед напрямів діяльності Міністерства є такі, реалізація 
яких потребуватиме участі інститутів громадянського суспільства 
(з урахуванням ролі, яку ці інститути відіграють у житті українсь-
кого суспільства, така участь є фактично обов’язковою). Зокрема, 
йдеться про закріплену в Положенні координацію здійснення за-
ходів щодо розбудови миру, спрямованих на зниження ризику ви-
никнення або поновлення збройного конфлікту, а також на визна-
чення основ для підтримання миру та розвитку, зміцнення стійко- 
сті приймаючих громад, реінтеграції / інтеграції ВПО, їх профе-
сійної та соціальної адаптації.  

Однак у Положенні не визначено окремим напрямом діяль-
ності сприяння провадженню громадськими організаціями, гро-
мадськими спілками, волонтерами та їх організаціями діяльності 
щодо забезпечення підготовки та реалізації завдань, заходів і про-
ектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської об-
ластей. Закріплена у п. 44 Положення взаємодія з громадськими 
об’єднаннями, у тому числі з міжнародними неурядовими органі-
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заціями, іншими юридичними та фізичними особами стосується 
питань, що належать до компетенції Міністерства. Але не визна-
чено, завдяки яким механізмам така взаємодія має відбуватися. 
Також на даний час не дуже чітко визначено компетенції Мініс-
терства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України 
та інших міністерств, які опікуються проблемами переселенців, 
відновлення і розбудови миру. Це насамперед Міністерство соціа-
льної політики України, яке є адміністратором Єдиної інформа-
ційної бази даних про ВПО, Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України, яке є одним із головних розпорядни-
ків фінансових ресурсів і міжнародної допомоги. 

Необхідною умовою вирішення питань залучення ресурсів 
громадянського суспільства до відновлення Донбасу (як на конце-
птуальному, так і на практичному рівнях) є створення системи від-
повідного науково-методичного та інформаційно-аналітичного 
забезпечення цієї діяльності. Згідно з Положенням (п. 42) з метою 
організації своєї діяльності Міністерство забезпечує здійснення 
наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних 
фахівців. Тому доцільно ініціювати низку наукових досліджень 
стану та динаміки змін в українському громадянському суспільстві 
(волонтерські рухи, об’єднання громадян) для подальшої розробки 
та впровадження ефективних механізмів розвитку й залучення ре-
сурсів громадянського суспільства до вирішення широкого кола 
завдань щодо відновлення Донбасу. 

Створення й упровадження організаційно-управлінських ме-
ханізмів, які забезпечать реальну участь громадськості у прийнятті 
та реалізації рішень щодо відновлення Донбасу, розробка відпо- 
відних нормативно-правових документів (у взаємодії із фахівцями, 
які представляють громадський сектор), потребують залучення 
міжнародного досвіду. 

Основою інститутів громадянського суспільства можуть ста-
ти громадські організації або волонтерські рухи, які вже проявили 
себе та набули необхідного досвіду практичної діяльності на по- 
страждалих територіях.  

Недостатнє залучення інституцій громадянського суспіль- 
ства до співпраці з регіональною і місцевою владою виключає з 
переліку ресурсів, що можливо задіяти для модернізації Донбасу, 
такого важливого ресурсу, як активність громадськості та місцево-
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го бізнесу. Це потребує втілення у процес розробки та реалізації 
заходів щодо відновлення Донбасу спеціального механізму активі-
зації громадськості. Реалізація ініціатив відносно створення у 
структурі органів самоврядування (особливо на рівні громад) від-
ділів підтримки громадських ініціатив буде спонукати представ-
ників відповідних органів самоврядування до співпраці з громад-
ськістю, надавати їм консультації щодо створення організацій 
громад, соціальних підприємств, реалізації проектів, втілення іні-
ціатив у сфері сталого розвитку. Необхідно застосовувати іннова-
ційні методи підготовки посадових осіб органів місцевого само-
врядування в регіоні з питань співпраці з громадськістю, які спри-
ятимуть заощадженню коштів та часу на таке навчання, а саме: 
дистанційне навчання, вебінари, тренінги в режимі on-line тощо.  

Доцільно вивчити та реалізувати на підконтрольних терито-
ріях Донбасу як пілотний проект досвід  США зі створення та  
функціонування таких інституцій залучення громадськості й біз-
несу в забезпеченні сталого регіонального і місцевого розвитку, як 
корпорації з розвитку громад (Community Development Corpora-
tion). Вони з’явилися у США у 60-х роках минулого століття в пе-
ріод так званої «війни з бідністю», коли органи місцевої влади та 
некомерційні організації займалися реконструкцією і будівни- 
цтвом на місці бідних кварталів. Сьогодні по всій країні подібних 
корпорацій налічується більше 3600.  Пізніше для підтримки цих 
корпорацій в місцях, погано забезпечених місцевими банками, бу-
ли створені аналогічні некомерційні фінансові інститути місцевого 
розвитку − Community Development Financial Institutions, яких на 
сьогоднішній день у США існує більше 500 і які акумулюють фі-
нансові ресурси державних, регіональних програм та приватні по-
жертвування для потреб розвитку слаборозвинених мікрорайонів. 
Усі ці організації базуються на основі міжсекторної співпраці вла-
ди, бізнесу та громадськості.  

Корпорації з розвитку громад є некомерційними організаці-
ями, які створені общинами, орієнтовані на відновлення територій, 
де вони розташовані, як правило, з низьким рівнем доходу меш- 
канців, недостатньо розвинутою інфраструктурою. Ці корпорації 
започатковано для забезпечення мешканцям цих територій доступ-
ного житла, але вони часто також залучаються до реалізації ініціа-
тив, важливих для добробуту населення, таких як економічний  
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розвиток громад, санітарне забезпечення, розробка вуличних пей-
зажів та проектів планування околиць і часто навіть забезпечення 
освіти та соціальних послуг жителям мікрорайонів. 

Органи управління корпораціями відіграють вирішальну 
роль у підвищенні благополуччя громади через кілька основних 
факторів:  

вони зосереджують капітал у громадах шляхом розробки 
житлової та комерційної нерухомості, починаючи від доступного 
житла до торговельних центрів і навіть підприємств й індустріаль-
них парків; 

як правило, принаймні, одна третина членів органу управ-
ління складається з місцевих жителів, що уможливлює пряму  
участь громадськості у процесі прийняття рішень;  

діяльність корпорацій, спрямована на поліпшення умов жит-
тєдіяльності громади, часто спонукає мешканців та інші громадсь-
кі організації до підвищення активності, що має вирішальне зна-
чення для розширення прав і можливостей членів громади для на-
буття впливу на місцевий політикум. 
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Розділ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УМОВ  
 І МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ  
 ВПО ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  
 ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

 
3.1. Захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб  

 в Україні в контексті положень міжнародного права:  
 проблеми та перспективи 

 
Міжнародні нормативно-правові документи розрізняють бі-

женців та внутрішньо переміщених осіб. Чим внутрішньо перемі-
щені особи (ВПО) відрізняються від біженців? Обидві категорії 
осіб часто змушені залишати свої місця проживання через однако-
ві причини. Цивільних осіб називають «біженцями», коли вони 
перетинають міжнародні кордони в пошуках притулку в іншій кра-
їні, а ВПО залишаються на території своїх держав. 

Зазвичай країна, куди прибувають біженці, пропонує їм без-
печні умови для проживання, харчування і тимчасовий притулок. 
У цій сфері вже багато десятиліть активно працює Міжнародний 
комітет Червоного Хреста як гарант Женевських конвенцій, що 
регулюють ведення військових дій.  

Біженці захищені від жорстокої поведінки, експлуатації або 
примусового повернення до своїх країн численними, чітко сфор-
мульованими міжнародними законами і конвенціями. Агентство 
ООН у справах біженців (UNHCR) та інші гуманітарні організації 
працюють у цих юридичних рамках з метою надання допомоги 
біженцям у їх житті в новій країні або в поверненні на батьківщи-
ну, якщо там відбудеться значне поліпшення умов життя, і в цьому 
статусі вони перебувають під захистом положень міжнародного 
права. Також їм часто надають продукти харчування і дах над го-
ловою. У той же час тих, хто залишається на території своїх країн, 
навіть якщо вони були змушені рятуватися втечею за таких самих 
або схожих причин, класифікують як ВПО. Дуже часто вони не 
мають доступу до систем захисту і допомоги, які надаються бі- 
женцям. З юридичної точки зору вони залишаються під «захис-
том» свого уряду, хоча це уряд міг бути причиною їх втечі або 
продемонстрував нездатність врятувати своїх громадян від пов- 
станців або насильства [2]. 
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На відміну від біженців, внутрішньо переміщені особи часто 
опиняються в більш складній ситуації. Вони можуть потрапити в 
безвихідне становище через тривалий внутрішній конфлікт у їх 
країні; національний уряд часто розглядає їх як «ворогів держави», 
«п’яту колонну» і зберігає повний контроль за їх подальшою до-
лею. На цей час не існує будь-яких конкретних міжнародних ін-
струментів, що стосуються внутрішньо переміщених осіб, а угоди 
загального характеру, такі як Женевські конвенції,  часто складно 
пристосувати до їх обставин. Міжнародні організації не завжди 
виявляють бажання активно втручатися у внутрішні конфлікти або 
надавати допомогу на постійній основі. 

Позиція Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ ООН) по відношенню до ВПО є такою. Мандат 
УВКБ ООН конкретно поширюється на біженців, але в останні  
30 років Агентство сприяло у проведенні більше 30 операцій до-
помоги ВПО в різних ситуаціях по всьому світу − в Колумбії, Ан-
голі, на Балканах, в Афганістані. Всеосяжна угода, досягнута у 
2005 р., більш чітко визначила і зміцнила функції спеціалізованих 
агентств у справі надання допомоги внутрішньо переміщеним осо-
бам. Відповідно до цієї угоди з 1 січня 2006 р. УВКБ ООН несе 
основну відповідальність за надання правового захисту, забезпе-
чення тимчасовим житлом у надзвичайних ситуаціях і управління 
таборами для ВПО. У рамках даних обов'язків Агентство розши-
рило свої операції в декількох країнах, у тому числі в Демократич-
ній Республіці Конго та Уганді, та на початку 2007 р. надавало за-
хист і допомогу відповідно 1,1 і 1,6 млн чол. Спочатку мандат 
УВКБ ООН безпосередньо не поширювався на ВПО; фактично 
жодне агентство ніколи не мало чіткого і всеосяжного мандата на 
їх захист. Однак, спираючись на свій величезний досвід у сфері 
переміщення населення, УВКБ ООН протягом багатьох років на-
дає допомогу деяким із цієї категорії осіб − у даний час близько 
12,8 млн чол., або половині від загальної кількості ВПО у світі. 

Зазвичай УВКБ ООН діяло під егідою Управління координа-
тора ООН з надання надзвичайної допомоги. У даний час агент- 
ство ООН у справах біженців відіграє провідну роль у контролі за 
задоволенням потреб ВПО у правовому захисті та притулку, а та-
кож координації процесу управління новоствореними таборами. 
Інші агентства системи ООН прийняли на себе аналогічні функції 
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у сфері постачання водою та продовольством, охорони здоров'я, 
логістики і телекомунікацій. Останніми роками міжнародне спів-
товариство шукає способи досягти розумного балансу між недо- 
торканністю державного суверенітету та правами громадян і виро-
бити більш дієві способи надання допомоги цій численній групі 
населення. У рамках даного процесу була здійснена спроба ство-
рити більш чітку систему прийняття рішень і розподілу сфер від-
повідальності між відповідними організаціями. У 2005 р., усвідо-
мивши загальну нездатність допомогти ВПО, був нарешті пого-
джений більш скоординований підхід до вирішення даної пробле-
ми, відомий як «кластерний підхід». У 2007 р. даний підхід засто-
совувався в Демократичній Республіці Конго, Уганді, Ліберії, Со-
малі, Чаді, Центрально-Африканській Республіці, Кот-Д'Івуарі 
(тільки кластер захисту), Ефіопії та Колумбії. Ключовою пробле-
мою для УВКБ ООН залишається забезпечення надійного фінан-
сування потреб ВПО і біженців, беручи до уваги загальне різке 
збільшення кількості осіб, яким агентство надає допомогу, − з  
20,8 млн у 2006 р. до 32,9 млн у 2007 р. При цьому кількість ВПО 
подвоїлася в результаті перерозподілу обов'язків у рамках клас- 
терного підходу.  

Виникає питання: чи існують протиріччя в роботі УВКБ 
ООН з біженцями і з ВПО? Статут організації інтерпретувався та-
ким чином, щоб дати їй можливість працювати з ВПО, а кластер-
ний підхід лише посилює цю роль. Проте в минулому мали місце 
певні обмеження, в тому числі відсутність безпеки та відмова уря-
дів і повстанців надати доступ до внутрішньо переміщених осіб. 
Також іноді виникають труднощі при одночасному наданні допо-
моги біженцям і ВПО з однієї і тієї самої країни. 

Чому при такому зростаючому рівні уваги до ВПО їх кіль-
кість не зменшується? З початку нового тисячоліття загальна кіль-
кість внутрішньо переміщених осіб залишається порівняно постій-
ною (близько 25 млн чол.). Однак на початку 2007 р. УВКБ ООН 
надавало допомогу 12,8 млн ВПО у 24 країнах − удвічі більше, ніж 
роком раніше. Існує три основні причини такого різкого зростан-
ня: нові хвилі внутрішніх переміщень у ряді країн; розширення 
діяльності УВКБ ООН у зв'язку з новими функціями Агентства в 
рамках кластерного підходу; перегляд убік збільшення статистики 
щодо ВПО в таких країнах, як Колумбія (3 млн чол.) і Кот-д'Івуар 
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(де кількість ВПО зросла з 38 тис. у 2006 р. до 709 тис. після про-
ведення нового, більш детального аналізу ситуації). УВКБ ООН 
надає деяким ВПО тимчасове житло, можливість участі в комер-
ційних проектах або інші види допомоги. 

Таким чином, ситуація з ВПО завжди була більш невизначе-
ною, ніж із біженцями, та менше підлягала впливу з боку міжна- 
родних інституцій, і сьогодні вони, можливо, є найчисленнішою у 
світі групою соціально незахищених осіб.  

Щоб підтримати як державні структури, так і громадянське 
суспільство у створенні міжнародних стандартів підготовки до 
надзвичайних ситуацій, УВКБ ООН у 1998 р. склало добірку до-
кументів з даної проблематики й офіційно представило їх ООН 
[13].  

З метою посилення захисту прав ВПО було розроблено Ке-
рівні принципи з питання внутрішньо переміщених осіб, де нада-
ється визначення ВПО, пропонується огляд великого масиву існу-
ючих міжнародних інструментів у сфері захисту основних прав 
людини й опис рівня відповідальності держав [17]. Незважаючи на 
те що рекомендації не мають обов'язкового характеру, вони явля-
ють собою мінімальні стандарти взаємодії з ВПО і використову-
ються все більшою кількістю країн та установ. Їх застосування та-
кож сприяє посиленню потенціалу ВПО завдяки наданню інфор-
мації про їх права як громадян своєї країни [13]. 

Керівні принципи з питання про переміщення осіб усередині 
країни містять 30 рекомендацій для урядів і гуманітарних органі-
зацій з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. ВПО 
визначаються як «окремі особи або групи осіб, яких змусили по-
кинути свої будинки або місця звичайного проживання, зокрема, в 
результаті або щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, пов-
сюдних проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або 
викликаних діяльністю людини лих, і які не перетнули міжнародно 
визнаних державних кордонів». На особливу увагу серед цих  
30 принципів заслуговують такі:  

Принцип 2: керівні принципи не потрібно тлумачити як об-
межуючі, які змінюють або скасовують положення будь-якого 
міжнародного договору про права людини або міжнародного дого-
вору про гуманітарне право, або права, що надаються особам від-
повідно до національного законодавства. Ці принципи не зачіпа-
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ють, зокрема, право шукати притулок в інших країнах і користува-
тися цим притулком. 

Принцип 5: усі органи влади і міжнародні організації  
зобов'язані за будь-яких обставин виконувати і забезпечувати ви-
конання своїх зобов'язань за міжнародним правом, включаючи 
правозахисне право та гуманітарне право, з тим щоб запобігати й 
уникати виникнення ситуацій, які можуть призвести до перемі-
щень осіб. 

Принцип 6: кожна людина має право на захист від довільно-
го переміщення з власного будинку або місця постійного прожи-
вання.  

Принцип 15: внутрішньо переміщені особи мають: a) право 
шукати безпечні умови життя в іншій частині країни; б) право за-
лишати свою країну; в) право шукати притулок в іншій країні;  
г) право на захист від примусового повернення або розселення в 
будь-якому місці, де може виникнути загроза їхньому життю, без-
пеці, свободі та/або здоров'ю [13]. 

Принцип 28: головним обов'язком компетентних органів 
влади та сферою їхньої відповідальності є створення умов, а також 
надання коштів, які дозволяють внутрішньо переміщеним особам 
добровільно, в безпечних умовах і з гідністю повернутися в свої 
будинки або місця постійного проживання, або добровільно пере-
селитися в будь-яку іншу частину країни. Ці органи влади мають 
докладати зусилля для полегшення реінтеграції внутрішньо пере-
міщених осіб, які повернулися або переселилися. 

Міжнародні організації, надаючи допомогу країнам із вели-
кою чисельністю ВПО в той же час висувають вимоги щодо до-
тримання Керівних принципів. Українській владі також довелося 
враховувати вимогу посилення захисту прав внутрішньо перемі-
щених осіб в Україні. Завдяки діям Агентства ООН із справ біжен-
ців та інших міжнародних організацій Верховна Рада України вне-
сла поправки до Закону № 2166 про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб, які приводять його у відповідність 
до Керівних принципів ООН. Також спрацював Проект Ради Єв-
ропи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених 
осіб в Україні» в межах Плану Дій Ради Європи для України 2015-
2017 рр. [13]. 
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Підготовка дослідження в рамках даного Проекту здійсню-
валася з грудня 2015 р. по травень 2016 р. За цей час нормативно-
правова база України зазнала певних суттєвих змін, було прийнято 
нові законодавчі акти, а також внесено зміни до чинних законів і 
підзаконних актів. Йдеться, зокрема, про зміни, які безпосередньо 
торкаються питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

На додаток до міжнародних та європейських стандартів з 
прав людини загального характеру Рада Європи визнала, що  
«внутрішньо переміщені особи мають особливі потреби через їхнє 
переміщення», що потребує особливої уваги. 

Слід зазначити, що захист прав ВПО в даний час на необхід-
ному рівні не реалізовано. Порушення прав ВПО і жителів, що за-
лишилися на окупованих територіях, стали не винятками з правил, 
а перетворилися на повсюдне явище. Державна влада замість ви-
конання своїх обов'язків перед громадянами, постраждалими від 
військових дій, запустила механізм їх дискримінації, створюючи 
їм додаткові штучні труднощі та перешкоди [10]. Держава законо-
давчо забезпечила реєстрацію ВПО і виплату їм грошової допомо-
ги, розмір якої не можна порівняти з реальними витратами на 
проживання. У 2015 р. ВПО, крім реєстрації в установах соціаль-
ного захисту, були зобов'язані реєструватися в міграційній службі. 
Після зняття банківської таємниці чиновники з Мінфіну України 
легалізували стеження і за грошовими операціями переселенців. 
Чимало бюрократичних перешкод створено для отримання соціа-
льних виплат, пересування українських громадян через лінії роз-
межування на Донбасі. 

Ухвалений восени 2014 р. Закон України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі − Закон) лише 
декларативно забороняє дискримінацію вимушених переселенців 
та не визначає механізму реалізації їх законних прав і свобод на 
тих місцях, де вони проживають у даний час. Протягом півтора 
року в Україні не було створено органу (ні на державному, ні на 
місцевому рівні), який би займався питаннями переселенців. По- 
точні питання вирішувались ДСНС, Мінсоцполітики України, 
ДМС, місцевими органами влади. 

При цьому в Законі визначено (ст. 10, п. 3), що при масовому 
(понад 100 тис. чол.) або тривалому (більше 6 місяців) вимушено-
му переселенні громадян необхідно розробити та затвердити комп-
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лексні державні цільові програми щодо підтримки і соціальної 
адаптації ВПО. Після оголошення початку «антитерористичної 
операції» минуло більше двох років, і своє місце проживання по-
кинуло понад 1,7 млн жителів Донбасу та Криму. Однак за цей час 
жодної державної програми з адаптації та допомоги переселенцям 
щодо інтеграції їх у нові територіальні громади не було затвер-
джено. Замість цього Урядом України було прийнято ряд рішень 
(щодо ускладнення реєстрації та переміщення переселенців, соціа-
льних виплат тощо), які мають виражений дискримінаційний ха- 
рактер. І тільки наприкінці 2015 р. постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2015 р. № 1094 було затверджено Комплексну 
державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реін-
теграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупова-
ної території України та районів проведення антитерористичної 
операції в інші регіони України, на період до 2017 року (затягу-
вання строку її прийняття є прямим порушенням цього Закону) 
[12], а відсутність її фінансування підтверджує певне ставлення 
органів державного управління до ВПО. 

Спрощення процедур, пов’язаних із виданням документів, 
необхідних для визнання та реалізації прав внутрішньо переміще-
них осіб на свободу пересування та вільний вибір місця проживан-
ня (п. 4.1 Плану заходів Програми), не тільки не відбувається, а 
навпаки, більш ускладнюється. Окремі процедури скоріше нага-
дують знущання над людиною, а не просто порушення її прав. До 
того ж даний процес усе більше поширюється з державного на  
місцевий і побутовий рівні. 

Разом з тим Закон вже сам по собі містить положення, які є 
дискримінаційними по відношенню до ВПО та мають своїм нас-
лідком їх стигматизацію. Певні права гарантовані лише зареєстро-
ваним ВПО (ст. 7), і в той же час ВПО мають обов'язки, що не є 
типовими для інших громадян: наприклад, обов'язок не бути від-
сутнім протягом більше 60 днів у зареєстрованому місці прожи-
вання (ст. 12). Додаткові прояви дискримінаційного регулювання 
щодо ВПО з'являються на рівні підзаконних актів. Наприклад, по-
станова КМУ № 79 від 04.03.2015 р. доповнила процедуру поста-
новки ВПО на облік вимогою про контроль з боку Державної міг-
раційної служби (ДМС) за місцем проживання ВПО. Зокрема, 
представники ДМС були уповноважені здійснювати інспектування 
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житлових приміщень ВПО з метою перевірки адреси проживання 
ВПО.  

Скасування норми щодо обов’язкової наявності в довідці 
внутрішньо переміщеної особи відмітки територіальних підрозді-
лів ДМС про реєстрацію місця проживання та встановлення без- 
строковості її дії, крім випадків, передбачених ст. 12 Закону, було 
«доповнено» введенням обтяжливої та принизливої процедури пе-
ревірки проживання ВПО, яку назвали «верифікацією соціальних 
виплат».  

В Україні взагалі існує жорстка прив'язка можливості реалі-
зації прав громадян до місця їх проживання (реєстрації). Жителі, 
вимушено покинувши свої територіальні громади, втратили части-
ну громадянських прав і свобод, закріплених у Конституції. Така 
ситуація стала об'єктивним чинником їх дискримінації в місцях 
вимушеного поселення. 

Відповідно до постанови КМУ № 79 від 04.03.2015 р. довід-
ку про постановку на облік внутрішньо переміщеної особи можна 
було відкликати, якщо перевірка, проведена представниками ДМС 
разом із представниками МВС, не підтвердить факт проживання 
ВПО за зазначеною адресою. Ці правила були дискримінаційними 
щодо ВПО, оскільки жодна інша особа в Україні, якщо вона не є 
«внутрішньо переміщеною», не зобов'язана доводити, що адреса її 
реєстрації та адреса фактичного проживання тотожні, і жодний 
інший громадянин України не може бути позбавлений реєстрації 
місця проживання за ініціативою ДМС − як мінімум, для цього 
обов'язковим є судове рішення. Іншим прикладом дискримінацій-
ного по відношенню до ВПО законодавства є п. 3 постанови КМУ 
№ 509 від 01.10.2014 р., положення якого передбачають, що заява 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи має містити 
повідомлення особи про її непричетність до скоєння злочинів або 
співучасті у злочинах. 

Дискримінація внутрішньо переміщених осіб являє собою 
досить серйозну проблему. Існує як пряма (відмова у працевлаш-
туванні, оренді житла тощо), так і непряма дискримінація пересе-
ленців (вимоги постановки на облік ВПО для соціальних виплат; 
постійної реєстрації в паспорті для участі в місцевих виборах то-
що). ВПО не є однорідною групою, а тому деякі їх категорії (інва-
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ліди, представники національних меншин тощо) стикаються з дис-
кримінацією. 

Держава досі не змогла забезпечити ВПО реалізацію ними 
конституційного права обирати своїх представників до Верховної 
Ради України і місцевих рад. У минулому році переселенці не  
змогли голосувати за депутатів до Верховної Ради України по ма-
жоритарних округах. У нинішньому році вони фактично позбавле-
ні права обирати депутатів до місцевих рад. За наявності гаранто-
ваного Конституцією України та Законом України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» права обирати 
(активного виборчого права) у ВПО на сьогоднішній день відсут-
ній чітко законодавчо регламентований механізм реалізації даного 
права. При цьому вимушені переселенці мають право стати канди-
датами в депутати місцевих рад, але можливості проголосувати за 
своїх обранців не мають. 

Ряд громадських організацій, що представляють інтереси 
ВПО, роблять висновок: права у переселенців прописані в законах, 
але на практиці їх реалізувати не можна [10]. І це стосується не 
тільки виборчого права, але й інших громадянських прав у бага-
тьох сферах життя. Дискримінаційним є також позбавлення пере-
селенців права самим обирати банк для соціальних виплат. Їх зо-
бов’язали при отриманні соцвиплат користуватися послугами ли-
ше Ощадбанку та унеможливили розпорядження цими коштами в 
онлайн-режимі. Як відомо, банки конкурують за клієнтів, приваб-
люючи їх різними пропозиціями та досконалим сервісом, які ста-
ють недоступними для ВПО. 

У випадках дискримінаційних дій, що порушують права лю-
дини, потерпілий може звернутися до Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини або до суду. Однак звернень безпосе-
редньо з дискримінації ВПО, зокрема до Уповноваженого з прав 
людини або до судів, вкрай мало. Причина цього полягає в низь-
кому рівні обізнаності громадян про чинне антидискримінаційне 
законодавство, нездатності «побачити» дискримінацію, довести її 
прояви [10]. Так, наприклад, у Проекті Ради Європи той факт, що в 
Комплексній програмі вимушені переселенці розглядаються як 
особи, які потребують окремого «патріотичного виховання», вва-
жається вже «дискримінаційним елементом» [13]. Тому для запо-
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бігання дискримінації потрібні ефективні інформаційно-просвіт-
ницькі кампанії серед різних категорій ВПО. 

Відсутність такого підходу в політиці держави щодо ВПО 
консервує дискримінацію величезної кількості її громадян, пору-
шує їх конституційні права та створює осередки напруженості.  

Дискримінацію легше попередити, ніж подолати її наслідки. 
Тому, як вважають правозахисники, при прийнятті нормативних 
актів слід проводити антидискримінаційну експертизу за участі не 
лише юридичної служби відповідного урядового органу, але також 
і омбудсмана та громадянського суспільства [13]. Наприклад, таку 
експертизу навряд чи б витримала Постанова Кабінету Міністрів 
України від 08.06.2016 р. № 365 «Деякі питання здійснення соціа-
льних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою було внесе-
но зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. 
№ 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміще-
ним особам» та затверджено Порядок призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам і Порядок 
здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутріш-
ньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання / 
перебування. 

Згідно з цим останнім нормативними актом № 365 [11], в ра-
зі зміни місця реєстрації, людина повинна очікувати деякий час 
обов’язкову перевірку свого нового місця реєстрації, потім її пен-
сійна справа запрошується в нове місце перебування (строк стано-
вить близько місяця), і тільки після цього комісія розглядає мож-
ливість поновлення надання особі соціальних виплат. Якщо у  
внутрішньо переміщеної особи ці виплати є єдиним джерелом над-
ходження коштів, то виникає питання, як виживати весь цей час. 
До того ж у багатьох випадках, як показує вже існуюча практика 
впровадження даного акту в життя, виплати поновлюються не 
завжди, через великий термін і після багатогодинних черг в орга-
нах соціального захисту. Тобто якщо ВПО змінить місце прожи-
вання, то вона ризикує втратити грошову допомогу на невизначе-
ний термін, а може і назавжди. 

Події останніх кількох місяців навколо верифікації соціаль-
них виплат внутрішньо переміщеним особам продемонстрували, 
що вимушені переселенці з Криму і Донбасу сьогодні де-факто є в 
Україні людьми другого сорту. Як би не було прикро це усвідом-
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лювати, замість інтеграції ВПО у громади, соціальної підтримки, 
підготовки до реінтеграції ВПО тощо державна політика спрямо-
вана на витіснення переселенців на узбіччя суспільства.  

Ситуація із соціальними виплатами погіршилася вже в кінці 
березня 2016 р. Так, станом на 31.03.2016 р. за отриманням грошо-
вої допомоги звернулося 787 660 сімей (уперше – 416 409 сімей, на 
наступний період – 371 251 сім’я), з яких 736 305 сім’ям (уперше – 
392 070 сім’ям, на наступний період – 344 235 сім’ям) призначено 
грошову допомогу. За березень 2016 р. кошти на виплату щомі- 
сячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання 
профінансовано в сумі 282, 5 млн грн на 215 522 сім’ї, тобто тільки 
близько 30% сімей цю допомогу отримали [6]. 

Показово, що дана проблематика більшою мірою занепокої-
ла не українські органи влади, а представників міжнародної спіль-
ноти. Проведення в березні 2016 р. у м. Краматорську засідання 
круглого столу на тему «Припинення соціальних виплат внутріш-
ньо переміщеним особам» було ініційоване Норвезькою радою у 
справах біженців (NRC), а не представниками української влади 
[6, с. 14]. 

На окрему увагу заслуговує ще одна болюча проблема, тісно 
пов’язана з правами ВПО, − це розділення їх родин. У більшості 
переселенців на окупованих територіях залишилися рідні та най-
ближчі люди. Основна маса ВПО зберігає щільний контакт з оку-
пованими територіями. Поширеною є практика розділених сімей, 
коли частина виїжджає, але хтось залишається доглядати за май-
ном (80% переселенців мають власне житло на Донбасі). У той 
час, коли в різних нормативних актах та документах міжнародних 
організацій йдеться про більш широку категорію − населення, по-
страждале від конфлікту1, в нормативно-правовій базі України фі-
гурує виключно ВПО. 

У заключній частині Резолюції ПАСЕ по Росії саме Парла-
ментська Асамблея закликає українську владу (п. 16.3) спростити, 
наскільки це можливо, повсякденне життя жителів непідконтроль-
них територій і переміщених осіб із цих районів за рахунок скоро-

                                                      
1 На непідконтрольних Україні територіях Донецької області Агент- 

ство ООН у справах біженців (UNHCR) через партнерську організацію 
«People in Need» у 2015 р. здійснювало 17 проектів, спрямованих на забезпе-
чення мирного співіснування і поліпшення захисту їх прав [6]. 
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чення адміністративних процедур доступу до виплат пенсій і соці-
альної допомоги, сприяти доступу жителів до правосуддя шляхом 
належного оснащення і кадрового забезпечення судів у районах, 
підконтрольних уряду, юрисдикція яких була поширена на непід-
контрольні території [7]. 

Про тісний зв'язок ВПО та населення тимчасово окупованих 
територій, постраждалого від конфлікту, свідчить багато фактів. 

По-перше, найбільша кількість ВПО зосередилась у Донець-
кій і Луганській областях. Можна з великою імовірністю припус-
тити постійне перебування у статусі ВПО мешканців окупованих 
територій, і навпаки. Багато жителів Донбасу через різні обставини 
тимчасово проживають і на тій, і на тій території. 

По-друге, за даними СБУ, лінії зіткнення між окупованими 
територіями та Україною щоденно перетинають 20-30 тис. чол. 
Треба зауважити, що права перетинання цього тимчасового кордо-
ну мають тільки особи з постійною пропискою на цих територіях 
(за наявності перепустки). Тобто це виключно ВПО і мешканці 
окупованих територій (хоча останні саме в такому статусі для ук-
раїнської влади фактично не існують).  

Значна частина цих людей здійснює поїздки за соціальними 
виплатами. Ті фізичні та моральні знущання, яким піддається на-
селення окупованих територій і ВПО на лінії перетину, а також 
затрати, пов’язані з проходженням лінії розмежування, фактично 
позбавляють переважну кількість ВПО можливості регулярно зу-
стрічатись, спілкуватися, надавати допомогу своїм рідним і близь-
ким на окупованій території. За міжнародними положеннями поз-
бавлення такої можливості також є порушенням прав людини. 

На думку громадських активістів, однією з головних проб-
лем та в той же час порушенням прав ВПО в Україні є те, що укра-
їнська влада фактично заблокувала в'їзд і виїзд із непідконтроль-
них територій. У Грузії ж, яка пережила три хвилі ВПО, ситуація 
була зворотною. Тбілісі виступає за максимально вільний перетин 
кордону, але влада самопроголошених республік забороняє людям 
в'їжджати до Грузії [3]. Тобто якщо влада самопроголошених рес-
публік Абхазія і Південна Осетія прагне максимально дистанціо-
нувати жителів своїх територій від Грузії, то в Україні все навпа-
ки – саме українська влада ввела заборону вільного переміщення 
ВПО через КПВВ, упровадила пропускну систему, яка із самого 
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початку її введення стала осередком корупційних угод з обох сто-
рін. У цьому полягає ще одна різниця між Україною та іншими 
цивілізованими країнами по відношенню до своїх громадян. 

Стурбоване обмеженнями свободи переміщення внутрішньо 
переміщених осіб УВКБ ООН постійно закликає всі сторони кон-
флікту забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних органі-
зацій до постраждалого населення та дозволити людям вільно пе-
реміщатися в пошуках безпеки, доступу до послуг і реалізації сво-
їх прав.  

Тільки завдяки ревізії Тимчасового порядку здійснення кон-
тролю за пересуванням осіб, транспортних засобів і вантажів уз-
довж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей, 
проведеній Агентством ООН у справах біженців (UNHCR), поліп-
шилася ситуація зі свободою переміщення через лінію розмежу-
вання (навіть тимчасові навіси на пунктах пропуску від сонця і 
дощу було зроблено не урядом, а за ініціативою і за гроші ООН). 

Необхідно звернути увагу на проблему стигматизації ВПО і 
пов’язаних з нею проявів дискримінації. У той час як у Плані за-
ходів поставлено завдання своєчасного виявлення фактів стигма-
тизації внутрішньо переміщених осіб і проведення «публічних за-
ходів відповідного змісту», фактично урядові ініціативи поступово 
призводять вже до інституційної, тобто законодавчо закріпленої, 
стигматизації. Хоча в розвинених країнах явна стигматизація і по-
в'язана з нею дискримінація або заборонені законом, або засуджу-
ються культурою, практично будь-яке суспільство насичене стиг-
мами. Позиція уряду Грузії кардинально відрізняється від україн-
ської ставленням до переселенців. Тут, на відміну від України, ні-
коли не виникало питання дискримінації внутрішньо переміщених 
осіб. У Грузії завжди вважали, що переселенці постраждали, втра-
тили своє житло, тому тут робили все для того, щоб вони були ін-
тегровані в новому співтоваристві [3]. 

У Звіті про стан виконання у ІІ кварталі 2016 р. заходів, пе-
редбачених Комплексною державною програмою щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які пересе-
лилися з тимчасово окупованої території України та районів про-
ведення антитерористичної операції в інші регіони України, міс-
титься багато інформації про різнопланові заходи щодо запобіган-
ня проявам негативного ставлення до переселених громадян, за-
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безпечення соціальної злагоди та соціальної згуртованості, які 
проводяться в навчальних закладах багатьох областей (бесіди, за-
няття з елементами тренінгу з питань толерантного ставлення, 
дружніх стосунків із дітьми переселених з інших областей, інфор-
маційно-освітні заходи з населенням щодо своєчасного виявлення 
фактів стигматизації  переселених громадян) [6]. Згідно з інформа-
цією обласних органів соціального захисту населення (Волинська, 
Миколаївська, Тернопільська області та ін.) створені умови для 
активізації соціальних зв’язків, довіри, забезпечена соціальна зла-
года та соціальна згуртованість у місцевих громадах, які прийма-
ють переселених громадян, і фактів стигматизації переселених 
громадян внутрішньо переміщених громадян зафіксовано не було. 
Під час зустрічей із внутрішньо переміщеними особами жодної 
скарги з цього приводу не надходило [6]. 

Але інші інформаційні джерела надають іншу інформацію, 
яка свідчить, що стигматизація – це реальна проблема. Стигмати-
зація може призвести до дискримінації, тобто до реальних дій, які 
обмежують права якоїсь групи. У серпні 2015 р. представники Чу-
гуївської правозахисної групи провели анкетування 100 пересе- 
ленців, які приїхали в Харківську область із зони військових дій. 
Практично кожен четвертий опитаний зазначив неприязне став-
лення з боку місцевих жителів. При пошуку житла 35% ВПО було 
відмовлено в оренді житлоплощі на підставі того, що вони були 
переселенцями; 26% опитаних вказали на завищення власниками 
вартості оренди житла; 33% − на труднощі в отриманні пенсій та 
соціальних виплат. Кожен п'ятий переселенець отримав відмову у 
працевлаштуванні після того, як з'ясувалося, що він належить до 
категорії ВПО. Цей приклад побутової дискримінації − не виняток 
із правил, а повсякденна реальність, з якою стикаються вихідці з 
Криму та Донбасу в Україні [10].  

Оскільки стигматизація певних груп завдає удару по суспі-
льній моралі та гуманним соціальним установкам, це спричиняє 
внутрішні конфлікти в суспільстві. Створення нерівних умов може 
загострити такі конфлікти, які наразі мають епізодичний характер. 
Подекуди зафіксовано певне протистояння між місцевими жите-
лями і ВПО з тих причин, що переселенці регулярно отримують 
різноманітну допомогу, а місцеве населення живе у злиднях. Та-
кож приводом для конфліктів є те, що на Донбасі, особливо в міс-
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тах, рівень доходу людей був значно вищим, ніж у Харківській 
області. Деякі ВПО вимагають, щоб їм забезпечили такий самий 
рівень життя (дали роботу з такою самою зарплатою, житло і пакет 
допомоги), і виявляють невдоволення, коли не отримують бажано-
го. Таке ставлення ображає і дратує місцевих жителів [4]. 

Як доказ такого явища, яке все ж таки насправді існує в Ук-
раїні, можна навести коментар анонімного користувача Інтернету, 
розміщений після публікації в онлайн-новинах про видачу паспор-
тів переселенцям: «…Їм не видавати паспорти потрібно, а забира-
ти та позбавляти громадянства. Як мінімум, 3 млн «донбасян» по-
трібно обмежити у громадянських правах, праві вибирати і бути 
обраними, потрібно ввести візи з Росією та окупованими територі-
ями, потрібна заборона на просування в державні органи людей із 
донбаською пропискою. Також заборонити їм балотуватися в Раду. 
Поки ці території окуповані, всі, хто там проживає, і навіть пере-
селенці мають бути позбавлені всіх громадянських прав, крім пра-
ва на роботу не в держорганах» (орфографія і граматика змінені). 
Звісно, що переважна більшість українців таку позицію не поділя-
ють і ставляться до ВПО доброзичливо та з розумінням. Але таких, 
які погодились би з автором вищенаведеного коментаря, не так 
вже і мало. 

Таким чином, ВПО в Україні зіштовхуються з прямою і не-
прямою дискримінацією та стигматизацією в різних проявах, ве-
лика кількість яких ґрунтується на нормативно-законодавчій базі, 
що є дискримінаційною якщо не за задумом, то внаслідок ефекту, 
який вона спричиняє, − попри те, що заборона дискримінації чітко 
закріплена в національному законодавстві. 

Таке ставлення до ВПО з боку влади може поступово приз-
вести до явища, яке у світі відносять до соціальної ексклюзії, тобто 
соціального виключення певних груп людей із суспільного життя. 
Термін «соціальне виключення» має багато варіантів: соціальне 
вилучення, соціальна ізоляція, соціальне відторгнення, соціальна 
ексклюзія. Поняття є неоднозначним, з’явилося у процесі еволюції 
уявлень й аналітичних категорій, здатних визначати процеси, що 
призводять до кризи чи розриву соціальних зв’язків індивідів із 
суспільством. Це соціальне явище, при якому відбувається відсто-
ронення індивіда або соціальної групи від інших індивідів або со-
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ціальних груп унаслідок припинення або різкого скорочення соці-
альних контактів і взаємодій. 

Дослідження соціального виключення в західних країнах 
здійснюються тривалий час, оскільки дана проблема тісно пов’я-
зана з проблемами дискримінації та обмеженого доступу до ос- 
новних механізмів інтеграції в умовах постіндустріального суспі-
льства, адже соціальне виключення визнається протилежністю  
соціальної інтеграції. Соціальне виключення знайшло відображен-
ня в роботах П. Абрахамсона, У. Бека, П. Стробела, З. Баумана,  
Ф. Бородкіна, В. Герчикової, Н. Тихонової, Н. Чернініної. 

За класичним трактуванням П. Абрахамсона, соціальна ви-
ключеність (соціальна ексклюзія) − це процес маргіналізації пев-
них верств населення, пов’язаний з обмеженим доступом до соціє-
тальних інститутів інтеграції, особливо до ринку праці, обмежені-
стю у правах [1, с. 164]. Унаслідок цього такий прошарок населен-
ня будь-якої країни є об’єктом дискримінації та фактично перебу-
ває на периферії соціального простору. Існування, а тим більше, 
зростання чисельності цього прошарку або групи населення є дже-
релом соціальних ризиків у суспільстві, передусім у місцях, де во-
ни стають осередками локальних ризиків. Такі осередки створю-
ються не в короткі терміни, а в разі довготривалого процесу нако-
пичення депривації, але якщо не звертати уваги на деякі тривожні 
тенденції, не досліджувати їх, то їм може загрожувати «чорна діра 
ексклюзії» [16, с. 13].  

Найчастіше соціальне виключення розуміють як часткове 
або повне вилучення індивідів чи соціальних груп із соціальної 
структури суспільства й суспільних процесів, створення умов, які 
не дають можливості цим індивідам чи групам відігравати в суспі-
льстві значущу роль. Адже соціальна ексклюзія − це стан, коли 
меншість маргіналізується від основної маси. В Україні до такого 
стану поступово наближаються ВПО. Тобто є підстави вважати, 
що в Україні вже діє пусковий механізм процесу соціального ви-
ключення, і він стосується щонайменше десятків тисяч людей. 

Переселенці, залишивши свою соціальну групу, тобто втра-
чаючи свій попередній соціальний статус, унаслідок різних, як 
правило, не залежних від них причин, у багатьох випадках вже не 
здатні увійти до інших соціальних груп, тобто одержати новий 
статус. Вони фактично втратили статус членів тих територіальних 
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громад, де жили раніше, і не отримали навіть у юридичному сенсі 
цей статус за новим місцем поселення. У такому разі ВПО взагалі 
випадають із соціальної ієрархії. 

Соціальне виключення розглядається як комплексний фено-
мен, який охоплює різні аспекти життя та призводить у цілому до 
зниження його якості. Воно складається з неможливості отримати 
бажану роботу, скорочення доходів, ізоляції в соціальних мережах, 
таких як родина, сусіди, товариство або громада, виключення з 
процесу прийняття рішень. Європейські дослідники даного явища 
є ще більш категоричними: соціальне виключення, навіть не 
пов’язане з бідністю, − це прямий шлях до втрати громадянських 
прав. Як можна інтегруватися у громаду, якщо переселенці втра-
тили одне з найсуттєвіших прав сучасного громадянина цивілізо-
ваної демократичної країни – право виборця. 

Соціально виключеними слід визнавати всіх тих, чиє життя 
визначається ступенем байдужості та жорсткості контролю з боку 
інших груп суспільства або влади, а не особистим вибором1. Необ-
хідні блага для цієї групи формуються за залишковим принципом2, 
а інтереси враховуються лише в тому випадку, коли їх подальше 
ігнорування загрожує інтересам правлячих кіл або, як у даному 
випадку, – вимогам міжнародних організацій. 

Характерними рисами соціального виключення є не тільки 
низькі рівні споживання та доходу індивідів чи груп, обмежений 
доступ до суспільних механізмів підвищення добробуту, але і пе-
реважно пасивний тип взаємодії із суспільством, відсутність мож-
ливості брати участь у суспільному, культурному або політичному 
житті, що властиво ВПО за даними соціологічних досліджень. 

У західній соціологічній традиції склалося два підходи до 
соціального виключення. Перший із них розглядає соціальне ви-
ключення на макрорівні, з позицій суспільства. Даний підхід кон-
центрується на відсутності доступу до механізмів інтеграції та ро-

                                                      
1 Саме такий шлях обрала українська влада, нав’язуючи ВПО ті чи 

інші обмеження в різних сферах їх життєдіяльності. 
2 Незважаючи на визначені Програмою заходи, кошти на них із дер-

жавного бюджету навіть не передбачаються. Це стосується витрат як на 
вирішення  житлової проблеми, так і на охорону здоров’я, відшкодування 
шкоди тощо. Превалюють сподівання на відповідні міжнародні програми. 
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бить акцент на тому, хто має повноваження виключати і кого при 
цьому виключають. Основним наслідком при цьому є дискриміна-
ція.  

Другий підхід розглядає соціальне виключення у вузькому 
розумінні, на мікрорівні, тобто аналізує стан носіїв соціального 
виключення і зосереджується на специфіці прояву життєвої ситу- 
ації членів цієї групи по відношенню до інших членів суспільства. 
На перший план уже виходить поняття «депривація». На практиці 
ж поняття «дискримінація», «депривація» та «соціальне виклю-
чення» не відокремлюються [14]. 

Соціальне виключення можна розглядати і за типом посе-
лення – сільського та міського. Для міського найважливішим фак-
тором є розрив соціальних зв’язків, самотність. До категорії ви-
ключених потрапляють мігранти, самотні люди, у тому числі мо-
лодь та ін. Сільська ексклюзія пов’язана з відсутністю розвинутої 
соціальної інфраструктури (основні фактори – недоступність ме-
дичної допомоги, низькі доходи, погані побутові умови, неможли-
вість використання соціального захисту тощо). 

Для України сьогодні актуальним є дослідження тих груп 
населення, у яких внутрішньо переміщені особи мають вищу ймо-
вірність до соціального виключення: безробітні; сім’ї з кількома 
дітьми; фізично та психічно хворі; самотні люди. Для ВПО біль-
шою мірою характерна низхідна соціальна мобільність, і до кате-
горії соціально виключених потрапляють ті, хто в минулому мав 
певний статус та засоби для самозабезпечення. Унаслідок втрати 
статусу та доходів розриваються соціальні зв’язки. 

Для подолання соціального виключення серед ВПО необхід-
не відновлення соціальних зв’язків. Лише шляхом надання соціа-
льної допомоги відновити соціальні зв’язки у суспільстві немож-
ливо. Передусім, слід спрямувати зусилля на забезпечення зай- 
нятості (оскільки зайнятість не тільки є джерелом доходу, але і 
сприяє соціалізації особистості). Необхідно забезпечити постійний 
моніторинг верств ВПО, що мають тенденцію до соціальної  
ексклюзії. Такі дослідження є важливими з точки зору виявлення 
основних проблемних груп, встановлення чинників, що спричини-
ли ексклюзію, масштабів поширення цього явища з метою визна-
чення напряму соціального регулювання, найбільш дієвих засобів 
впливу. Лише такі дослідження дають можливість сформувати 
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зважену соціальну політику щодо попередження соціального ви-
ключення ВПО. Проте для їх ідентифікації потрібні дослідження, 
які дають змогу виділити й оцінити масштаби та інтенсивність 
впливу таких причин соціальної виключеності: відсутність стабі-
льної праці; нестабільність або недостатній рівень виплати соціа-
льних трансфертів; проживання в сільській місцевості (внаслідок 
гірших можливостей працевлаштування та нерозвиненості інфра-
структури); відсутність родинних зв’язків, можливостей спілку-
вання з друзями та родичами; неналежні житлові умови; належ-
ність до певної суспільної групи (дискримінація за статтю, віком, 
конфесією, національністю тощо); поганий стан здоров’я та інва-
лідність. 

Щоб вирішувати проблему інтеграції, необхідно мати ін-
струментарій розподілу ВПО на відповідні групи для застосову-
вання адресних заходів. За даними ДСНС, рішення інтегруватися 
прийняли не більше 30-40% переселенців, інші шукатимуть мож-
ливість повернутися додому. Благодійні організації та місцева вла-
да називають ще меншу цифру: залишитися хоче лише 10-20% − в 
основному це підприємці, студенти, сім'ї з дітьми, особи з медич-
ними потребами. Таким чином, має бути набір із довгострокових 
рішень, що забезпечують повноцінну інтеграцію, і тимчасових за-
ходів щодо попередження ризиків, але, враховуючи динаміку си-
туації на сході України, баланс має змінитися вбік інтеграції. 

На думку різних респондентів, найбільш компетентним з ор-
ганів, які займалися проблемами ВПО, є Головне управління 
ДСНС в області. Однак на даний момент основні повноваження 
щодо супроводу ВПО перемістилися до системи соціального за- 
хисту, міграційної служби, органів місцевої влади. Але до них є 
велика кількість питань щодо результатів їх діяльності у сфері ін-
теграції ВПО та захисту їх прав. Представники різних громадських 
організацій, які брали активну участь у влаштуванні ВПО, вислов-
люють думку про те, що Регіональні координаційні штаби з питань 
ВПО поки що рано «ставити на паузу» [4]. Однак служби ДСНС 
займалися питаннями тимчасового розміщення, допомоги тощо, а 
зараз настав етап, коли змінився загальний контекст роботи з пере-
селенцями. На перший план виходить питання не гуманітарної 
підтримки базових потреб, а інтеграції ВПО в місцеві громади. 
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Таким чином, українська центральна влада, тобто її вико-
навчі органи та інші державні інститути, на даний час не змогли 
адекватно відреагувати на проблеми внутрішньо переміщених осіб 
і не забезпечили належних заходів щодо їх соціальної адаптації та 
інтеграції на території, підконтрольній Україні. 

У такій ситуації доцільно дослідити досвід інших держав у 
сфері подолання соціального виключення ВПО, їх адаптації та ін-
теграції у громади, розробити і здійснити відповідні заходи в Ук-
раїні. Зокрема, доцільно звернутися до досвіду Грузії − країни, що 
протягом усієї своєї історії стикається з проблемою масового  
вимушеного переселення і набула досвіду, який сьогодні може 
стати корисним для України. На даний момент загальна кількість 
зареєстрованих у Грузії переселенців становить 272 тис. чол., або  
87,5 тис. сімей. У Грузії функції допомоги внутрішньо переміще-
ним особам розподілені між міністерством ВПО, яке координує всі 
програми, і соціальним міністерством, яке займається виплатою 
соціальної допомоги. Шлях, який обрало міністерство, полягав у 
створенні Координуючого комітету, що об'єднав усіх провідних 
донорів. До нього увійшли Світовий банк, Європейська Комісія, 
Швейцарське агентство розвитку, а також представники всіх про-
відних міністерств. Керує цим комітетом міністр із ВПО. Створе-
ний комітет займається розробкою державних програм і контролем 
за їх реалізацією, міжнародним фандрайзингом, моніторингом си-
туації з ВПО. Завдяки створенню координуючого органу державі, 
міжнародним і громадським організаціям, які працювали в єдиній 
команді, вдалося залучити кошти для вирішення проблем пересе-
ленців. Усі нормативні акти, які готуються міністерством, спочат-
ку відпрацьовуються НГО, які спрямовують свої побажання і до-
носять до влади потреби і думки самих переселенців [3]. 

Аналіз стану та динаміки ситуації із захистом прав ВПО в 
Україні дозволяє дійти таких висновків. 

1. Слід усвідомити, що соціальні наслідки війни на Донбасі 
розтягнуться на довгі роки, тому необхідно вкладати максимум 
зусиль, щоб ВПО перетворювалися із соціального навантаження 
на країну (як споживачі ресурсів) на її людський і соціальний капі-
тал. Нарощування утриманської, споживацької маси населення в 
якийсь момент перевищить запас потужності соціальної системи і 
може призвести до соціальних катаклізмів. Мінімізувати такий 
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відкладений ризик можна лише за рахунок координації зусиль 
держави, суспільства і міжнародних партнерів. 

2. Основну увагу необхідно приділити проблемі та наслідкам 
соціального виключення ВПО з точки зору порушення прав і дис-
кримінації. Потрібен пошук інструментів визначення та вимірю-
вання поширеності явища, інтенсивності його впливу на соціальні 
процеси в суспільстві. Процес подолання соціального виключення 
потребує інтеграції відповідних цілей у систему загальної держав-
ної політики щодо ВПО та має стати її невід’ємним елементом. 
Доцільно дослідити досвід інших держав у сфері подолання соціа-
льного виключення ВПО, їх адаптації та інтеграції у приймаючі 
громади та розробити і здійснити відповідні заходи в Україні. 

3. Розв’язати проблеми ВПО, особливо досягти повноцінної 
інтеграції, неможливо у відриві від вирішення проблем прийма- 
ючих територій. Якщо в районі знищена інфраструктура та, як на-
слідок, важко розпочати свою справу, то це стосується всіх його 
мешканців. Через це надання ВПО преференцій з метою поліп-
шення для них умов бізнесу (податкових пільг, кредитів тощо), за 
винятком соціальних проектів, впроваджувати недоцільно – це по-
пулістській захід1, який може призвести до зростання соціальної 
напруженості у приймаючих громадах між ВПО та місцевими ме-
шканцями. Доцільніше спрямовувати зусилля в країні таким чи-
ном, щоб поліпшити ситуацію для всіх підприємців, не надаючи 
пільг окремим групам. 

4. Основним напрямом допомоги ВПО мають стати різнома-
нітні форми сприяння створенню робочих місць без надмірних 
сподівань при цьому на самозайнятість. 

5. Ефективність надання допомоги ВПО можна значно під-
вищити завдяки здійсненню регулярних досліджень ситуації на 
локальному рівні, що дозволить зробити допомогу максимально 
адресною та спрямованою на вирішення саме тих проблем, для 
подолання яких вона призначена.  

                                                      
1 Здійснення таких заходів потребує постійного підтвердження стату-

су ВПО, а якщо це дає такі привілеї, то такий статус буде дуже привабливим 
для будь-якого мешканця Донбасу. Більш жорсткі заходи, спрямовані на 
ВПО, будуть ущемляти їх  права, що може спричинити протести з боку пра-
возахисних організацій. 
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Однак не можна стверджувати, що набутий на цей час Укра-
їною власний досвід захисту прав та вирішення проблем ВПО є 
виключно негативним. Незважаючи на те що центральні органи 
влади продемонстрували низьку ефективність у цій сфері, на лока-
льному рівні (окремі регіони, міста, селища), тобто на рівні тери-
торіальної громади, навпаки, зроблено набагато більше, особливо 
в тих громадах, що безпосередньо отримали субвенції із Держав-
ного бюджету на правах об’єднаних територіальних громад. Про 
це свідчить активна співучасть облдержадміністрацій та окремих 
громад у сфері зовнішньоекономічної діяльності − у проектах 
міжнародних урядових і благодійних організацій, переговорах із 
представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних 
держав з відповідних питань, спрямованих на вирішення проблем 
ВПО. 

Такий стан речей підтверджує, що обраний формат взаємо-
відносин громад із міжнародними неурядовими та урядовими ор-
ганізаціями є більш плідним й ефективним, ніж безконтрольний 
потік грошей через центральні виконавчі органи влади. Тож у кон-
тексті європейського вибору, який зробила Україна, застосування 
принципів децентралізації як основи розробки та реалізації про-
грам інтеграції ВПО є цілком обґрунтованим і більш перспектив-
ним. 

Забезпечення сприятливих умов для стратегій ефективного 
використання та примноження людського капіталу ВПО уможлив-
лює створення дієвих механізмів на всіх рівнях управління за умо-
ви визнання вирішальної ролі регіонального та місцевого рівнів в 
організації практичної діяльності, безпосередньо спрямованої на 
вирішення проблем та захист прав ВПО. Такий підхід дозволяє 
вважати територіальну громаду базовим структурним елементом 
соціально-територіальної організації суспільства та добре корес-
пондує із принципами децентралізації, яка є визнаною у світі ос-
новою конституційного оновлення влади практично у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства, а в сучасних українських умовах пе-
ретворюється також і на критичний фактор зміни взаємовідносин у 
процесі вирішення проблем ВПО.  

Ефективність вищенаведених пропозицій ілюструється при-
кладами дій місцевої влади, спрямованих на підтримку внутрішньо 
переміщених осіб у 2016 р.  
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1. Для створення умов розвитку самоорганізації та взаємо-
допомоги переселеним громадянам органи влади Запорізької обл-
держадміністрації тісно співпрацюють з недержавними організаці-
ями соціального спрямування, такими як: ПРООН в Україні, Між-
народна організація міграції в Україні, Управління Верховного 
Комісара ООН у справах біженців, Міжнародна неурядова органі-
зація Save the Children International в Україні, організація Товари- 
ства Червоного Хреста та ін. 

2. За рахунок залучення грантових коштів Європейського 
Союзу в рамках проекту «Побудуємо майбутнє разом!» Кірово-
градською обласною радою розпочато реалізацію проекту, спря-
мованого на створення комфортних умов проживання й отримання 
освітніх послуг для ВПО [6, с. 49]. 

3. Діють угоди про реалізацію спільного проекту ЄС, ПРООН, 
ООН «Відновлення ефективного управління та розвиток миробу-
дівництва та примирення у громадах Донецької та Луганської  
областей України, постраждалих від кризи»; Меморандум про вза-
єморозуміння між Представництвом Дитячого фонду ООН  
(ЮНІСЕФ) в Україні та Донецькою обласною державною адмініс-
трацією, обласною військово-цивільною адміністрацією; «Наро-
щування потенціалу громади м. Маріуполь для підтримки ВПО і 
місцевих жителів, потерпілих у результаті конфлікту», донором 
якого виступає Європейський Союз. [6, с. 172]. 

4. Дніпропетровська область – є досвід активної співпраці 
між регіоном та міжнародною спільнотою, про що свідчать 27 ві-
зитів представників дипломатичних установ іноземних держав, 
акредитованих в Україні, та міжнародних організацій, які відбули-
ся у другому кварталі 2016 р. у Дніпропетровській області. У тому 
числі зустрічі стосовно проблем ВПО з: керівником проекту Ради 
Європи «Посилення захисту прав людини вимушено переміщених 
осіб в Україні» з метою обговорення питань реалізації цього прое-
кту в Дніпропетровській області; координатором програми із над-
звичайних ситуацій та стабілізації Представництва Міжнародної 
організації з міграції в Україні та спеціалістом проекту Представ-
ництва Міжнародної організації з міграції в Україні; головою пра-
вління GIZ з метою відвідування мобільного містечка для розмі-
щення тимчасово переміщених осіб у м. Дніпропетровськ [6,  
с. 166]. 
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5. Запорізька область (департамент соціального захисту на-
селення ОДА) − Проект Федерації канадських муніципалітетів 
«Партнерство для розвитку міст», «Соціальна та економічна адап-
тація внутрішньо переміщених осіб: проблеми та перспективи», 
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Департаментом освіти 
і науки презентовано заходи щодо реалізації програми з розвитку 
життєвих навичок та психосоціальної допомоги дітям у східних та 
центральних областях України, яка впроваджується з листопада 
2015 р. у рамках нового проекту «Діти миру». Його складовою є 
проект «Вчимося жити разом». 

6. Тернопільська область – підписано угоду про торговель-
но-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з 
Радою регіонального розвитку Тауразького повіту Литовської рес-
публіки, в рамках якої планується реалізація проектів, орієнтова-
них на надання допомоги переселеним громадянам [6, c. 171]. 

7. Миколаївська область − Департамент економічного роз- 
витку та регіональної політики здійснює заходи щодо розвитку 
міжрегіонального співробітництва з Карловацькою жупанією Рес-
публіки Хорватія [6, с. 172]. 

8. Харківська область − ОДА було здійснено ряд інформа-
ційних і практичних заходів, спрямованих на підтримку ВПО, се-
ред яких: організаційна підтримка проекту Міжнародного благо-
дійного фонду «Карітас України» «Створення робочих місць для 
нового життя. Гранти для роботодавців», «Підтримка підприємців 
із числа внутрішньо переміщених осіб», безкоштовна програма 
навчання для переселенців у сфері інформаційних технологій (реа-
лізується ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії), нала- 
годжено співпрацю з 15 громадськими та волонтерськими органі-
заціями, підписані угоди про спільну діяльність. Найактивнішими 
організаціями є  благодійний фонд «Станція Харків», громадська 
організація «Професійний розвиток Харкова», Харківська обласна 
громадська організація «Асоціація приватних роботодавців», гро-
мадська організація «Автомайдан − Харків», Всеукраїнська гро-
мадська організація «Центр зайнятості вільних людей», Норвезька 
рада у справах біженців, регіональне представництво проекту 
ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми 
вимушено переміщених осіб в Україні», благодійний фонд «Карі-
тас України»  [6, с. 94]. 
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9. Полтавська область − у рамках проекту «Швидке реагу-
вання на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміще-
них осіб», який реалізується Програмою розвитку ООН за фінан-
сової підтримки уряду Японії, фахівцями громадської організації 
«Полтавська правозахисна група» здійснюється юридичний супро-
від безробітних внутрішньо переміщених осіб в Інформаційно-
консультаційному центрі [6, c. 58]. 

10. Чернівецька область − обласною радою починаючи з 
2015 р. упроваджується проект ЄС «Покращення умов життя та 
соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій 
області», фінансування якого здійснюється в рамках Програми ЄС 
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (бю-
джет − майже 300 тис. євро). Проект спрямовано на відбудову двох 
гуртожитків у селах Заставнівського району Чернівецької області 
для внутрішньо переміщених осіб, зокрема багатодітних сімей та 
інших вразливих верств переселенців, забезпечення їх базових по-
треб в обладнанні та засобах щоденного вжитку [6, с. 94]. 

11. Донецька область − налагоджена співпраця та укладені 
відповідні письмові угоди з міжнародними благодійними організа-
ціями, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, 
зокрема з чеською гуманітарною організацією «Peopleinneed», 
«Карітас», Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Відділен-
ням Адвентистського агентства допомоги та розвитку Євро-
Азіатського дивізіону «Адвентистське агентство допомоги та роз-
витку в Україні» (АДРА), Дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ», ор-
ганізаціями «Лікарі без кордонів», «Міжнародний медичний кор-
пус», «Данська рада у справах біженців», «Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців» [6, c. 8]. Також ведуться роботи 
з реалізації проектів міжнародних неурядових організацій Savethe 
Children Federation «Надання невідкладної допомоги та захисту 
постраждалому від конфлікту на сході України населенню», «Тер-
мінова допомога постраждалому населенню України», проектів 
«Людина в біді» «Комплексне реагування в умовах надзвичайних 
ситуацій, в якій опинилося вразливе населення Донецької та Лу- 
ганської областей в Україні», «Реагування в умовах надзвичайної 
ситуації, в якій опинилося населення України, що зазнає впливу 
конфлікту» [6, c. 173]. У червні 2016 р. Донецькою облдерж-
адміністрацією підписано Меморандум про взаєморозуміння і 
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співпрацю між облдержадміністрацією та міжнародною громадсь-
кою організацією «Peopleinneed» («Людина в біді») щодо підтрим-
ки проекту міжнародної технічної допомоги «Надання багатопро-
фільної невідкладної допомоги найбільш уразливим верствам на-
селення у зоні конфлікту як на територіях, які контролюються, так 
і на тих, що не контролюються урядом, та на територіях з усклад-
неним доступом».  

Наведені приклади демонструють більшу ефективність ро-
боти безпосередньо на місцях та безпосередньо з людьми, які по- 
требують допомоги. 

Отже, удосконалення системи захисту ВПО необхідно реалі-
зовувати відповідно до таких пріоритетів: 

приведення нормативно-правової бази у сфері захисту прав 
ВПО в Україні у відповідність до міжнародних стандартів та ви-
мог;  

пошук і реалізація довгострокових рішень, спрямованих на 
інтеграцію та підвищення спроможності ВПО на рівні громад, і 
підтримка таких ініціатив;  

розробка й упровадження нормативно-правових та організа-
ційно-управлінських механізмів забезпечення ВПО можливостями 
реалізації конституційних прав громадянина України у повному 
обсязі; 

здійснення конкретних кроків на шляху до вирішення проб-
лем ВПО в Україні відповідно до стандартів Ради Європи;  

внесення змін до відповідних законів України для забезпе-
чення виборчих прав ВПО; 

підготовка та проведення чергового перепису населення Ук-
раїни з метою визначення військового контингенту та мобілізацій-
ного потенціалу, робочої сили, більш ефективного й адресного ви-
користання бюджетних коштів на надання освітніх, житлових, 
транспортних та інших соціальних послуг, а також оцінювання 
ризиків, пов'язаних із безробіттям і бідністю; 

створення механізмів громадського контролю за розподілом 
бюджетних коштів та зарубіжних грантів, спрямованих на під- 
тримку ВПО та подолання наслідків військового конфлікту на 
сході України; 

сприяння плідній співпраці між громадськими об’єднаннями 
з проблем ВПО з метою розв’язання їх проблем, сприяння інтегра-
ції в територіальні громади. 
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3.2. Оцінка законодавства України щодо захисту прав  
 і свобод внутрішньо переміщених осіб та населення  
 окупованих територій і напрями його вдосконалення 

 
У даний час нормативно-правова база щодо захисту прав і 

свобод ВПО та населення окупованих територій є вже доволі роз-
виненою. Засадничими нормативними документами в цій сфері є 
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб» [5] та Національна стратегія у сфері прав людини, 
яку було затверджено Указом Президента України від 25.08.2015 р. 
№ 501/2015 [9]. Окремо слід також відзначити Постанову Кабінету 
Міністрів № 1074-VIII від 31.03.2016 р., якою було затверджено 
Рекомендації парламентських слухань на тему «Стан дотримання 
прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які про-
живають на тимчасово окупованій території України та на тимча-
сово неконтрольованій території в зоні проведення антитерорис-
тичної операції» [15]. Але останні два документи, попри свою 
принципову важливість для вирішення проблем ВПО, мають на-
самперед орієнтуючий рамковий характер і потребують подальшо-
го переведення у формат діючих нормативно-правових документів 
та програм. Що стосується організації безпосередньої практичної 
діяльності щодо захисту прав ВПО та вирішення їх проблем, то тут 
орієнтиром є Комплексна державна програма щодо підтримки, со-
ціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які пересели-
лися з тимчасово окупованої території України та районів прове-
дення антитерористичної операції в інші регіони України, на пері-
од до 2017 р. [8]. 

Засадничим нормативно-правовим документом у сфері за- 
хисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який безпосе-
редньо спрямований на вирішення цих питань, є Закон України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
[5]. Ухвалення цього Закону безперечно є правовим здобутком 
держави, яка прагне пом'якшити негативні наслідки збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, порушення прав людини, а також 
надати першочергову допомогу тим громадянам України, які для 
реалізації своїх прав на безпечні умови життя та здоров'я були ви-
мушені переїхати з небезпечної зони. За роки самостійності Укра- 
їна не мала власного досвіду розв'язання даних проблем. Причини 
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переселення громадян Криму та східних регіонів України мають 
різне походження і різні правові визначення об'єктів: анексії та 
агресії, але, незважаючи на ці розбіжності, для України проблеми 
переселенців мають загальне походження та актуалізують завдан-
ня щодо збереження людського потенціалу країни, забезпечення її 
громадянам прав і свобод, передбачених Конституцією і законо-
давством України.  

Терміновість прийняття даного закону була вимушеною, бо 
процес переселення людей із небезпечних для їх життя територій 
став масовим і стислим у часі, а чинні закони України не врахову-
вали значного кола специфічних питань, які потребували терміно-
вої правової регламентації. Перш за все, необхідно було визначити 
обов'язки органів державної та місцевої влади, а також органів  
місцевого самоврядування щодо їх повноважень у розв'язанні  
проблем ВПО, визначити напрями забезпечення захисту прав і 
свобод, передбачити розв'язання першочергових потреб переселе-
них осіб у житлі, медичних послугах, освіті, пенсійному та соціа-
льному забезпеченні, працевлаштуванні тощо. Необхідність задо-
волення цих потреб обумовлюють розробку та реалізацію відпо- 
відних державних та регіональних програм. 

У той же час із певними обов'язками держави перед своїми 
громадянами, які опинились у скрутних, небезпечних умовах у 
місцях їх постійного проживання, необхідні ініціювання та під- 
тримка соціальної активності переселенців щодо розв'язання влас-
них проблем. Державна підтримка ВПО з активною життєвою по-
зицією допоможе запобігти розвитку патерналістських і донорсь-
ко-реципієнтних настроїв серед людей, які були вимушені переїха-
ти з рідних місць. 

У чинному Законі України «Про забезпечення прав і свобод 
ВПО» (далі − Закон) взаємодія органів влади та місцевого само-
врядування з громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямо-
вана на розв'язання проблем ВПО, тільки окреслена та потребує 
розробки і реалізації більш конкретних та деталізованих механіз-
мів. Тут має дотримуватися збалансованість у діях на партнерсь-
ких засадах. Але сьогодні даний принцип є лише бажаним орієн-
тиром, а реальна дійсність свідчить про відтворення традиційних 
відносин, коли до громадянського суспільства дослухаються лише 
за наявності протестної активності та певних дій, або коли процеси 
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стають слабокерованими. Зокрема, в Законі невиправдано не ви-
значено порядок взаємодії органів влади та волонтерів щодо роз- 
в'язання проблем ВПО.  

Досвід країн, у яких також виникла ситуація вимушеної міг-
рації, може бути використаний в Україні лише частково − через 
нетиповість ситуації, що склалася. Але конструювання правової 
бази без урахування та адаптації міжнародних правових докумен-
тів з прав людини та рекомендацій ООН з прав біженців було б 
неможливим. Також доцільно звернути увагу на досвід При- 
дністров'я, коли правові пільги переселенців у подальшому пере- 
творились на постійні умови та вимоги щодо їх залучення навіть у 
тих випадках, коли зникли обставини для їх надання.  

Один із принципових недоліків чинного Закону полягає в 
тому, що він фактично не містить механізмів власної реалізації. 
Навіть незначний термін його дії показав практичну неможливість 
реалізації значної кількості регламентованих прав, гарантій та сво-
бод ВПО через загальний характер і певну декларативність його 
положень за відсутності механізмів практичної реалізації цих по-
ложень. Таким чином, Закон потребує значного доопрацювання в 
напрямі конкретизації програмного, інституційного, організацій-
но-управлінського та фінансового забезпечення його реалізації.  

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» з’явився у той час, коли лише 500 тис. жителів 
Донецької і Луганської областей, АР Крим були вимушені покину-
ти власні домівки в умовах зовнішньої агресії, яка спричиняла не-
безпеку життю і здоров’ю та обумовила протизаконні дії стосовно 
мешканців вказаних територій України. Станом на жовтень 2016 р. 
кількість ВПО зросла більш ніж у 3 рази. Ухвалений Закон спря-
мований на виконання важливої функції захисту прав переселен-
ців, фіксації зобов’язань держави перед представниками даної ка-
тегорії. Він сприяє реалізації загальновизнаних міжнародних норм 
у сфері прав людини і положень гуманітарного права, а його вико-
нання стане найкращим підтвердженням приналежності України 
до правових демократичних країн, які дотримуються норм міжна-
родного права та піклуються про своїх жителів, зокрема тих, що 
опинилися у скрутному становищі у зв’язку зі станом і негативни-
ми наслідками збройного конфлікту на сході України, а також 
окупацією АР Крим Російською Федерацією. 
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Загальна оцінка даного Закону, безумовно, є позитивною, 
однак можливості його вдосконалення не вичерпані, адже значне 
коло питань залишається неврегульованим, у першу чергу – пи-
тання механізмів практичної реалізації принципів та норм цього 
Закону. Тому необхідно звернути увагу на низку питань, вирішен-
ня яких дозволить досягти його основної мети – гарантування до-
тримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо перемі-
щених осіб. 

Зокрема, невдалою є назва Закону. По-перше, не визначено, 
де відбувається дія, і не конкретизовано категорію осіб, яким не-
обхідно забезпечити права та свободи. У Законі передбачається 
особлива категорія громадян, які вимушено перемістились із пос-
тійних місць проживання. Більш точною була б назва «Про забез-
печення прав і свобод вимушено переміщених осіб в Україні», яка 
дозволила б вивести за межі цього Закону процеси внутрішньої 
міграції в країні, що є нормальним процесом і теж передбачає пе-
реміщення осіб на нове місце проживання, але не є вимушеною. 
Однак прагнення законодавців відповідати міжнародним правовим 
документам, а саме Керівним принципам [17], обумовило викорис-
тання такої термінології. 

Існуюча редакція Закону є дещо незбалансованою, багато в 
чому декларативною та технічно недосконалою. Окремі питання 
розглянуто занадто детально, аж до конкретних технічних про- 
цедур (зокрема, питання обліку та реєстрації ВПО); у той же час є 
важливі питання, яких Закон фактично не торкається навіть на 
концептуальному рівні. Так, виглядає занадто деталізованою для 
Закону наведені у ст. 4 і 5 відповідно процедури взяття на облік 
внутрішньо переміщених осіб та реєстрації їх місця проживання. 
Доцільним є регулювання цих питань постановами Кабінету Міні-
стрів України, особливо з урахуванням того, що ситуація швидко 
змінюється та потребує оперативного реагування у сфері норма- 
тивно-правового регулювання.  

Але в той же час у Законі відсутні, наприклад, загальні 
принципи та механізм забезпечення трудових прав ВПО, що є  
особливо актуальним при переміщенні державних установ, під- 
приємств та організацій на інші території, коли держава не може 
гарантувати захист прав їх працівників на житло і зайнятість. Зок-
рема, некоректним є застосування загальних норм Кодексу законів 
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про працю України щодо переведення підприємства до іншої міс-
цевості в умовах евакуації установ, підприємств та організацій із 
зони збройного конфлікту. 

Недостатньо розглянуто питання кредитних відносин виму-
шених переселенців із банківськими установами. Дані питання ре-
гулюються відповідними кредитними договорами, постановами 
Національного банку України, але доцільно було б закріпити клю-
чові питання захисту внутрішньо переміщених громадян у цій сфе-
рі на законодавчому рівні (зокрема, питання зниження/відкладення 
штрафних санкцій, сприяння у погашенні кредитних заборговано-
стей людям, які втратили власні джерела заробітку тощо). 

Фактично поза увагою залишилися питання залучення ре- 
сурсів громадянського суспільства для вирішення проблем ВПО, 
незважаючи на величезний потенціал громадянської самоорганіза-
ції, ефективність і результативність якої засвідчили нещодавні по-
дії − від Революції гідності та до збройного протистояння агресору 
на сході України. Також відсутні питання підтримки самооргані-
зації серед самих внутрішньо переміщених осіб з метою підви-
щення їх спроможності захищати свої права, консолідувати ресур-
си та вирішувати проблеми власними силами. 

З урахуванням динаміки процесів, пов’язаних із ВПО, у ко-
роткостроковій перспективі було б доцільно розробити та затвер-
дити концептуальний рамковий документ іншого статусу, ніж За-
кон (наприклад, Державну програму підтримки ВПО), де на кон-
цептуальному рівні визначити основні принципи та напрями дія-
льності, метою якої має бути повернення до повноцінного життя 
вимушених переселенців (бо реальне коло питань, з якими їм до-
водиться мати справу, є набагато ширшим, ніж те, що регламенто-
вано в Законі). Наявність такого документа дозволила б більш зба-
лансовано та комплексно підійти до вирішення питань захисту 
ВПО. 

Таким чином, ключовими напрямами доопрацювання Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб» з метою підвищення його відповідності потребам ВПО 
та можливостей практичного застосування мають стати такі: 

визначення механізмів фінансового, організаційно-управлін-
ського, інституційного, кадрового, наукового, інформаційного за-
безпечення практичної реалізації базових положень Закону; 
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конкретизація напрямів взаємодії між органами державної 
влади, місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями 
щодо надання допомоги ВПО, особливо у сфері залучення ресур-
сів громадянського суспільства; 

включення до Закону положень щодо створення національ-
ної мережі регіональних ресурсно-моніторингових центрів з ме-
тою підтримки діяльності щодо забезпечення прав і свобод ВПО; 

конкретизація питань вирішення житлових проблем ВПО в 
контексті загальної системи забезпечення житлом громадян Украї-
ни щодо вдосконалення інформаційного обліку всіх категорій гро-
мадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі 
ВПО.  

Ще одним засадничим нормативно-правовим документом, у 
якому розглядаються питання захисту прав ВПО, є Національна 
стратегія у сфері прав людини [9]. У цілому прийняття цієї Страте-
гії є позитивним і необхідним кроком країни у просуванні до ви-
мог міжнародного права. У даному стратегічному документі з ура-
хуванням правових вимог розвинутих країн та нагальних націона-
льних інтересів сформульовано мету та результати реалізації стра-
тегії. Згідно з її положеннями людині надаються такі права та сво-
боди, які обумовлюють її гідне існування. Ця стратегія передбачає 
надання прав і свобод людини як пріоритетного чинника при фор-
муванні державної політики, прийнятті рішень державної влади та 
місцевого самоврядування. Але все ж таки залишається ще чимало 
можливостей для вдосконалення цього документа. 

Особливістю стратегії є те, що окрема увага в ній приділя-
ється правам внутрішньо переміщених осіб. Однак підрозділ, при-
свячений захисту прав ВПО, має загальний характер, який обме-
жено визначає стратегічну мету, умови для забезпечення захисту 
прав і свобод ВПО, а також очікувані результати. Зміст положень 
Стратегії щодо захисту прав ВПО недостатньо кореспондує із  
змістом положень спеціального Закону України «Про забезпечен-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Визначена страте-
гічна мета обмежено відтворює цілі досягнення захисту прав ВПО, 
бо забезпечує умови захисту їх прав і свобод на даний час без  
формування правових можливостей компенсації втрат у перспек-
тиві (відшкодування матеріальної та моральної шкоди).  
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Очікувані результати сформульовані таким чином, що фак-
тично неможливо відстежити реалізацію прав на житло, охорону 
здоров’я, роботу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 
В очікуваних результатах відсутні положення про наявність обліку 
потреб ВПО залежно від віку, статі, освіти, стану здоров’я, рівня 
кваліфікації тощо. Відсутня спрямованість на результати щодо ак-
тивізації влади у відновленні малого і середнього бізнесу серед 
ВПО, наданні спецпослуг людям з особливими потребами. Також 
відсутні соціально-культурні важелі, які створюють більш сприят-
ливі умови адаптації ВПО до нової ролі в житті.  

У контексті фактичних подій і ставлення влади до населення 
окупованих територій оцінка стану, стратегічна мета та очікуваний 
результат мають декларативний характер, адже практичні механіз-
ми відсутні. У зв’язку з критичною ситуацією щодо неможливості 
забезпечити права громадян України, які проживають на окупова-
них територіях Донецької та Луганської областей, де органи дер-
жавної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 
свої повноваження, цінність цих положень у Національній страте-
гії у сфері прав людини є сумнівною. У стратегічній меті закладе-
но досягнення загальної мети Національної стратегії – забезпечен-
ня реалізації та захисту прав громадян України. А в очікуваних 
результатах подано перелік досягнень, регламентованих у загаль-
ній формі, тому немає можливості простежити те, що зроблено, які 
відбулися зміни, вагомість самих досягнень тощо. 

Оцінка й аналіз змісту нормативно-правового забезпечення 
захисту прав і свобод ВПО та населення окупованих територій до-
зволили визначити потребу в його вдосконаленні та створити умо-
ви для його реалізації.  

Найбільш нагальним завданням у сфері вдосконалення нор-
мативно-правової бази захисту прав ВПО є внесення змін та до- 
повнень до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внут-
рішньо переміщених осіб» у напрямі розробки дієвих механізмів 
його реалізації для того, щоб цей у цілому змістовний документ 
почав діяти та категорія вимушено переселених громадян відчула 
реальну і вагому допомогу, передбачену законодавством України. 
Це обумовить довіру до влади, підвищить авторитет держави серед 
міжнародної спільноти, консолідує громадянське суспільство та 
активізує його зусилля щодо конструктивної взаємодії з владою, 
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забезпечить якісний громадянський контроль і підвищить відпові-
дальність за виконання чинного законодавства України щодо 
ВПО.  

Також доцільно вирішити такі завдання щодо вдосконалення 
нормативно-правової бази у сфері захисту прав ВПО: 

встановити правову регламентацію стосовно врахування на-
прямів, заходів щодо забезпечення реалізації положень законодав-
ства України про ВПО в державних та регіональних стратегіях, 
програмах, планах розвитку з питань житлової, медичної, освіт-
ньої, трудової спрямованості; 

забезпечити узгодженість і вбудованість законодавства Ук-
раїни про ВПО в загальну систему законодавства України; 

забезпечити прийняття та реалізацію самостійних програм 
підтримки ВПО, передбачених законом України «Про забезпечен-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

внести зміни та доповнення до Закону України «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо визна-
чення механізмів фінансового, організаційно-управлінського, ін-
ституційного, кадрового, наукового, інформаційного забезпечення 
його впровадження; 

конкретизувати напрями та механізми взаємодії між органа-
ми державної влади, місцевого самоврядування з громадськими 
об'єднаннями щодо надання допомоги ВПО; 

регламентувати в Законі України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб» положення про створення 
національної мережі регіональних ресурсно-моніторингових цент-
рів з метою підтримки діяльності щодо забезпечення прав і свобод 
ВПО. 
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Розділ 4. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ  
 ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  
 ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНІ  
 ГРОМАДИ. ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ  
 ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПОСТКОНФЛІКТ- 
 НИХ ТЕРИТОРІЯХ  

 
4.1. Міжнародний досвід вирішення проблем інтеграції  

 внутрішньо переміщених осіб у територіальні  
 громади та їх особливості в Україні 

 
Керівні принципи з питання про переміщення осіб усередині країни 

 
Зростання вимушеного переміщення спостерігається із сере-

дини 90-х років ХХ ст. у більшості регіонів світу, але протягом 
останніх п'яти років даний показник значно збільшився. При цьо-
му швидкість знаходження рішень для біженців і внутрішньо пе-
реміщених осіб (ВПО) знижується з часів закінчення холодної вій-
ни. Лише 10 років тому, у кінці 2005 р., за даними Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), щохвилини 
переміщеними ставали 6 осіб, а наприкінці 2015 р. − 24 (це майже 
вдвічі більше, ніж кількість вдихів, які робить за цей час доросла 
людина). Вимушеним переселенцем, тобто внутрішньо переміще-
ною особою або біженцем, є кожна із 113 осіб – жителів Землі, що 
є безпрецедентно високим показником [1]. 

У щорічній доповіді УВКБ, яку було опубліковано у Міжна-
родний день біженців 20 червня 2016 р., зазначається, що напри- 
кінці 2015 р. у всьому світі налічувалося 65,3 млн вимушених пе-
реселенців. Лише за один рік їх кількість зросла на 6 млн чол. [2]. 

Із загальної кількості біженців налічувалося 40,8 млн виму-
шених внутрішніх переселенців, які покинули свої домівки, але 
знаходяться в межах своїх держав (зростання на 2,6 млн з 2014 р. і 
найвищий показник). Біженців, які покинули межі своїх країн,  
налічувалося 21,3 млн чол. У промислово розвинених країнах  
3,2 млн чол. очікували рішень за клопотанням про притулок.  

У доповіді «Глобальні тенденції» зазначається, що більше 
половини біженців у світі, які перебувають у віданні УВКБ ООН, 
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родом із трьох країн: Сирія (4,9 млн), Афганістан (2,7 млн) і Сома-
лі (1,1 млн).  

Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб знахо-
диться у Колумбії (6,9 млн), Сирії (6,6 млн) та Іраку (4,4 млн). У 
2015 р найбільше внутрішніх переміщень продемонстрував Ємен − 
2,5 млн чол., або 9% населення. За кількістю внутрішньо перемі-
щених осіб Україна посідає перше місце в Європі та восьме у зага-
льному списку країн із найбільшою кількістю переселенців 
(табл. 4.1). 

Доповідь свідчить, що в 2015 р 86% біженців у веденні УВ-
КБ ООН знаходилися у країнах, розташованих недалеко від регіо-
нів конфліктів. На глобальному рівні Туреччина очолює список 
країн, які прийняли найбільшу кількість біженців (2,5 млн). Зі сво-
го боку, Ліван прийняв найбільшу кількість біженців у розрахунку 
на 1000 жителів, ніж будь-яка інша країна (183 біженці). Демокра-
тична Республіка Конго прийняла найбільше біженців щодо масш-
табів економіки (471 біженець на кожен долар подушного ВНП, 
розрахованого за паритетом купівельної спроможності). 

 
Таблиця 4.1 

Країни світу з найбільшою кількістю  
внутрішньо переміщених осіб  
(станом на 31.12.2015 р.), чол. 

Місце Країна Кількість ВПО 
1 Сирія  6 600 000 
2 Колумбія  6 270 436 
3 Ірак  3 290 310 
4 Судан  3 182 286 
5 Ємен  2 509 068 
6 Нігерія  2 095 812 
7  Південний Судан 1 696 962 
8 Україна  1 678 587 
9 Демократична Республіка Конго 1 500 000 

10  Пакистан  1 459 000 
 

За даними, наведеними у доповіді УВКБ ООН, більше 51% 
біженців − це діти, багато з яких переміщувалися без батьків. У 
2015 р. від даної категорії біженців було отримано 95 тис. прохань 
про притулок.  
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У 2015 р. промислово розвинені країни Європи отримали ре-
кордну кількість прохань про притулок від біженців та мігрантів. 
Найбільше прохань зареєстровано у Німеччині (441 900) та Швеції 
(156 000).  

Стосовно економічних наслідків припливу біженців у Євро-
пу в УВКБ підкреслюють, що у світовому масштабі простежується 
тенденція, згідно з якою мігранти приносять вигоду приймаючій 
країні. За висновками МВФ та Організації економічного співро- 
бітництва і розвитку (ОЕСР) збільшується обсяг робочої сили і в 
певному сенсі зростають професійні навички, відбувається інтег-
рація, що приносить економічні вигоди. 

Проте в гуманітарній сфері справи значно складніші. Гума-
нітарна допомога в багатьох країнах може являти собою істотну 
підтримку економіці, але в короткостроковій перспективі приплив 
біженців може створювати труднощі для місцевих громад. Тому в 
УВКБ вважають, що неможливо допомагати біженцям, якщо вод-
ночас не допомагаєш громаді, яка їх приймає, оскільки це може 
призвести до великих політичних ускладнень. 

Загалом у минулому році країнам Європи довелося прийняти 
понад 1 млн мігрантів і біженців, багато з яких не мають освіти 
або професійної підготовки, щоб швидко інтегруватися в еконо- 
мічне життя у Старому Світі, проте, на думку керівництва Міжна-
родної організації з міграції (МОМ), це не є непереборною проб-
лемою і нинішня хвиля міграції в Європу тільки позитивно позна-
читься в перспективі на її економічному розвитку.  

Активізація міграційних процесів та актуалізація проблеми 
внутрішніх вимушених переселенців спонукають світове товари- 
ство до посилення уваги та здійснення дієвих кроків щодо роз-
в’язання гуманітарних проблем, викликаних масштабними внут-
рішніми переселеннями. Необхідність вироблення спільних підхо-
дів до їх вирішення та масштабність цих процесів обумовили роз-
ширення мандату Управління Верховного Комісара ООН у спра-
вах біженців, який розповсюджувався на біженців та шукачів при-
тулку, що залишили свої країни проживання та потребують міжна-
родного захисту, а також на осіб, вимушено переміщених у межах 
своїх країн.  

У 1998 р. були прийняті Керівні принципи з питання про пе-
реміщення осіб усередині держави (далі − Керівні принципи), у 
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яких надано визначення внутрішньо переміщених осіб, огляд знач-
ного масиву існуючих міжнародних інструментів у сфері захисту 
основних прав людини й опис рівня відповідальності держав. Не-
зважаючи на те що рекомендації не мають обов'язкового характеру 
для держав, вони є мінімальними стандартами роботи із внутріш-
ньо переміщеними особами і використовуються все зростаючою 
кількістю держав й установ [3]. 

Відповідно до положень Керівних принципів переміщеними 
всередині держави особами вважаються особи чи групи осіб, яких 
змусили чи які були вимушені покинути власні домівки або місця 
звичного проживання, зокрема внаслідок або з метою уникнення 
наслідків військового конфлікту, ситуацій загального насильства, 
порушень прав людини, природних чи антропогенних лих, та які 
не перетинали міжнародно визнаних кордонів держави. 

Керівні принципи засновані на нормах міжнародного права, 
передусім таких, як Міжнародний пакт про громадянські та полі-
тичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та куль-
турні права, Конвенція про статус біженців. Вони деталізують по-
ложення названих актів, які відповідають специфічним потребам 
ВПО, і пояснюють, як необхідно їх застосовувати в умовах внут-
рішніх недобровільних переміщень.  

Переміщені всередині держави особи користуються на осно-
ві повної рівності тими самими передбаченими міжнародним пра-
вом і національним законодавством правами і свободами, якими 
користуються інші особи у їх державі. Вони не повинні піддавати-
ся дискримінації при здійсненні будь-яких прав і свобод на тій  
підставі, що вони є переміщеними всередині держави особами.  

Відповідно до Принципу 3 Керівних принципів основний 
обов’язок і відповідальність за надання захисту та гуманітарної 
допомоги ВПО покладаються на національну владу. Внутрішньо 
переміщені особи мають право звертатися до влади й отримувати 
захист і гуманітарну допомогу. Зазначено також, що ВПО не мо-
жуть переслідуватись та бути покарані за звернення по необхідну 
допомогу. 

У Керівних принципах зазначено, що ВПО має забезпечува-
тися захист від насильства, тортур, голоду як методу ведення вій-
ни, використання людей як захисного щита, недобровільного вер-
бування до збройних формувань та від загроз подібних дій. ВПО 
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мають право на достатній життєвий рівень. Їм має бути забезпече-
но доступ до продуктів харчування, тимчасового житла, необхід-
ного одягу та базових медичних послуг, а за потреби – до психоло-
гічної та соціальної допомоги. Незаперечним їх правом є також 
доступ до освіти.  

Важливими є положення Принципу 20, згідно з яким особа 
має право на визнання її правосуб’єктності, для забезпечення якої 
влада зобов’язана видавати ВПО всі документи, необхідні для ви-
знання та реалізації їх прав, спростити заміну втрачених докумен-
тів, а також не вимагати повернення в місця попереднього прожи-
вання за залишеними там документами.  

У Розділі IV  Керівних принципів увагу зосереджено на дія-
льності гуманітарних організацій, співпраці з ними національних 
держав.  

Зазвичай УВКБ ООН діяло під егідою Управління Коорди-
натора ООН з надання надзвичайної допомоги. У даний час Агент-
ство ООН у справах біженців відіграє «провідну» роль у контролі 
щодо задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб у право-
вому захисті та притулку, а також координації процесу управління 
новоствореними таборами. Інші агентства системи ООН прийняли 
на себе аналогічні функції у сфері постачання води і продоволь- 
ства, охорони здоров'я, логістики і телекомунікацій. З 01.01.2006 р. 
УВКБ ООН несе відповідальність за надання правового захисту, 
забезпечення тимчасовим житлом у надзвичайних ситуаціях та 
управління таборами для осіб, переміщених усередині держави. У 
рамках цих обов'язків Агентство  розширило свої операції в декі-
лькох державах. Так, у 2007 р. даний підхід застосовувався у Де-
мократичній Республіці Конго, Уганді, Ліберії, Сомалі, Чаді, 
Центрально-Африканській Республіці, Кот-Д’Івуарі (тільки клас-
тер захисту), Ефіопії та Колумбії, а з 2014 р. – в Україні.  

 
Основні тенденції сучасної інтеграційної політики  

та перспективи їх застосування в Україні 
 
У світовій практиці в питанні регулювання статусу та обста-

вин проживання мігрантів і вимушених переселенців можна виді-
лити два типи політики − сегрегації та інтеграції переселенців у 
приймаюче співтовариство [4]. 
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Політика сегрегації була характерна, наприклад, для США у 
XVIII – на початку XIX ст. по відношенню до чорношкірих рабів, 
які прибували з Африки, а далі − до їх нащадків. Така політика 
існувала у південних штатах цієї країни аж до 60-х років XX ст. 
Схожа ситуація спостерігалася в ПАР у період апартеїду. Однак 
сьогодні даний тип міграційної політики належить вже до історії, і 
вже панує політика інтеграції в тому чи іншому вигляді. 

Політика інтеграції мігрантів у приймаюче середовище реа-
лізується в основному за такими варіантами: 

1. Політика асиміляції. 
2. Політика мультикультуралізму. 
3. Політика соціальної інтеграції та культурно-мовної адап-

тації. 
Слід підкреслити, що ця класифікація поки не є загально-

прийнятою. Автор роботи [5], аналізуючи повсюдний перехід від 
політики асиміляції до політики мультикультуралізму і критику- 
ючи останній варіант, все-таки зазначає, що хоча останніми рока-
ми мультикультуралізм став об'єктом запеклих дискусій, альтерна-
тивних моделей інтеграції іншокультурних спільнот не знайдено. 
Також інтеграційна політика може бути реалізована у вигляді 
трьох моделей: політична асиміляція, функціональна і мультику-
льтурна інтеграції.  

Важливого значення набуває аналіз соціально-політичних 
наслідків міграційних процесів, їх безпосередніх та відтермінова-
них наслідків для сучасного глобалізованого світу. Багатоаспект-
ний характер сучасної вимушеної міграції потребує створення 
єдиної міграційної політики держав-реципієнтів [6].  

Досвід розвинених країн у питаннях міграційної політики 
дозволяє дійти певних висновків. Перш за все, це те, що політика 
інтеграції як альтернатива політики сегрегації сьогодні, на початку 
XXI ст., уже немає альтернативи. Деякі анклави сегрегаційної  
міграційної політики зараз виглядають явним анахронізмом. 

Розгляд варіантів політики інтеграції дає підстави стверджу-
вати, що політика асиміляції сьогодні вже не є ефективною. Дру-
гий варіант інтеграційної політики, пов'язаний із реалізацією кон-
цепції мультикультуралізму, також уже не є оптимальним. Засто-
сування цього підходу призводить до створення ізольованих анк-
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лавів з іншими принципами культури і відносинами, ніж у суспі-
льствах приймаючих країн. 

У цілому для більшості сучасних країн Західної Європи  
сьогодні проявляються такі тенденції, які можна охарактеризувати 
як перехід від політики мультикультуралізму до нового, третього 
виду інтеграційної політики, тобто політики соціальної інтеграції 
та культурно-мовної адаптації. У цих країнах здійснюється пошук 
більш збалансованого, компромісного варіанта управління куль- 
турним плюралізмом, що відповідає інтересам приймаючого  
суспільства й одночасно враховує тією чи іншою мірою потреби 
іммігрантів. При цьому: 

посилюється акцент на вирішення соціально-економічних 
проблем, що спрямовано насамперед на протидію соціальному ви-
ключенню переселенців, накопиченню дезінтегруючого і конф- 
ліктного потенціалу; 

регіони, які приймають біженців, підвищують питому вагу 
тих переселенців, які є лояльними до даної країні та з нею себе 
ідентифікують; 

введення обов'язкових інтеграційних заходів, за ухилення 
від участі в яких на іммігрантів можуть накладатися санкції. Такі 
заходи можуть мати форму і фактичної примусової ре-соціалізації 
на іншій мовній, культурній, ціннісній основі, покликаній подола-
ти пасивне ставлення деяких категорій іммігрантів до інтеграції. 

У рамках загальної інтеграційної політики виділяють три ос-
новні складові: політико-правову, соціально-економічну та куль-
турно-релігійну. 

А. Політико-правова складова включає такі напрями: 
поліпшення правового становища ВПО, захист прав біжен-

ців і вимушених переселенців; 
надання біженцям інформації про їх права та обов'язки; 
соціально-правове консультування; 
розвиток антидискримінаційної практики. Цей напрям 

включає як розробку та прийняття антидискримінаційного законо-
давства, так і створення спеціальних органів і комісій, що стоять 
на сторожі порушення прав людини у зв'язку з її приналежністю 
до переселенської спільноти. Прикладом таких органів є спеціалі-
зовані омбудсмени, до яких будь-який житель країни може зверну-
тися зі скаргою на подібні порушення. Особливий приклад подіб-
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них практик − «програми позитивної дії», які забезпечують пере-
селенцям пільги при прийомі на роботу, отриманні кредитів на 
придбання житла тощо. Однак ці програми піддаються останнім 
часом усе більшій критиці, оскільки порушують права основного 
населення країни і навряд чи можуть рекомендуватися для засто-
сування в Україні; 

політична інтеграція переселенців, що проявляється в на-
данні як активного, так і пасивного виборчого права, як правило, 
на місцевих та регіональних виборах. 

З урахуванням сучасних реалій факти початку політичної ін-
теграції мігрантів − українських громадян, переселенців з АР Крим 
і Донбасу, самі по собі можуть викликати невдоволення місцевих 
жителів, оскільки обрані з переселенців депутати місцевих рад по-
чинають порушувати, на думку місцевих жителів, уже права ко-
рінного населення. 

Б. Соціально-економічна складова містить такі напрями: 
1) урядові ініціативи у сфері зайнятості: 
надання допомоги в досягненні економічної самостійності; 
сприяння у відкритті власної справи; 
сприяння в отриманні основної та додаткової роботи; 
допомога у професійній підготовці та перепідготовці; 
інформування в питаннях праці, зайнятості, профорієнтації; 
2) житлова політика: 
забезпечення переселенців житловою площею як для тимча-

сового, так і для постійного проживання шляхом створення систе-
ми забезпечення житлом за рахунок коштів державного бюджету 
на будівництво та придбання нового житла, житлових субсидій, 
кредитів, грантової та спонсорської допомоги, коштів самих пере-
селенців; 

3) заходи щодо охорони здоров'я: 
медико-соціальне консультування; 
надання долікарської медичної допомоги; 
сприяння у проведенні диспансеризації біженців і вимуше-

них переселенців; 
контроль за адекватною санітарно-профілактичною роботою 

і дотриманням норм соціальної гігієни; 
соціально-психіатрична діагностика і допомога; 
сприяння у придбанні ліків та інших медичних засобів; 
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організація тривалого санітарно-епідеміологічного нагляду 
за умовами розміщення і проживання переселенців; 

4) соціальне забезпечення, спеціальні програми адаптації та 
облаштування вимушених переселенців: 

проведення соціальних консультацій; 
інформування переселенців про діяльність соціальних  

служб; 
збір інформації про переселенців та її систематизація з ме-

тою організації оптимальної соціальної роботи з даною категорією 
населення; 

інформування громадськості щодо проблем міграції та пере-
селенців (головним чином через засоби масової інформації) з ме-
тою встановлення стійких соціальних зв'язків; 

сприяння адекватному висвітленню в засобах масової інфор-
мації теми міграції; 

проведення заходів щодо соціальної реабілітації у стаціо- 
нарних і нестаціонарних умовах; 

виявлення осіб, які особливо потребують соціальної допомо-
ги; 

допомога переселенцям в отриманні пенсій та інших соціа-
льних виплат; 

сприяння організації груп самодопомоги і взаємодопомоги;  
сприяння поверненню майна біженців та отримання ними 

компенсацій; 
взаємодія з різними державними установами та громадськи-

ми організаціями з питань допомоги переселенцям. 
В. Культурно-релігійна складова інтеграційної політики 

передбачає ознайомлення переселенців з особливостями і традиці-
ями регіону їх перебування, з тими звичаями життя та міською ку-
льтурою, з якими деяким із них ще не доводилося стикатися.  

 
Характеристики міграційних потоків в Україні 

 
В Україні станом на 17 жовтня 2016 р. взято на облік 

1 681 725 внутрішньо переміщених осіб, або 1 360 898 сімей із 
Донбасу та АР Крим [7]. За кількістю переселенців Україна посі-
дає перше місце в Європі та входить до списку країн − лідерів сві-
ту.  
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Тенденції щодо розміщення ВПО в Україні співпадають зі 
світовими: значна частина вимушених переселенців обирає регіо-
ни, наближені до попереднього місця проживання, що може свід-
чити про намір повернутися до покинутих поселень. За даними 
Мінсоцполітики, найбільше ВПО зареєстровано в Донецькій, Лу-
ганській, Харківській областях, м. Києві, Запорізькій, Дніпропет-
ровській та Київській областях (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 
Регіональний розподіл ВПО (станом на 04.02.2016 р.) 

Область 
Кількість 
населення, 
тис. чол. 

Кількість 
ВПО, чол. 

Питома вага ВПО 
у загальній 
кількості  

переселенців, 
% 

до кількості 
постійного 
населення, 

% 
Україна  42 571 600 1 714 719 100,0 4,03 

Вінницька  1 594 209 13 251 0,77 0,83 
Волинська  1 039 831 4 033 0,23 0,39 
Дніпропетровська  3 249 182 76 457 4,46 2,35 
Донецька  4 250 037 676 533 39,45 15,92 
Житомирська  1 247 513 10 496 0,61 0,84 
Закарпатська  1 256 165 3 462 0,20 0,28 
Запорізька  1 751 522 118 878 6,93 6,79 
Івано-Франківська 1 379 315 4 116 0,24 0,30 
Київська  1 726 480 48 318 2,82 2,80 
Кіровоградська  965 853 12 268 0,71 1,27 
Луганська  2 199 757 251 231 14,65 11,42 
Львівська  2 514 944 11 337 0,66 0,45 
Миколаївська  1 156 847 8 612 0,50 0,74 
Одеська  2 378 313 35 703 2,08 1,50 
Полтавська  1 429 972 30 684 1,79 2,14 
Рівненська  1 160 623 3 204 0,19 0,28 
Сумська  1 109 899 15 283 0,89 1,38 
Тернопільська  1 061 909 2 722 0,16 0,26 
Харківська  2 701 563 212 557 12,40 7,87 
Херсонська  1 060 257 14 226 0,83 1,34 
Хмельницька  1 290 557 6 793 0,40 0,53 
Черкаська  1 238 471 14 369 0,84 1,16 
Чернівецька  906 623 3 149 0,18 0,35 
Чернігівська  1 035 473 10 011 0,58 0,97 
м. Київ 2 866 285 127 026 7,41 4,43 



194 

Розселення переселенців по регіонах України підтверджує 
загальносвітову тенденцію, яка свідчить, що здебільшого внутріш-
ні переселенці обирають для майбутнього місця проживання вели-
кі міста та промислово розвинені регіони. З одного боку, це пояс-
нюється більш розвиненим ринком житла та більшими можливос-
тями працевлаштування і ведення власного бізнесу, а з іншого – 
тим, що переселенці з Донбасу, високоурбанізованого регіону, де 
питома вага міських жителів перевищувала 90% (дані на 
01.01.2014 р.) [8], сподіваються облаштувати нові місця поселення 
у схожих умовах життєзабезпечення. 

Слід зазначити, що кількість внутрішньо переміщених осіб 
повільно зменшується: за лютий-жовтень 2016 р. майже на 33 тис. 
чол. Зміна статистичних даних щодо обліку ВПО відбувається, по-
перше, внаслідок недосконалої системи реєстрації переселенців; 
по-друге, через необхідність поновлення довідок для продовження 
соціальних виплат; по-третє, через те, що значна кількість пересе-
ленців повертається до своїх домівок на непідконтрольній україн-
ській владі території та навіть на окуповані території. Аналіз при-
чин, що спонукають переселенців повертатися до місць їх прожи-
вання, заслуговує на окреме дослідження, проте одним із мотивів 
повернення є сподівання на деокупацію та реінтеграцію територій.  

Про нерівномірність регіонального розподілу ВПО свідчить 
не лише загальна кількість переселенців, але і їх питома вага до 
кількості постійного населення у приймаючих регіонах. Згідно з 
даними табл. 4.2 значення питомої ваги ВПО до кількості постій-
ного населення коливається у достатньо широкому діапазоні: від 
0,26 до 15,92%. У табл. 4.3 наведено 6 сформованих кластерів за 
близькими значеннями показника питомої ваги. Шкалу інтервалів 
побудовано на основі геометричної прогресії.  

Із загальної кількості адміністративно-територіальних оди-
ниць у 12 приймаючих регіонах питома вага ВПО до кількості по-
стійного населення  менше 1%, у 5 регіонах − від 1,0 до 2,0%. Пи-
тома вага переселенців від 2 до 8% відзначається у 6 регіонах 
(Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Полтавська, Харківська 
області та м. Київ). Найбільша питома вага − у Луганській і Доне-
цькій областях.  

У той же час відомо, що значна кількість ВПО лише реєст-
рується поза окупованою територією Донецької та Луганської об-
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ластей для отримання соціальних виплат, а потім повертається до-
дому.  

 

Таблиця 4.3 
Кластери областей за питомою вагою ВПО  

до кількості постійного населення  

Номер 
кластера 

Інтервали питомої 
ваги ВПО до кількос-
ті постійного насе-

лення, % 

Група областей 
Кількість 
областей  
у групі 

1 

 
 

0,26-0,50 
 

Волинська  
Закарпатська 
Івано-Франківська  
Львівська  
Рівненська  
Тернопільська  
Чернівецька  

 
 

7 

2 

 
 

0,51-1,00 
 

Вінницька  
Житомирська  
Миколаївська  
Чернігівська  
Хмельницька  

 
 

5 

3 
 

1,01-2,00 

Кіровоградська  
Одеська  
Сумська  
Херсонська  
Черкаська  

 
 

5 

4 
 

2,01-4,00 

Дніпропетровська  
Полтавська  
Київська  

 
3 

5 
 

4,01-8,00 

Запорізька  
Харківська 
м. Київ  

 
3 

6 8,01-16,00 
Луганська  
Донецька  

2 

 
Регіони з високою питомою вагою переселенців характери-

зуються територіальною близькістю до зони проведення АТО, пе-
реважно промисловим характером господарства регіону. Зазначені 
регіони традиційно були «донорами» державного бюджету країни, 
що знайшло відображення в розподілі міжбюджетних трансфертів 
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згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 
Міжбюджетні трансферти обласним бюджетам  

на 2016 рік, тис. грн 

Область Базова 
дотація 

Реверсна 
дотація 

Освітня  
субвенція 

Медична 
субвенція Усього 

Вінницька  46 095,6 161 349,0 750 464,8 957 909,4
Волинська  69 437,7 190 539,2 486 124,3 746 101,2
Дніпропет-
ровська   392 048,9 420 392,0 1 547 241,2 1 575 584,3 
Донецька   65 816,0 313 384,8 960 571,0 1 208 139,8
Житомир-
ська  39 994,7  154 143,6 595 974,1 790 112,4 
Закарпатсь-
ка  99 510,7  100 112,1 587 495,5 787 118,3 
Запорізька   40 872,9 391 603,4 874 351,9 1 225 082,4
Івано-Фран-
ківська 101 005,0 135 634,7 670 414,1 907 053,8
Київська   45 023,7 112 120,8 808 295,7 875 392,8
Кіровоград-
ська  23 950,4  139 566,0 461 954,2 625 470,6 
Луганська  15 132,0 285 270,8 345 005,9 645 408,7
Львівська  15 859,0 277 527,7 1 174 100,6 1 467 487,3
Миколаїв-
ська  34 823,3  256 573,9 547 226,1 838 623,3 
Одеська 13 012,0 291 523,6 1 141 138,1 1 445 673,4
Полтавська  19 351,8 191 746,0 672 261,8 844 656,0
Рівненська 58 492,3 169 200,3 530 959,3 758 651,9
Сумська 13 019,5 123 111,3 541 709,3 677 840,1
Тернопіль-
ська 54 096,9  110 006,2 497 697,7 661 800,8 
Харківська   12 237,0 313 502,2 1 274 167,1 1 575 432,3
Херсонська 61 244,4 173 085,2 495 500,3 729 829,9
Хмельниць-
ка 45 044,5 182 037,1 623 485,5 850 567,1
Черкаська 26 135,9 173 038,8 625 263,8 824 438,5
Чернівецька 77 942,7 95 459,4 414 635,6 588 037,7
Чернігівсь-
ка  31 854,2  138 297,8 522 503,4 692 655,4 
м. Київ  2 219 844,7 3 085 539,6 5 305 384,3
Усього по 
обласних 
бюджетах 827 650,8 575350,3 7 119 076,6 20 234 080,9 28 180 808,3 
Разом 4 840 266,7 3 114 876,5 44 783 977,2 44 316 586,2 93 940829,1
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Як зазначено вище, присутність переміщених осіб на тери-
торії, підконтрольній українській владі, створює додаткове наван-
таження на ринок праці, ринок житла (оренда та придбання у вла-
сність нерухомості), соціальну інфраструктуру (перш за все освітні 
та медичні заклади). Безумовно, присутність переселенців на пев-
ній території потребує визначення та коригування обсягів освіт-
ньої та медичної субвенцій із державного бюджету відповідно до 
кількості та динаміки переселенців. Обсяг медичної субвенції на  
1 особу та ранжування регіонів за цим показником наведено у 
табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5 
Порівняння рангів регіонів 

№ Область 

Ранг за питомою вагою Медична 
субвенція 
на 1 осо-
бу, грн 

Ранг за роз-
міром медич-
ної субвенції 
на 1 особу 

у загальній 
кількості пере-
селенців, % 

до кількості 
постійного 
населення, %

1 Вінницька  13 16 470,4 14 
2 Волинська  21 20 467,5 19 
3 Дніпропетровська  6 7 476,2 11 
4 Донецька  1 1 226,0 24 
5 Житомирська  16 15 477,7 10 
6 Закарпатська  22 23-24 467,7 18 
7 Запорізька  5 4 499,2 4 
8 Івано-Франківська 20 22 486,0 6 
9 Київська  7 6 468,2 17 
10 Кіровоградська  14 12 478,3 9 
11 Луганська  2 2 156,8 25 
12 Львівська  15 19 466,8 21 
13 Миколаївська  18 17 473,0 12 
14 Одеська  8 9 479,8 8 
15 Полтавська  9 8 470,1 15 
16 Рівненська  23 23-24 457,5 22 
17 Сумська  10 10 488,1 5 
18 Тернопільська  25 25 468,7 16 
19 Харківська  3 3 471,6 13 
20 Херсонська  12 11 467,3 20 
21 Хмельницька  19 18 483,1 7 
22 Черкаська  11 13 504,9 2 
23 Чернівецька  24 21 457,3 23 
24 Чернігівська  17 14 504,6 3 
25 м. Київ 4 5 1076,5 1 
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В Україні розмір медичної субсидії в середньому на 1 особу 
дорівнює 475 грн. Значно вищий показник по м. Києву обумовле-
ний як статусом міста, так і обсягом медичних послуг, які надають 
спеціалізовані медичні заклади, розташовані у столиці. 

Дані табл. 4.5 свідчать, що з першої п’ятірки рангу за розмі-
ром медичної субсидії на 1 особу лише м. Київ та Запорізька об-
ласть увійшли до першої п’ятірки приймаючих регіонів. Лідери за 
кількістю переселенців − Луганська, Донецька та Харківська об- 
ласті опинилися в аутсайдерах (відповідно 25, 24 та 13 місце). 

Згідно з чинним законодавством фінансування галузі охоро-
ни здоров’я здійснюється за рахунок коштів медичної субвенції з 
державного бюджету, обсяги якої обчислюються та доводяться 
місцевим бюджетам з урахуванням наявної чисельності конкретної 
адміністративно-територіальної одиниці та фінансового нормативу 
бюджетної забезпеченості по галузі «на одного жителя». 

Упродовж 2014-2015 рр. обсяги медичної субвенції місцевим 
бюджетам доводилися без урахування чисельності вимушено пе-
реміщених осіб. Разом з тим значна частина переселенців отримує 
медичну допомогу за місцем реєстрації, на що витрачаються кош-
ти місцевих бюджетів і субвенції.  

Так, лише у 2015 р. у закладах охорони здоров’я Харківської 
області медичну допомогу отримало 57 905 осіб із зазначеного  
контингенту, на що витрачено майже 80,0 млн грн. Розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України за вказаний період місцевим бю-
джетам Харківської області було виділено більше 200,0 млн грн 
додаткових  асигнувань для забезпечення надання медичної допо-
моги мешканцям Харківської області та вимушено переміщеним 
особам. 

На законодавчому рівні питання збільшення обсягу медичної 
субвенції місцевим бюджетам залишається системно невирішеним, 
що обумовлює не врахування при обчисленні обсягів медичної 
субвенції бюджетам територіальних громад тих переселенців, які 
обліковуються у Єдиній інформаційній базі даних про взятих на 
облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 
України, районів проведення антитерористичної операції та насе-
лених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. 

Організація та надання медичної та психологічної допомоги 
переселеним громадянам, здійснення превентивних заходів з ме-
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тою запобігання погіршенню фізичного та психічного здоров’я 
переселених громадян є одними з головних завдань Комплексної 
державної програми з підтримки, соціальної адаптації та реінтег-
рації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної опе-
рації до інших регіонів України, на період до 2017 року, затвер-
дженої Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1094 [9]. Державною 
програмою передбачено, що медичне забезпечення ВПО здійсню-
ється шляхом збереження гарантій державного медичного обслу-
говування, надання комплексного медичного забезпечення в міс-
цях компактного проживання, надання психосоціологічної допо-
моги особам, постраждалим унаслідок воєнних дій, створення 
умов для збереження здоров’я переселених громадян у нових умо-
вах життєдіяльності. 

 
Про виконання програм соціальної адаптації та підтримки ВПО 

 
Комплексна програма соціальної адаптації, захисту і реінте-

грації внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
мала бути створена ще в березні 2015 р. Для її реалізації необхідно 
було закласти відповідні ресурси у видаткову частину бюджету 
країни, а в частині надходжень знайти джерела фінансування. 
Комплексну програму було прийнято за 10 днів до ухвалення За-
кону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» без 
визначення обсягів її фінансування. Як зазначається в Комплекс-
ній програмі, заходи, спрямовані на її виконання, реалізуватимуть-
ся за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, перед-
бачених законодавством. 

Проте як у тексті закону про Держбюджет, так і у додатках 
до нього про Комплексну програму не згадується.  

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2017 рік», поданому на розгляд до Верховної Ради України, фі-
нансування Комплексної програми не буде передбачено, оскільки 
термін реалізації програми завершується у 2016 р. 

Регіональні органи влади на забезпечення реалізації Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміше-
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них осіб» та інших нормативно-правових актів прийняли відповід-
ні програми соціальної підтримки та захисту ВПО.  

Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією 
прийнято Регіональну програму інтеграції, соціальної адаптації та 
захисту внутрішньо переміщених осіб на 2015-2017 роки з обсягом 
фінансування 85 млн 49,4 тис. грн. Її виконання у короткостроко-
вій перспективі дозволить забезпечити переселенців тимчасовим 
житлом. Також передбачається надання медичної допомоги, пси-
хологічної реабілітації, допомоги у трудовій зайнятості, забезпе-
чення предметами першої необхідності, одягом, активний розви-
ток і діяльність громадських організацій, створених переселенця-
ми.  

У Житомирській області прийнято Програму соціальної під-
тримки ВПО з тимчасово окупованої території, районів проведен-
ня антитерористичної операції та військовослужбовців, працівни-
ків Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, інших силових структур. Джерело фінансуван-
ня – обласний бюджет, обсяг фінансування – 13 млн 158 тис. грн 
[10].  

Заходи щодо реалізації Комплексної програми прийнято й 
іншими обласними та районними державними адміністраціями. 
Крім регіональних програм соціального захисту та підтримки 
ВПО, окремі заходи щодо поліпшення умов проживання, медично-
го обслуговування, соціальної допомоги реалізуються у межах об-
ласних цільових програм соціальної підтримки населення.   

В Одеській області діє обласна цільова програма соціальної 
підтримки населення на 2016-2017 рр. «Захист і турбота», один із 
розділів якої містить заходи щодо поліпшення умов проживання та 
створення соціального житла для малозабезпечених верств насе-
лення, учасників АТО, інвалідів і тимчасово переміщених осіб. 
Цією програмою передбачено виконати капітальний ремонт жит-
лових об’єктів для тимчасового розміщення переміщених осіб (фі-
нансування з обласного бюджету, обсяг фінансування − 12 млн 
грн), а також відшкодування витрат, пов’язаних із тимчасовим 
проживанням ВПО з інвалідністю І та ІІ груп, їх дітей у санаторіях 
Одещини (фінансування з обласного бюджету, обсяг фінансуван-
ня − 25,1 млн грн на 2 роки) [11]. 
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У Запорізькій області у межах обласної програми соціальної 
підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших со-
ціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, «Назустріч людям» на 2015-2019 рр. здійснюється за-
безпечення ВПО безоплатним тимчасовим проживанням (за умови 
оплати зазначеними особами вартості комунальних послуг) та без-
оплатним харчуванням на період до отримання такими особами 
статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше 1 мі-
сяця. На ці цілі у 2016 р. з обласного бюджету передбачено 5,3 млн 
грн [12]. 

Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної 
адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції до інших регіонів України, має завер-
шитися у поточному році. Механізм контролю за реалізацією пла-
ну заходів програми передбачає щоквартальні звіти.  

У звіті про стан виконання у ІІ кварталі 2016 р. заходів, пе-
редбачених Комплексною державною програмою щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції переселенців, детально і зміс-
товно викладено результати реалізації кожного пункту Плану за-
ходів [13]. 

Відповідно до Плану заходів на основі міжнародного досві-
ду, адаптованого до українських реалій, розроблено Концепцію 
Державної цільової програми «Відновлення та розбудова миру у 
східних регіонах України» [14].  

Концепцію Державної цільової програми  розроблено Мініс-
терством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб, спільно з органами місцевого самоврядування, 
державними органами влади, міжнародними партнерами, науко-
вою спільнотою та громадськими організаціями. У цьому докуме-
нті йдеться про території, підконтрольні Україні, а також про ті 
області, що зазнали опосередкованого впливу внаслідок конфлікту 
на сході України.  

Автори документа пропонують комплексно підтримати три 
важливих напрями: 

1) відновлення критичної інфраструктури і ключових соціа-
льних послуг;  

2) економічне відновлення;  
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3) зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру та гро-
мадської безпеки. 

Завдяки розробці Концепції Державної цільової програми 
з’являється можливість для уряду України сформувати комплекс-
ну стратегію розвитку, яка надає середньо- і довгострокові рішен-
ня для постраждалих від конфлікту громад, а також для близько  
2 млн ВПО в Україні. 

Слід акцентувати увагу на такому аспекті стратегії розбудо-
ви миру, як забезпечення всебічної участі ВПО у плануванні та 
здійсненні їх переселення і реінтеграції або поверненні до місць 
постійного проживання. Згідно з Керівними принципами з питань 
переміщення осіб у межах країни (Розділ V, принцип 28) на ком-
петентні органи влади покладається обов’язок та відповідальність 
за створення умов, а також надання коштів, які дозволяють ВПО 
добровільно, в безпечних умовах і з гідністю повернутися до місць 
постійного проживання або добровільно переселитися в будь-яку 
іншу частину країни [3].  

З урахуванням довгострокового характеру міграційних про-
цесів в Україні та інтеграції ВПО у громади необхідно якнайшви-
дше здійснити розробку і прийняття Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру, а також розробити зміни та до- 
повнення до Комплексної державної  програми щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які пересе-
лилися з тимчасового окупованих територій України та районів 
проведення антитерористичної операції до інших регіонів України 
на період до 2017 р. з метою її пролонгації на період до 2018- 
2020 рр. 

 
 
4.2. Відновлення і реабілітація постконфліктних  

 територій: залучення й адаптація світового  
 досвіду для Донбасу та України 

 
Аналіз світового досвіду постконфліктної реабілітації  

соціальної інфраструктури 
 

Світова спільнота, стикаючись із різними формами конфлік-
тів, намагається сприяти їх урегулюванню шляхом надання гума-
нітарної допомоги, а також реалізації програм вирішення конфлік-
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тів, відновлення і розвитку. Для того щоб зрозуміти, які програми 
є ефективними, зазвичай аналізуються досвід та оптимальні прак-
тики в рамках окремих проектів і програм. 

Міжнародні організації та фінансові інститути, які залуча-
ються до постконфліктного відновлення (або миробудівництва за 
термінологією Комісії ООН), вважають за необхідне відновлення 
соціально-економічної структури країни, яке в період переходу від 
конфлікту до миру потребує здійснення заходів політичного, соці-
ально-економічного та правового характеру після врегулювання 
збройного конфлікту з метою надання підтримки відновленню об-
становки довіри, взаємних зв'язків і співпраці між сторонами кон-
флікту, запобігання рецидиву конфлікту. До основних заходів у 
цій сфері відносять: сприяння у відновленні інститутів державної 
влади; сприяння поверненню біженців і переміщених осіб; надання 
допомоги в розмінуванні території та відновленні найважливіших 
елементів інфраструктури держави; надання гуманітарної та іншої 
допомоги населенню; забезпечення умов для проведення вільних 
виборів до представницьких органів цивільної влади; сприяння 
зусиллям щодо захисту прав людини та ін. За згодою сторін і для 
забезпечення гарантій виконання досягнутих домовленостей тим-
часово в певних регіонах можуть бути розміщені військові спосте-
рігачі або окремі підрозділи Колективних сил з підтримки миру 
[15]. 

Із необхідністю відновлення територій, економіка та інфра-
структура яких виявилися зруйнованими в результаті збройних 
конфліктів, стикалися багато держав.  

У такому становищі у XX ст. перебували країни Європи, Ро-
сійська Імперія і СРСР, а також Японія (після Першої та Другої 
світових воєн), Ліван (Бейрут), В'єтнам, Іран, а нині − Російська 
Федерація (Чечня), Грузія, Азербайджан, Балканські країни, Афга-
ністан та Ірак.  

Нормалізація життєдіяльності на постконфліктних територі-
ях східних регіонів України має свої труднощі, відрізняється від 
багатьох аналогічних проблем у вищеназваних країнах, оскільки 
виходить далеко за рамки вирішення лише матеріально-технічних і 
фінансових завдань. 

Використання міжнародного досвіду у сфері відновлення і 
розвитку зруйнованих територій – це неодмінна умова постконф-
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ліктного відновлення. Соціально-економічні аспекти відновлення 
постконфліктних територій у різних країнах висвітлюються в бага-
тьох публікаціях [17; 18]. Значний досвід щодо вирішення цих 
проблем накопичено міжнародними організаціями, зокрема ООН і 
міжнародними фінансовими інститутами.  

Систематизація світового досвіду у вирішенні проблем реа-
білітації територій, на яких спостерігаються наслідки бойових дій, 
обумовила визначення основних методологічних принципів роз-
робки програм постконфліктного відновлення, серед яких: 

розумна мінімізація витрат;  
єдність двох підходів − відновлення старого та створення 

нового; 
гнучкість територіального планування, насамперед плану-

вання мережі поселень; 
поетапність; 
перманентне вдосконалення програм постконфліктної реабі-

літації; 
співробітництво урядових та незалежних експертів; 
партнерство місцевих органів управління з громадянським 

суспільством (громадськими організаціями). 
Здійснення повномасштабної реабілітації постконфліктних 

територій потребує величезних ресурсів, тому мінімізація витрат 
як один із методологічних принципів не повинна призводити до 
того, щоб економія на ресурсах домінувала над цільовими уста- 
новками постконфліктного відновлення. 

Мінімізація витрат, що викликає погіршення якості робіт і 
створює тим самим загрозу для безпеки населення, є принципово 
неприйнятною. Що стосується України, то її поточні й очікувані в 
найближчій перспективі фінансові можливості є недостатніми для 
того, щоб орієнтуватися на досить високі цільові установки (стан-
дарти) постконфліктної реабілітації. 

Кількісне співвідношення двох форм постконфліктної реабі-
літації – відновлення старого і створення нового − визначається 
рядом факторів, таких як реальний стан інфраструктурних, вироб-
ничих і соціально-культурних об'єктів на постконфліктних терито-
ріях, цільові установки (стандарти) відновлення, ресурсні можли-
вості держави, тривалість часу від руйнування об’єктів  до початку 
реабілітаційних робіт. Навіть у тих випадках, коли існує можли-
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вість реставрації старих об'єктів, нове будівництво з використан-
ням прогресивних сучасних технологій нерідко є більш ефектив-
ним. Це стосується як традиційних елементів інфраструктури, так і 
тих об’єктів, відновлювати які на базі старих технологій явно не-
доцільно. Будь-яка постконфліктна реабілітація має поєднувати 
нове будівництво з реставрацією раніше існуючих об'єктів.  

Окремим випадком попереднього принципу, який має само-
стійне значення, може розглядатися гнучкість територіального 
планування, насамперед планування мережі поселень. Розумне по-
єднання двох підходів – відновлення старого та створення нового – 
має застосовуватися у постконфліктному містобудуванні. Серйоз-
ним аргументом на користь відновлення доконфліктної мережі 
поселень є законне право кожного переселенця на повернення у 
власну домівку або, принаймні, у свій населений пункт. Проте 
значний обсяг зруйнованих будівель та об’єктів інфраструктури 
потребує прийняття важливих рішень щодо доцільності їх просто-
рового відновлення у тих самих межах. З іншого боку, формування 
нової структури розселення відкриває додаткові можливості для 
реінтеграції постконфліктних територій у політико-економічну 
структуру країни.  

Постконфліктне відновлення територій належить до велико-
масштабних проектів, ефективна реалізація яких потребує обов'яз-
кового розділення реабілітаційних робіт на чіткі стадії. Можна 
припустити наступні етапи, типові для більшості постконфліктних 
територій, незалежно від їх приналежності до окремої країни. 

Початковий (підготовчий) етап включає у першу чергу роз-
робку державної програми реконструкції та розвитку постконфлік-
тних територій. На цій стадії здійснюється комплекс аналітичних і 
науково-методичних досліджень щодо планування та проектуван-
ня інфраструктурних, виробничих і соціально-культурних об'єктів, 
розробляються рекомендації щодо стимулювання місцевих і зару-
біжних інвесторів для їх залучення до реабілітаційних робіт, особ-
ливо до відродження економіки. Уряд проводить консультації з 
міжнародними фінансовими інститутами (МФІ) та іншими потен-
ційними донорами з метою залучення додаткових ресурсів.  

На другому етапі здійснюється безпосереднє (очне) обсте-
ження постконфліктних територій, після чого до Державної про-
грами вносяться необхідні корективи і вона затверджується полі-
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тичним керівництвом країни. На цій стадії починається створення 
прикордонної безпеки, розробляються первинні заходи щодо за-
безпечення безпеки населення. Важливе завдання даного етапу – 
відновлення діяльності органів місцевої влади. 

Третій етап є базовим і передбачає відтворення систем 
життєзабезпечення на основній частині постконфліктних терито-
рій. До завдань даного етапу належать водопостачання та енерго-
забезпечення, телекомунікації та зв'язок, початок широкомасштаб-
них робіт із відновлення житлового фонду, невідкладного соціаль-
ного забезпечення, транспортних комунікацій та інших інфра- 
структурних об'єктів. 

На четвертому (репатріаційному) етапі відбувається повер-
нення вимушених переселенців до місць їх постійного проживан-
ня. Масова репатріація має супроводжуватися створенням нових 
робочих місць та особливо сприятливих умов для приватного під-
приємництва. Це є неодмінною умовою поступового перетворення 
постконфліктних територій на регіональний суб'єкт самоорганіза-
ції і самостійного економічного розвитку. 

П'ятий етап, який можна назвати адаптаційним, характери-
зується остаточним закріпленням репатріантів у місцях їх постій-
ного проживання. Формуються дієздатні громади і продуктивні 
сили. На перший план виходять завдання, пов'язані з відновленням 
соціально-культурних і спортивних об'єктів. Інтенсифікується 
процес формування органів місцевого самоврядування. 

Дана етапізація має лише концептуальний характер. Відне-
сення будь-яких видів реабілітаційних робіт до того чи іншого 
етапу означає не більш ніж виділення пріоритетів. Насправді вся 
діяльність щодо постконфліктної реконструкції має «наскрізний» 
характер і виконується практично на всіх стадіях реабілітаційного 
періоду. 

Оскільки всі сфери постконфліктного відновлення зазнають 
впливу фактора часу, виникає потреба у перманентному вдоскона-
ленні програм постконфліктної реабілітації. До особливо швид-
ких і радикальних змін схильні засоби комунікації та зв'язку,  
швидкість технологічного оновлення яких є надзвичайно високою. 
Істотно змінюються технології та матеріали, що переважають у 
цивільному будівництві, енерго- і газопостачанні, а також у будів-
ництві та реконструкції транспортної інфраструктури.  
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Разом з тим на послідовність і характер реабілітаційних ро-
біт істотною мірою впливають політичні й економічні умови вре-
гулювання конфлікту. 

У цілому роботу над програмою необхідно продовжувати аж 
до повного завершення постконфліктної реабілітації. Експертна 
група, відповідальна за програму, повинна підтримувати постій-
ний обмін думками з громадськістю своєї країни, місцевими й іно-
земними фахівцями, а також із міжнародними фінансовими інсти-
тутами та зарубіжними донорами. 

 
Умови забезпечення якості, комплексності та повноти вихідних 

параметрів розробки програми відновлення 
 
Розробка комплексного плану відновлення і розвитку пост-

конфліктних територій є доволі складним завданням. Однак вона 
ще більш ускладнюється, якщо невизначені (або визначені недо-
статньо повно) вихідні параметри обумовлені політичними й еко-
номічними факторами. У більшості випадків обґрунтованість ви-
хідних посилок зводиться до їх реальності, тобто до практичної 
досяжності за найбільш сприятливих умов. 

Розробка реабілітаційної програми потребує реалістичної 
оцінки економічних можливостей держави. Необхідно визначити 
обсяг ресурсів, які держава зможе мобілізувати і направити на від-
новлення й розвиток постконфліктних територій. Маються на увазі 
не тільки її власні ресурси, але і міжнародна допомога, яку потен-
ційно можна залучити. Саме фінансово-ресурсними можливостями 
визначаються часові параметри програми: чим ширше ці можливо-
сті, тим у більш короткі терміни може бути завершена реабіліта-
ція. Цими можливостями визначається також і те, на який якісний 
рівень відновлення та реконструкції може бути орієнтована реабі-
літаційна програма.  

Важливим фактором, що впливає на вихідні параметри реа-
білітаційної програми, є внутрішньополітична ситуація у країні. 
Зокрема, необхідно враховувати кредит довіри уряду від населен-
ня, а також потенційну можливість спровокованого соціального 
невдоволення населення при намаганні уряду вжити непопулярних 
заходів. Крім того, реалізація великомасштабних програм немину-
че супроводжується різким збільшенням руху матеріально-речо-
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вих, фінансових і людських ресурсів, і уряд (особливо його силові 
структури) має бути у змозі контролювати й регулювати ці потоки, 
забезпечуючи прозорість процесу та запобігаючи негативним яви-
щам, зокрема корупції. 

Інший вагомий фактор − наявність вимушено переміщених 
осіб: чим вище їх чисельність і менш сприятливі умови їх тимча-
сового проживання, тим вище буде соціальний тиск на урядові 
структури, залучені до реабілітації постконфліктних районів. 

Вихідні параметри програми необхідно сформулювати мак-
симально стисло, чітко і зафіксувати у вступних розділах програ-
ми. Якщо програма  розробляється ще до досягнення політичних 
угод з урегулювання конфлікту, то вони можуть бути сформульо-
вані у вигляді кількох простих припущень. Зокрема, при плану-
ванні реконструкції та розвитку постконфліктних територій Доне-
цької та Луганської областей доцільно виходити з таких припу-
щень: 

збройні сили виведені із зони конфлікту, а незаконні війсь-
кові формування роззброєні; 

первинні заходи, необхідні для забезпечення безпеки насе-
лення, а також виробничих та інфраструктурних об'єктів, здійсне-
ні; 

нова система прикордонної безпеки перебуває у стадії ство-
рення; 

відбувається процес добровільної репатріації вимушених пе-
реселенців до місць постійного їх проживання, здійснюється облік 
переселенців і прогноз чисельності потенційних репатріантів.   

Припущення про чисельність населення, яке повертається до 
місць постійного проживання, є необхідною умовою розробки за-
ходів програми, оскільки саме до цього показника в подальшому 
має бути «прив'язане» відновлення всіх систем життєзабезпечення, 
інфраструктурних, виробничих та соціально-культурних об'єктів. 
Умовний період може бути  прирівняний (залежно від конкретних 
умов на момент початку реабілітаційних робіт) до одного або двох 
років або до іншого терміну. Проте слід ураховувати, що скоро-
чення або збільшення часу, передбаченого для відновлення і ре- 
конструкції постконфліктних територій, має важливе значення для 
всього процесу, зокрема з точки зору фінансових витрат. 
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До головних факторів, які мають одночасно і політичний, і 
економічний характер, слід віднести установку на стандарт від- 
новлення. Установка на відновлення територій на рівні стандартів 
доконфліктного періоду є принципово неприйнятною. З іншого 
боку, постконфліктне відновлення неминуче вийде за межі реаліс-
тичності, якщо буде ґрунтуватися на кращих світових стандартах 
розвитку систем життєзабезпечення, інфраструктури, виробничих і 
соціальних об'єктів. Бажаний рівень постконфліктної реабілітації 
має бути досяжним і відповідати фінансовим, матеріально-техніч-
ним і кадровим можливостям країни. 

Програма відновлення і розвитку Луганської та Донецької 
областей повинна перерости в національний проект комплексної 
модернізації економіки та інфраструктури України. Для успішної 
реалізації програми мають бути не лише залучені державні кошти і 
міжнародна допомога, але і мобілізовані ресурси українського біз-
несу.  

За таких умов у найкоротші терміни може бути сформова-
ний пул будівельних, логістичних, транспортних, машинобудів-
них, інжинірингових, фінансових компаній, які можуть запропону-
вати комплексне рішення для відновлення і модернізації регіону. 
Позитивний досвід участі українських компаній у проектах із від-
новлення інфраструктури після природних катаклізмів та бойових 
дій (зокрема, в Ірані, Туреччині, Іраку, країнах Африки) може бути 
з успіхом використаний в Україні. 

З урахуванням установки на стандарт відновлення можна 
очікувати, що Донецька і Луганська області можуть стати пілот-
ними регіонами для реалізації програми масового будівництва до-
ступного житла, термомодернізації житлового фонду, реформу-
вання систем водопостачання, впровадження енергозберігаючих й 
екологічних технологій, будівництва якісних доріг та інфраструк-
тури. 

 

Ризики процесу відновлення: ідентифікація та попередження 
 

Великомасштабні програми, які передбачають у стислі тер-
міни освоєння великих фінансових ресурсів, особливо ті, які наці-
лені на подолання наслідків збройних конфліктів, пов'язані з пев-
ними ризиками. Ризики, що загрожують постконфліктному віднов-
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ленню, можуть бути зовнішніми по відношенню до нього або ви-
ходити із самої його природи. Як ті, так і інші можуть бути універ-
сальними, тобто характерними для більшості аналогічних програм, 
або специфічними, тобто такими, що породжуються особливостя-
ми конфлікту і постконфліктної ситуації. 

До зовнішніх ризиків належить перш за все загроза віднов-
лення військових дій і недосконалість політичних угод щодо вре-
гулювання конфлікту. Аналіз досвіду управління такими ризиками 
підтверджує, що для їх зниження доцільно оголосити посткон- 
фліктну територію демілітаризованою зоною, встановити демар-
каційну прикордонну лінію, яка могла б перебувати під контролем 
міжнародних миротворчих сил, відновити режим легітимного при-
кордонного контролю вздовж кордону постконфліктних території 
із суміжними державами. Важливо налагодити ефективну взаємо-
дію всіх сил, що забезпечують внутрішню безпеку на посткон- 
фліктних територіях. 

Найбільш небезпечними універсальними внутрішніми ризи-
ками, імовірно, буде корупція у витрачанні коштів незалежно від 
того, виділені вони урядом або надані міжнародними організаці- 
ями; надмірна бюрократизованість процесу прийняття управлінсь-
ких рішень; дефіцит висококваліфікованого управлінського персо-
налу, здатного працювати в екстремальних умовах; дефіцит фінан-
сових ресурсів та ризик інфляції.  

З метою зниження ризику корупції необхідно запровадити 
такі заходи: 

тісна координація діяльності уряду, приватного сектору, 
громадянського суспільства і зарубіжних партнерів; 

забезпечення максимально можливої прозорості фінансових 
потоків, особливо при проведенні тендерів, серед яких мають пе-
реважати відкриті; 

управління проектами відновлення із залученням представ-
ників міжнародних організацій, заснування спільних компаній із 
наданням їм доручення з управління проектами. 

Спільне з міжнародними організаціями управління проекта-
ми відновлення можна також вважати одним із методів 
«пом’якшення» ризику надмірної бюрократизованості. Цей вид 
ризику може проявлятися у міжвідомчих перепонах, бюрократич-
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ній тяганині, що може не тільки сповільнити відновлювальні робо-
ти, але і знизити їх ефективність.  

Нейтралізація ризику дефіциту управлінських кадрів потре-
бує цілеспрямованої роботи з підготовки фахівців у сфері страте-
гічного територіального планування й управління відновлюваль-
ними роботами, організації тренінгів для керівництва місцевих 
адміністрацій тимчасово окупованих районів, а також технічного 
та інженерного персоналу. Найбільш ефективним шляхом вирі-
шення цих проблем було б створення спеціального органу держав-
ного управління, за яким було б закріплено функції щодо реабілі-
тації постконфліктних територій.  

Найбільш гострим і вагомим є ризик дефіциту фінансових 
ресурсів, який може бути послаблений шляхом мінімізації витрат і 
правильного планування реабілітаційних робіт, включаючи їх при-
близно рівномірний розподіл у часі. Разом з тим слід продовжити 
консультації із зарубіжними донорськими організаціями та потен-
ційними іноземними інвесторами про їх участь у фінансуванні по-
стконфліктної реабілітації. Необхідно також детально проаналізу-
вати можливості участі у відновлювальних роботах місцевого при-
ватного сектору. Можливо, уряд міг би укласти серію угод із міс-
цевими підприємцями у форматі протоколів про наміри. 

Посилення ризику інфляції може стати суттєвим результа-
том надходження додаткових фінансових ресурсів в економіку 
країни. Необхідні для зниження цього ризику заходи мають бути 
визначені з урахуванням обсягу фінансових ресурсів, потрібних 
для відновлювальних робіт, загальної кількості грошей в обігу, 
поточного рівня інфляції, а також зовнішньоекономічних факторів. 
Зазвичай перелік факторів ризику може бути значно ширшим, про-
те зазначені види зовнішніх і внутрішніх факторів ризику підда-
ються управлінню, що свідчить на користь можливості реального 
постконфліктного відновлення.   

 

Інституційні та фінансові аспекти реалізації програми  
відновлення 

 
Постконфліктне відновлення мирного життя, стабілізація си-

туації і забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 
окремих районів Донецької та Луганської областей має стати зміс-
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том відповідної державної цільової програми, в якій визначено 
заходи, завдання та показники, спрямовані на створення умов для 
комплексного і збалансованого територіального розвитку.  

Розробка та реалізація державної програми потребують від-
повідного інституціонального, організаційно-технічного та фінан-
сового забезпечення, специфічних механізмів залучення коштів 
міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної до-
помоги.  

Посилаючись на досвід пострадянських країн, слід зазначити 
важливість координації зусиль держави, громадянського суспіль- 
ства, міжнародних організацій у допомозі внутрішньо переміще-
ним особам з метою вирішення максимуму проблем без зайвого 
розпорошення зусиль. Так, наприклад, в Азербайджані створено 
Державний комітет у справах біженців та вимушених переселенців 
і Соціальний фонд захисту вимушених переселенців; при уряді 
Грузії у 1992 р. було створено Міністерство у справах біженців та 
розселення, яке з 2011 р. перетворено на  Міністерство у справах 
осіб, вимушено переміщених з окупованих  територій, біженців та 
розселення; у Молдові існує Республіканська комісія з координації 
дій щодо матеріального забезпечення біженців, а з 2011 р. − Уря-
дова комісія з реінтеграції країни та Бюро з реінтеграції Державної 
канцелярії (табл. 4.6). 

Нормативно-правове забезпечення реалізації державної по-
літики щодо ВПО охоплює не лише законодавче визнання статусу 
вимушених переселенців, але і питання соціального захисту, за-
безпечення житлом, матеріальну  компенсацію постраждалим осо-
бам.  

В Україні у 2014 р. координація спільної роботи уряду та мі-
сії у складі Світового банку, ООН, Європейського інвестиційного 
банку та Європейського Союзу щодо вивчення оцінки потреб для 
відновлення сходу України покладалася на Міністерство регіона-
льного розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства. 

У листопаді 2014 р. постановою Кабінету Міністрів України 
затверджено положення про Державне агентство України з питань 
відновлення Донбасу. У положенні закріплені основні завдання 
агентства, зокрема, реалізація державної політики щодо віднов-
лення Донецької та Луганської областей [19]. 
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Таблиця 4.6 
Нормативно-правове та інституційне забезпечення ВПО  

у пострадянських країнах 
Законодавство Інституціональне  забезпечення  

1 2 
Азербайджан 

1992 р. Закон «Про статус біженців 
та вимушених переселенців» 

1993 р. Державний комітет Азер-
байджанської Республіки у спра-
вах біженців та вимушених пере-
селенців 

1999 р. Закон «Про соціальний за-
хист вимушених переселенців і осіб, 
прирівняних до них» 

Департамент з питань біженців, 
ВПО, міграції та роботи з міжна-
родними організаціями, створений 
у структурі Кабінету Міністрів 

2004 р. Державна програма з поліп-
шення житлових умов і підвищення 
рівня зайнятості біженців та виму-
шених переселенців 

1999 р. Соціальний фонд захисту 
вимушених переселенців 

Грузія 
1996 р. Закон «Про внутрішньо пе-
реміщених осіб з окупованих тери-
торій Грузії» 

1992 р. Міністерство у справах 
біженців та розселення  

 
2007 р. Державна стратегія щодо 
внутрішньо переміщених осіб; 
2008 р. План дій з реалізації Держа-
вної стратегії щодо ВПО 

 

2006 р. Закон «Про майнову рести-
туцію і компенсацію особам, які 
постраждали в результаті конфлікту 
в колишній Південно-осетинській 
автономній області»  

З 2011 р. Міністерство у справах 
осіб, вимушено переміщених з 
окупованих  територій, біженців 
та розселення 

2014 р. Нова редакція Закону «Про 
внутрішньо переміщених осіб і тих, 
хто зазнає переслідувань, з окупова-
них територій Грузії» 

 

Молдова 
Положення щодо порядку надання 
допомоги особам, вимушеним за-
лишити місця постійного прожи-
вання на лівобережжі Дністра 

Республіканська комісія з коорди-
нації дій щодо матеріального за-
безпечення біженців 
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Закінчення табл. 4.6 
1 2 

2004 р. План дій щодо забезпечення 
ВПО житлом 

 

2005 р. Закон «Про основні поло-
ження особливого правового стату-
су населених пунктів лівобережжя 
Дністра» 

2011 р. Урядова комісія з реінтег-
рації країни; 
Бюро з реінтеграції Державної 
канцелярії 

Російська Федерація 
1993 р. Закон «Про вимушених пе-
реселенців» 

Федеральна міграційна служба  
Російської Федерації 
 

Напрями державної політики охоплювали здійснення заходів 
щодо відновлення об’єктів інфраструктури, зокрема об’єктів про-
мисловості, соціальної та транспортної інфраструктури, житлового 
фонду і систем життєдіяльності населених пунктів Донецької та 
Луганської областей, що зазнали пошкоджень у результаті прове-
дення антитерористичної операції.  

Слід зазначити, що діяльність Державного агентства, ство-
реного у вересні 2014 р., гальмується через те, що на початок 
2015 р., тобто протягом 6 місяців, цій структурі не призначено ке-
рівника. На сайті Мінрегіонбуду зазначається, що станом на лис-
топад 2014 р. цей нормативний документ не набув чинності. Такий 
стан бездіяльності агентства обумовлює відсутність діяльності з 
відновлення Донецької та Луганської областей, невиконання 
обов’язків, передбачених Положенням, незатребуваність відпові-
дальності.  

У рамках затвердженого урядом у жовтні 2014 р. Плану від-
новлення Донбасу передбачено, зокрема, розроблення та прийнят-
тя актів уряду, необхідних для оперативного вирішення питань 
відновлення життєдіяльності Донбасу; заходи щодо обстеження, 
проектування, визначення пошкоджених об’єктів, які потребують 
першочергового фінансування, можливості спрощення процедур 
затвердження проектної документації та порядку виконання від- 
новлювальних робіт на автодорогах та ін. [20].  

План передбачає визначення обсягів руйнувань, здійснення 
обстеження пошкоджених будівель, формування джерел фінансу-
вання. Усі ці питання мали бути визначені до кінця 2014 р. Проте 
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реалізація Плану стикається із серйозними перешкодами, оскільки 
триває руйнування матеріальних об’єктів унаслідок бойових дій. 

Виконання запланованих заходів потребувало значного об-
сягу коштів, які передбачалося залучити із Державного бюджету 
України за окремою бюджетною програмою на відновлення 
об’єктів інфраструктури, а також залучення ресурсів міжнародних 
фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги на від-
новлення об’єктів інфраструктури [21]. 

Пунктом 14 ст. 14 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2015 рік» встановлено, що на реалізацію заходів щодо 
підвищення обороноздатності та безпеки держави, а також на від-
новлення об’єктів Донецької та Луганської областей направляють-
ся кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету 
країни. На відновлення Донбасу направляються кошти, джерело 
яких визначено п. 6 ст. 11, а саме конфісковані кошти та кошти від 
реалізації конфіскованого майна, привласнені корупційними мето-
дами.  

Не коментуючи у межах даної роботи антикорупційне зако-
нодавство та механізми конфіскації майна, слід зазначити, що ви-
значене в такий спосіб джерело фінансування заходів щодо від- 
новлення Донбасу слабо кореспондує з реальними фінансовими 
потребами на відродження регіону у постконфліктний період. Во-
но є невизначеним, непрогнозованим та негарантованим.  

Остаточне визначення обсягу збитків, завданих у результаті 
бойових дій, та коштів, необхідних для реалізації завдань щодо 
відновлення Донбасу, неможливо здійснити, допоки не вдалося 
досягти тривалого мирного процесу та політичного врегулювання. 
Орієнтовні оцінки, озвучені урядовцями, та суми допомоги, реаль-
но наданої та обіцяної, дуже відрізняються.  

На підставі запитів Уряду України про надання допомоги в 
оцінці та плануванні обсягів відновлення населених пунктів сходу 
України спільними зусиллями ЄС, ООН та Світового банку під 
керівництвом та за участі Уряду України було здійснено оцінку, 
яку оприлюднено в документі «Оцінка відновлення та розбудови 
миру: аналіз впливу кризи та потреб у східній Україні» (ОВРМ). Її 
виконано згідно з методикою Оцінки постконфліктних потреб 
(ОПКП) у два етапи: спочатку проводилась оперативна оцінка, 
спрямована на визначення нагальних потреб у відновленні та роз-
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будові миру в уражених конфліктом зонах, що перебувають під 
контролем уряду, а згодом буде проведено більш повну оцінку  
постконфліктних потреб, пов’язаних з урегулюванням поточної 
кризи [22]. 

Необхідність оперативного реагування на існуючі проблеми 
та загрози, викликані проведенням антитерористичної операції на 
територіях Донецької та Луганської областей, а також тимчасовою 
окупацією територій України, обумовила прийняття рішення уря-
дом про утворення Міністерства з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України [23]. 

Утворення у квітні 2016 р. Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (в 
результаті реорганізації шляхом злиття Державного агентства Ук-
раїни з питань відновлення Донбасу та Державної служби України 
з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя) до-
зволить формувати та реалізовувати державну політику у сфері 
відновлення й розбудови миру на постраждалих унаслідок конфлі-
кту територіях і реінтеграції окупованих територій України. 

Основними завданнями міністерства є формування та реалі-
зація державної політики щодо: 

тимчасово окупованої території України, кінцевою метою 
якої є реінтеграція зазначеної території та її населення в єдиний 
конституційний простір України; 

окремих територій Донецької та Луганської областей, де ор-
гани державної влади тимчасово не здійснюють свої повноважен-
ня, кінцевою метою якої є реінтеграція зазначеної території та її 
населення в єдиний конституційний простір України; 

внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої тери-
торії України й окремих територій Донецької та Луганської облас-
тей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої по-
вноваження, сприяння реалізації їх прав і свобод, створення умов 
для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця 
проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем прожи-
вання в Україні; 

застосування норм міжнародного гуманітарного права на те-
риторії України; 

координації діяльності з надання гуманітарної допомоги ци-
вільному населенню під час збройних конфліктів; 
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розбудови миру, відновлення і розвитку Донецької та Луган-
ської областей.  

Міністерство для реалізації покладених на нього завдань на-
діляється широкими повноваженнями, зокрема у нормотворчій 
діяльності, взаємодії з міжнародними гуманітарними організаці- 
ями та координації діяльності центральних і місцевих органів вла-
ди стосовно здійснення заходів щодо розбудови миру. 

Міністерство здійснює стратегічне планування економічного 
відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негатив-
ного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової 
окупації. Як державний замовник здійснює загальне керівництво і 
контроль за розробкою державних цільових програм та виконан-
ням визначених у них заходів і завдань.  

Міністерство збирає та аналізує інформацію про необхід-
ність забезпечення житлом і вирішення інших питань соціального 
захисту ВПО, а також інформацію про необхідність здійснення 
заходів щодо відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, 
енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо) на територі-
ях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 
або тимчасової окупації.  

Міністерство бере участь у розробці проектів Державного 
бюджету України, Державної програми економічного і соціально-
го розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів Ук-
раїни з урахуванням особливостей їх виконання на територіях, які 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або 
тимчасової окупації. 

 
 
4.3. Пропозиції щодо обґрунтування стратегічних  

 напрямів відновлення соціальної інфраструктури  
 на постконфліктних територіях 

 
Стратегічні напрями відновлення систем життєзабезпечення  

та інфраструктури 
 
Постконфліктне відновлення Донецької та Луганської об- 

ластей у складі України потребує здійснення активної, цілеспря-
мованої державної політики, яка має бути формалізована у вигляді 
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оперативно-стратегічного плану, який буде послідовно впрова-
джуватися на практиці. Необхідною умовою розробки заходів про-
грами є припущення про чисельність населення, яке повертається 
до місць постійного проживання, оскільки саме до цього показни-
ка в подальшому має бути «прив'язане» відновлення всіх систем 
життєзабезпечення, інфраструктурних, виробничих і соціально-
культурних об'єктів. Однак скорочення або збільшення часу, пе-
редбаченого для відновлення і реконструкції постконфліктних те-
риторій, має важливе значення для всього процесу, зокрема з точ-
ки зору фінансових витрат. 

Передумовою відновлення систем життєзабезпечення та  
інфраструктури Донбасу перш за все має стати припинення бойо-
вих дій.  

Розділення території Донбасу на контрольовані та неконтро-
льовані українською владою окремі райони та міста справляє пев-
ний вплив на формування стратегічних напрямів відновлення ін-
фраструктури, проте це не змінює загальної послідовності першо-
чергових кроків на шляху до їх реінтеграції у правове поле та сус-
пільно-політичне життя України. 

Програма відновлення та розвитку Донбасу має містити де-
кілька обов’язкових напрямів. 

Відновлення житлового фонду постконфліктного регіону 
складається з кількох компонентів, які залежно від ступеня по- 
шкодження житла реалізуються за двома окремими напрямами: 
по-перше, це нове будівництво у населених пунктах із високою 
питомою вагою зруйнованого житла; по-друге, відновлення буді-
вель, техніко-технологічні характеристики якого є придатними для 
подальшої експлуатації. 

Як проміжний етап у реалізації цього важливого завдання 
може розглядатися зведення тимчасових будинків для перших 
груп репатріантів, а також для «загонів піонерського освоєння», в 
які доцільно включати і самих переселенців, що мають можливість 
брати участь у відновлювальних роботах. Ці будинки можуть бути 
контейнерного типу та розміщуватися в опорних центрах у вигляді 
невеликих селищ.  

Базове вирішення житлової проблеми у постконфліктних 
районах належить до функцій держави, яка повинна взяти на себе 
значну частину відповідних витрат. Проте фінансування доцільно 
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комбінувати: залучати самих переселенців, приватні структури, 
міжнародних і місцевих донорів. 

Відновлення енергопостачання здійснюється виходячи з 
особливостей енергетичної системи, діючих джерел генерування 
енергії, прагнучи при цьому зменшити виробничі витрати і втрати 
при доставці. При постконфліктному програмуванні які базову 
інформацію слід використовувати показники середнього енерго-
споживання населенням країни поза столицею, перелічені по верх-
ньому значенню чисельності потенційних репатріантів.  

Вибір базової моделі реабілітації електропостачання (від- 
новлення доконфліктної системи або формування нової) залежить 
від техніко-економічних параметрів й ефективності доконфліктної 
енергетичної системи, ступеня її руйнування, економічних можли-
востей країни та інших факторів.  

Питне водопостачання входить до першочергових пріори-
тетів і має передувати масовій репатріації. У випадках, коли від- 
новлення доконфліктних водних джерел і водорозподільних мереж 
неможливе або потребує тривалого періоду, доводиться створюва-
ти нові локальні системи водопостачання. Переважно використо-
вувати підземні джерела (за їх наявності), які не потребують до- 
даткових витрат на очищення. 

При відновленні постконфліктних територій потрібні: від- 
новлення та буріння свердловин, прокладка від них водоводів і 
розподільних мереж до вуличних водорозбірних колонок посе-
лень; реконструкція та будівництво головних водозабірних споруд, 
насосних станцій, резервуарного господарства та магістральних 
ліній водопостачання; підключення (за необхідності та можливос-
ті) водних господарств центральних поселень до магістральних 
водопроводів. 

Відтворення каналізаційних систем та утилізація сміття 
(виробничого і побутового) в містах заслуговують на окрему ува-
гу. Необхідно проаналізувати можливість будівництва у посткон-
фліктному регіоні кількох сміттєпереробних міні-заводів. Ці під- 
приємства могли б мати комерційний характер, хоча і створювати-
ся за державної підтримки. 

При плануванні відновлення інфраструктури органів міс-
цевої адміністрації слід виходити з того, що вони повинні пере-
дислокуватися у постконфліктні райони ще до початку репатріації 
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та широкомасштабних реабілітаційних робіт. На початковому ета-
пі вони можуть бути розміщені в опорних центрах відновлення в 
будь-яких придатних приміщеннях, а за їх відсутності − у тимча-
сових контейнерних модулях. Будівництво і технічне оснащення 
спеціальних будівель для них можна віднести до завдань другого 
умовного періоду, а засобами зв'язку і комунікації, а також спеціа-
льним транспортом їх необхідно забезпечити в першочерговому 
порядку. 

Загальний підхід до відновлення транспортної інфраструк-
тури залежить від її фактичного стану, ступеня морального зносу, 
масштабів постконфліктних територій, її функціонального призна-
чення (місця в міжнародному та регіональному розподілі праці), 
середньо- і довгострокових економічних пріоритетів держави. 

Відновлення автомобільних доріг за своєю пріоритетністю 
(черговістю), як правило, превалює над іншими завданнями у сфе-
рі транспортної реабілітації. При цьому слід насамперед оцінити 
ступінь раціональності раніше існуючих маршрутів. Однак навіть 
у разі визнання раніше наявних маршрутів оптимальними на да-
ному етапі доводиться враховувати, що економічні витрати на від-
новлення старих доріг нерідко є порівнянними з вартістю будівни-
цтва нових. Для визначення приблизного масштабу робіт та їх вар-
тості можна виходити з даних про протяжність і якість покриття 
автомобільних доріг у доконфліктний період 

На відміну від автомобільних доріг, практично всі інфра-
структурні об'єкти залізниці входять у сферу до відповідальності 
держави, хоча деякі з них згодом можна передати у приватне уп-
равління. Потрібне відновлення (будівництво) залізничних станцій 
і вокзалів, маневрених вузлів, запасних шляхів, вантажно-розван-
тажувальних пунктів, а також підприємств з обслуговування колії і 
транспорту. 

Серед завдань у сфері повітряного транспорту першочерго-
вим є відновлення вертолітного повідомлення, яке не потребує до-
рогої інфраструктури і може бути налагоджене відразу ж після 
врегулювання конфлікту.  

З метою повномасштабної інтеграції населення посткон- 
фліктних районів у єдиний інформаційно-комунікаційний простір 
країни необхідне швидке відновлення телекомунікаційної ме-
режі. Відновлення телерадіомовлення на постконфліктних терито-
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ріях входить головним чином у сферу відповідальності держави та 
не потребує багато часу і великих ресурсів. В окремих випадках в 
одному з постконфліктних міст можна створити державну регіона-
льну телерадіомовну компанію (ДРТРК), яка, крім іншого, висвіт-
лювала б перебіг репатріації та реабілітаційних робіт, доводила б 
до переселенців необхідну їм інформацію, наприклад про наявні 
робочі вакансії. 

Поштова служба має бути відновлена у всіх населених пунк-
тах. На перших порах на неї слід покласти, разом із традиційними 
функціями, надання населенню фінансових послуг (комунальні та 
інші подібні платежі, грошові перекази, видачу пенсій, допомог та 
іншої фінансової допомоги). Відновлення поштової служби, як 
правило, потребує будівництва й оснащення нових будівель: у 
районних центрах − поштамтів, у селищах і великих селах − по-
штових відділень, а у відносно дрібних населених пунктах − по-
штових агентств, які іноді можуть надавати послуги кільком насе-
леним пунктам. 

Постконфліктна реабілітація соціальної сфери включає 
відновлення об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури і спорту. 

Система охорони здоров'я повинна поєднувати регіональні 
лікувально-діагностичні центри (ЛДЦ), районні та спеціалізовані 
лікарні (у тому числі пологові будинки, дитячі лікарні, центри реа-
білітації інвалідів, туберкульозні та шкірно-венерологічні диспан-
сери), районні поліклініки (включаючи дитячі), амбулаторії та фе-
льдшерсько-акушерські пункти, станції швидкої допомоги, гігієно-
епідеміологічні станції, аптеки. 

Основну частину персоналу медичних установ слід залучати 
з репатріантів, які в разі тривалої перерви у професійній діяльності 
повинні пройти тренінги та курси підвищення кваліфікації, і це 
має бути обов'язковою умовою їх допуску до лікарняної практики. 

Графік відновлення об'єктів освіти необхідно узгодити з 
графіком репатріації. Даний компонент зазвичай включає віднов-
лення дитячих дошкільних закладів, початкових і середніх шкіл, 
професійно-технічних училищ, середніх спеціальних навчальних 
закладів, центрів дитячої постконфліктної психологічної реабілі-
тації. 

На відміну від інших освітніх установ, середні школи не-
змінно затребувані із самого початку повернення населення до по-
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стконфліктної зони. До того ж у перші роки вони повинні функці-
онувати як громадські центри, виконуючи культурно-просвіт-
ницьку роботу та інформаційне обслуговування, вони незамінні і 
як опорні пункти общинного самоврядування. Крім того, деякі 
приміщення шкіл слід пристосувати одночасно і до використання 
як центрів соціально-психологічної реабілітації, у першу чергу ді-
тей.  

До психологічної реабілітації дітей можуть і мають бути за-
лучені відповідні міжнародні організації. Зокрема, ЮНІСЕФ має 
багатий досвід роботи в даній сфері. 

Відновлення більшості об'єктів культури і спорту, при всій 
їх важливості, належить до завдань адаптаційного етапу. 

Успіхи економічного і соціального оновлення значною мі-
рою залежать від стратегії відновлення Донбасу, принциповими 
основами якої мають стати викорінення культури насильства, по-
долання ворожості груп та окремих осіб, застосування ненасиль-
ницьких методів при відстоюванні сторонами своїх інтересів, а 
також при врегулюванні та вирішенні можливих конфліктів. 

Метою соціального оновлення, крім відновлення житла, ін-
фраструктури та системи охорони здоров'я, є також створення 
структур громадянського суспільства, сприяння поверненню бі- 
женців і вимушених переселенців. Одним із найголовніших на-
прямів соціального оновлення має стати повернення біженців і 
внутрішніх вимушених переселенців, оскільки цей контингент яв-
ляє собою істотний людський і соціальний капітал, який сприяє 
економічному відновленню Донбасу.  

Метою економічного оновлення Донбасу має стати подо-
лання спадщини монопромислового індустріального розвитку та 
централізованого управління. Змістом економічного оновлення на 
першому етапі має стати відновлення транспортної інфраструкту-
ри, зв'язку, електро- і водопостачання, сільського господарства 
регіону. 

 
Фінансове забезпечення відновлення соціальної інфраструктури 

 
За результатами оцінки, виконаної міжнародними партнера-

ми разом із урядом, для відновлення інфраструктури Донбасу по- 
трібно 1,5 млрд дол.: 1 млрд 200 млн − на інфраструктуру і ще  



223 

300 млн − на відбудову миру і суміжні проекти [22]. І це лише по-
передня оцінка.  

Основний фінансовий тягар відновлення постконфліктних 
територій лягає на державу. Слід виділити два різновиди держав-
ного фінансування постконфліктної реабілітації: прямі державні 
інвестиції та непряме фінансування, під яким мається на увазі на-
дання іноземним і місцевим (державним та приватним) компаніям 
різних пільг і преференцій, особливо фіскальних та цінових. 

Прямі державні інвестиції в реабілітацію постконфліктних 
територій легше прогнозувати. Проте в Україні попередні оцінки 
завданих збитків та шкоди істотно розходяться, що спричиняє іс-
тотні труднощі при визначенні прогнозних оцінок державних фі-
нансових ресурсів, потрібних для відновлення постконфліктних 
районів країни.  

Фінальний показник залежить від вихідних посилок і мето-
дології оцінки, формулювання кінцевих цільових установок пост-
конфліктного реабілітації, економічних прогнозів, використаних 
при розрахунках (зокрема, прогнозів інфляції), та інших факторів. 

Виходячи із світового досвіду реабілітації постконфліктних 
територій слід зазначити, що на первинному етапі реабілітаційних 
робіт значна частка державних фінансових витрат (принаймні бі-
льше 90%) буде спрямовуватися на відновлення та реконструкцію 
систем життєзабезпечення, інфраструктури. Слід ураховувати, що 
значна частина інвестицій у відновлення систем життєзабезпечен-
ня та інфраструктурних об’єктів є також інвестиціями і у виробни-
чу інфраструктуру. 

Здійснення стратегічного планування щодо економічного 
відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негатив-
ного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової 
окупації, належить до компетенції Міністерства з питань тимчасо-
во окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 
Міністерство, як державний замовник, здійснює загальне керівни-
цтво та контроль за розробкою державних цільових програм та 
виконанням визначених у них заходів і завдань, організовує робо-
ту із залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів 
міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної до-
помоги, з метою реалізації проектів з питань, що належать до ком-
петенції Міністерства.  
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Постійну роботу із сприяння залученню ресурсів міжнарод-
них фінансових організацій для відновлення східної частини Укра-
їни та вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб веде Мі-
ністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 31.03.2015 р. № 303-р 01 квітня 2015 р. підписано Меморандум 
про спільні наміри Уряду України та Уряду ФРН стосовно 
незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн 
євро та Рамкову угоду про надання індивідуальних кредитів між 
Кабінетом Міністрів України та Кредитною установою для відбу-
дови (КfW), як невід’ємний додаток до Меморандуму, з метою за-
безпечення фінансування державного бюджету та проектів, спря-
мованих на відбудову і модернізацію інфраструктури східної час-
тини України у сферах транспорту, енергетики, теплопостачання, 
енергоефективності, водопостачання, водовідведення, соціальної 
інфраструктури, відновлення та будівництва житла. 

У травні 2016 р. на черговому засіданні спільної українсько-
німецької робочої групи сторони узгодили остаточний перелік із 
10 проектів загальною вартістю 80, 67 млн євро [13]. 

Головною умовою надання коштів є наявність проектної  
документації відновлюваних об'єктів. На жаль, по багатьох по- 
шкоджених та зруйнованих об’єктах відсутня проектна докумен-
тація, що унеможливлює їх відновлення за кошти зарубіжних інве-
сторів.  

З метою подолання наслідків військового конфлікту у схід-
ній частині України, включаючи вирішення потреб внутрішньо 
переміщених осіб, 22 грудня 2014 р. було підписано Фінансову 
угоду (Проект «Надзвичайна кредитна програма для віднов-
лення України») між Україною та Європейським інвестиційним 
банком на залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн євро. 
Фінансування проектів, спрямованих на будівництво житла, Над-
звичайною кредитною програмою для відновлення України не пе-
редбачено.  

Визначення порядку та умов використання коштів, передба-
чених у Держбюджеті для реалізації Проекту, викладено у Поста-
нові Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1068. Відпо-
відно до даного документа місцевим бюджетам надається субвен-
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ція з державного бюджету для фінансування проектів у рамках 
Програми [24]. Головним розпорядником субвенції є Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України.  

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами та від-
повідальними виконавцями відповідної бюджетної програми є за-
мовники проектів, що реалізуються в рамках Надзвичайної креди-
тної програми для відновлення України, які визначаються рішен-
нями відповідних місцевих рад (розпорядженнями місцевих держ-
адміністрацій або військово-цивільних адміністрацій) про такі бю-
джети відповідно до законодавства. Одержувачі субвенції визна-
чаються її розпорядниками за місцевими бюджетами. Субвенція 
спрямовується на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних 
для реалізації проектів згідно з додатком 1, у якому наведено пе-
релік проектів, які фінансуються в 2016-2017 рр. за рахунок суб- 
венції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Над-
звичайної кредитної програми для відновлення України.  

Відповідно до Переліку проектів субвенції в загальній сумі 
627 865,326 тис. грн надаються Дніпропетровській, Донецькій, За-
порізькій, Луганській та Харківській областям (табл. 4.7).  

 
Таблиця 4.7 

Розподіл субвенцій із Державного бюджету України  
на фінансування проектів, тис. грн 1 

Область  Кількість  
проектів 

Вартість проектів  

Дніпропетровська  1 14 388,783 
Донецька  17 204 342,939 
Запорізька  4 74 792,303 
Луганська  26 89 244,891 
Харківська  21 245 096,410 

1 Складено за Додатком до Порядку та умов надання  субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Над-
звичайної кредитної програми для відновлення України [24]. 

 
Проекти, які фінансуються за рахунок зазначених субсидій, 

спрямовані на: реконструкцію та капітальний ремонт адміністра-
тивних будівель управлінь соціального захисту, будівель навчаль-
них закладів, гуртожитків для розміщення ВПО, лікувальних за-



226 

кладів; модернізацію систем опалення і термомодернізацію закла-
дів освіти; утеплення покрівлі та фасадів будівель із заміною вікон 
і дверей; реконструкцію мереж теплопостачання, водовідведення і 
водопостачання, енергозабезпечення для підключення міні-котель-
них; реконструкцію приміщень для тимчасового розміщення ВПО. 

Конкретні кроки щодо відновлення територій Донбасу здій-
снюються як урядом країни, так і міжнародними організаціями та 
урядами інших країн, що ініціюють проекти, спрямовані на від- 
новлення постконфліктних територій сходу України.  

Так, у рамках угоди між Урядом Японії, Урядом України та 
Програмою розвитку ООН (ПРООН) розпочато реалізацію проек-
тів, спрямованих на відновлення інфраструктури та соціальних 
послуг у постраждалих регіонах України, а також надання допомо-
ги ВПО, а саме: 

«Відновлення соціальних послуг і налагодження миру у До-
нецькій та Луганській областях» (бюджет − 5,78 млн дол.); 

«Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (бюджет − 
5 млн дол.); 

«Швидке реагування на соціальні та економічні потреби 
внутрішньо переміщених осіб в Україні» (бюджет − 6,3 млн дол.); 

«Покращення доступу до якісної освіти для дітей, постраж-
далих від кризи у східній Україні» (бюджет − 3,68  млн дол.); 

«Підтримка стабілізації громади на Донбасі» (бюджет −  
1,4 млн дол.); 

«Зменшення негативних наслідків процесу переміщення на 
жінок та родини в Україні» (бюджет − 2,2  млн дол.). 

Реалізація проектів має на меті: розвиток потенціалу місце-
вих органів влади для планування й управління критично важли-
вими соціальними послугами; зміцнення спроможності місцевих 
органів влади щодо створення сприятливого середовища для реа-
лізації можливостей підприємницької діяльності та зайнятості; за-
охочення довготривалої інтеграції/реінтеграції та соціальної згур-
тованості); співпрацю з місцевими органами влади, громадами та 
організаціями на Донбасі для визначення об’єктів соціальної ін-
фраструктури, зокрема освітніх та медичних закладів, з метою їх 
перебудови й оновлення. 
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Крім того, сьогодні для розв’язання проблем переселених 
громадян здійснюється співпраця з урядами США та ЄС, зокрема 
реалізуються проекти міжнародної допомоги (табл. 1 додатка 1).  

Вартість 5 проектів міжнародної допомоги за підтримки 
уряду США становить 21 587,56 тис. дол., а 11 проектів за підтри-
мки ЄС – 15 227,707 тис. євро (табл. 2 додатка 1).  

Загальний обсяг допомоги, виділеної урядом США на про- 
екти гуманітарного профілю та ініціативи з подолання наслідків 
російської агресії на Донбасі, станом на червень 2016 р. становить 
понад 112,2 млн дол. 

Для підтримки ВПО і тих, хто залишився на тимчасово не-
контрольованій території на Донбасі, реалізується програма гума-
нітарної допомоги Британії для України в сумі понад 20 млн дол.  

На гуманітарні та соціальні потреби у східних регіонах 
України урядом Японії виділено близько 13,6 млн дол. Для 
фінансування проектів ЮНІСЕФ у сфері доступу до питної води, 
санітарії у східній Україні, психологічної підтримки постраждалих 
дітей Японія виділяє 2,6 млн дол.  

Уряд Німеччини заявив про виділення 30 млн дол. для реа-
лізації двох масштабних проектів Дитячого фонду ООН (ЮНІ-
СЕФ) у таких сферах, як доступ до чистої води, забезпечення на-
лежних санітарних та гігієнічних умов, а також захист прав дітей, 
інтеграція переселенців, досягнення соціальної згуртованості. Зга-
дані проекти ЮНІСЕФ будуть реалізовані в Харківській, Дніпро-
петровській, Запорізькій областях, у підконтрольних Україні регі-
онах Донецької та Луганської областей. Очікується, що бенефіці- 
арами проектів стануть понад 1,4 млн дітей та членів їх родин.  

У червні 2016 р. Німеччина виділила 6 млн дол. на гумані- 
тарні проекти «Підтримка продовольчої безпеки серед найбільш 
уразливих груп населення у східній Україні» та «Надзвичайна до-
помога з метою покращення продовольчої безпеки та сільськогос-
подарського потенціалу постраждалих домогосподарств на сході 
України», які реалізуються в нашій країні під егідою Продовольчої 
та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).  

Як зазначено у Звіті про стан виконання у ІІ кварталі 2016 р. 
заходів, передбачених Комплексною державною програмою щодо 
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, 
які переселилися з тимчасово окупованої території України та 
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районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів 
України, на період до 2017 р. проводиться робота з Міжнародним 
агентством співпраці Асоціації муніципалітетів Нідерландів у кон-
тексті надання голландською стороною допомоги містам та регіо-
нам східних областей України, наближених до зони АТО [13]. 

Невдовзі буде розпочато реалізацію проекту «Державне бу-
дівництво та відповідальність на сході України» (EUSTAB). Уря-
дом Нідерландів схвалено бюджет проекту в розмірі 672 тис. євро. 
Ідея проекту полягає в розбудові партнерства громад з активним 
залученням населення, інституцій громадянського суспільства та 
органів державної влади. Серед цілей проекту − розбудова інсти-
туцій громадянського суспільства, налагодження ефективного міс-
цевого самоврядування, розвиток малого та середнього бізнесу, 
відновлення та розвиток місцевої інфраструктури, у тому числі 
пошкодженої в результаті бойових дій.  

Проект «EUSTAB» охопить міста Святогірськ, Слов’янськ, 
Покровськ (Донецька область), Первомайськ і Павлоград (Дніпро-
петровська область), Ізюм (Харківська область). Термін реаліза-
ції − з ісічня 2016 р. по грудень 2017 р. Джерелом фінансування 
«EUSTAB» виступатиме «Фонд стабільності» Уряду Нідерландів 
(The Netherlands Stability Fund) [13]. 

З метою надання допомоги органам влади Донецької та Лу-
ганської областей за допомогою малих грантів і програм обміну 
для зміцнення організаційних структур міської адміністрації, що 
реалізується за фінансової підтримки Програми розвитку ООН в 
Україні, SDC (Швейцарське бюро співробітництва) та SIDA 
(Швейцарська агенція розвитку та співробітництва) підписано До-
говір між благодійною організацією «Фонд розвитку громадських 
організацій «Західноукраїнський ресурсний центр» та Донецькою 
обласною державною адміністрацією, цивільно-військовою адмі-
ністрацією в рамках реалізації проекту Програми розвитку ООН 
«Відновлення самоврядування та примирення в охоплених конф-
ліктом громадах України». 

Разом із новим фінансуванням загальний обсяг наданої ЄС 
та його державами-членами гуманітарної допомоги Україні станом 
на кінець квітня 2016 р. становить 270,4 млн євро. 

Відновлення постконфліктних територій за відносно корот-
кий час, незважаючи на всю свою складність і колосальну ресур-
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сомісткість, є цілком реальним завданням для сучасного суспіль- 
ства. Україна має необхідний і достатній інтелектуальний, еконо-
мічний потенціал для того, щоб за активної підтримки міжнарод-
ного співтовариства максимально швидко відновити свої посткон-
фліктні території після досягнення політичних угод щодо врегу-
лювання проблеми. Це дозволить повернути окуповані райони в 
легітимний політико-економічний простір, а їх економічне відро-
дження відіграє виключно позитивну роль у підвищенні добробуту 
всіх громадян регіону, а також у загальному соціально-економіч-
ному розвитку держави. 
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Розділ 5. ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
 ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  
 ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА  
 ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:  
 НЕОБХІДНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ 

 
Державна та регіональна політика в Україні щодо внутріш-

ньо переміщених осіб (ВПО) має патерналістський характер і 
спрямована на надання соціальної допомоги та соціального захис-
ту без урахування можливостей адресного залучення ресурсного 
потенціалу ВПО для ефективного використання. Не визначається 
та не реалізується їх високий рівень освіти, професіоналізму, підп-
риємницької, трудової та інноваційної активності. ВПО, які більше 
двох років залишались у територіальних громадах, потребують 
інтеграції за новим місцем проживання (а це 90% переміщених 
осіб, які орендують житло). Це категорія осіб, які не повернулися 
на окуповану територію, незважаючи на скрутне становище і пе-
рехід за суспільним статусом до «нових бідних». Але психологічні 
особливості більшості таких людей полягають у тому, що вони 
будуть активно прагнути до виходу з цього скрутного становища 
завдяки активній життєвій позиції, високій мотивації до праці й 
гідного життя, а також вміння отримувати доходи за рахунок ви-
сокої працездатності, здібностей, професіоналізму, компетенціям. 
Приклади успішної адаптації та інтеграції переселенців наведено у 
додатку 2, де викладено окремі історії життя внутрішньо пе-
реміщених осіб. При ненаданні умов для ефективного використан-
ня такого ресурсного потенціалу ВПО він буде погіршуватись, 
знецінюватись і деградувати.  

Суспільна думка про ВПО є неоднозначною, і більше пере-
важає негативне ставлення до них. Інформаційна сфера національ-
ної безпеки не опікується необхідністю застосування відповідних 
важелів щодо сприятливого ставлення до ВПО. Ніхто не культивує 
суспільну думку щодо економічних та соціальних переваг вико- 
ристання ВПО. Економічні переваги вже зараз полягають у поши-
ренні споживчого ринку та можливостей розвитку виробництва, 
стимулюванні поширення будівництва житла, зростанні надхо-
джень від сплати освітніх, медичних, житлово-комунальних пос-
луг тощо, а також у розвитку малого та середнього бізнесу, ство-
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ренні нових робочих місць, поширенні банківської діяльності, роз-
витку систем кредитування, зростанні в регіонах можливості здо-
буття вищої освіти за рахунок переселених освітніх закладів. По-
зитивний вплив на громади відбувається і при переїзді лікарень, 
поліклінік, висококваліфікованих медичних працівників, а також 
медичних навчальних закладів.  

Революція гідності та воєнне протистояння на сході України 
надали значного поштовху становленню і розвитку ресурсів гро-
мадянського суспільства та волонтерського руху. Модернізація 
системи суспільних відносин відбулася за рахунок зростання соці-
альної згуртованості, патріотизму, розвитку громадянського суспі-
льства, доброзичливості, толерантності, національної гідності.  

 
 
5.1. Оцінка законодавства України щодо забезпечення  

 прав і свобод ВПО в контексті їх використання  
 як ресурсу розвитку  

 
Ухвалення Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» є правовим здобутком держави, яка 
прагнула до пом'якшення негативних наслідків збройного кон- 
флікту, тимчасової окупації, порушення прав людини та надання 
першочергової допомоги тим громадянам України, які для реалі-
зації своїх прав на безпечні умови життя і здоров'я були вимушені 
переїхати з небезпечної зони. Досвіду розв'язання такого роду 
проблем Україна не мала. Причини переселення громадян Криму 
та східних регіонів мають різне походження та різні правові ви-
значення об'єктів: анексія та агресія. Незважаючи на ці розбіжнос-
ті, для України проблеми переселенців мають загальне походжен-
ня та спрямовані на збереження ефективного використання й роз-
витку людського потенціалу країни, забезпечення її громадянам 
прав і свобод, передбачених Конституцією і законодавством Укра-
їни.  

Терміновість ухвалення цього закону була вимушеною, оскі-
льки процес переселення людей із небезпечних для їх життя тери-
торій став масовим і стислим у часі, а чинні закони України не 
врахували значного кола питань, які потребували правової регла-
ментації. Перш за все, необхідно було визначити обов'язки органів 
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державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування 
щодо їх повноважень у розв'язанні проблем ВПО, а також напрями 
забезпечення захисту прав і свобод, передбачити розв'язання пер-
шочергових потреб переселених осіб у житлі, медичних послугах, 
освіті, пенсійному та соціальному забезпеченні, працевлаштуванні 
тощо. Очікування швидкого розв’язання воєнного конфлікту на-
віть не порушувало питання про довготривале залучення ВПО до 
територіальних громад і налагодження діалогу між ними. 

Залишається актуальним виконання обов’язків держави пе-
ред своїми громадянами, які опинились у небезпечних умовах у 
місцях їх постійного проживання, але одночасно постає питання 
ініціювання певної соціальної активності у переселенців щодо роз-
в'язання і державних, і регіональних, і власних проблем. Державна 
підтримка ВПО з активною життєвою позицією допоможе запобіг-
ти розвитку патерналістських та донорсько-реципієнтних настроїв 
серед людей, які були вимушені переїхати з рідних місць. Але го-
ловне для ВПО − гідно інтегруватись у територіальні громади. 

У чинному Законі України «Про забезпечення прав і свобод 
ВПО» тільки окреслена взаємодія органів влади та місцевого са-
моврядування з громадськими об'єднаннями, діяльність яких 
спрямована на розв'язання проблем ВПО. Однак це побажання є 
лише бажаним орієнтиром, а реальна дійсність свідчить про за- 
кріплення традиційних відносин, коли до громадянського суспіль-
ства дослухаються лише за наявності протестної активності та  
певних дій, коли процеси стають слабокерованими. У законі неви-
правдано не визначено порядок взаємодії ВПО і територіальних 
громад, органів влади та волонтерів щодо розв'язання проблем 
ВПО. 

Досвід країн, у яких також виникла ситуація вимушеної  
міграції, можна використовувати в Україні лише частково − через 
нетиповість ситуації, що склалася. Але конструювання правової 
бази без урахування та адаптації міжнародних правових докумен-
тів з прав людини та рекомендацій ООН з прав біженців було б 
неможливим. У той же час слід звернути увагу на досвід Придні-
стров'я, коли правові пільги переселенців у подальшому перетво-
рились на постійні умови та вимоги щодо їх залучення навіть у 
випадках, коли зникли обставини для їх надання.  
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У чинному законі не регламентовано механізми його реалі-
зації, що обумовлює невиконання його положень. Так, навіть не-
значний термін його дії показав неможливість реалізації значної 
кількості регламентованих прав, гарантій та свобод ВПО через де-
кларативність його положень. Він потребує доопрацювання з кон-
кретизацією програмного, інституційного, організаційно-управлін-
ського та фінансового забезпечення, а також розробки спеціальних 
положень у контексті залучення ВПО як ресурсу розвитку. 

Для ефективної інтеграції ВПО у територіальні громади не-
обхідно сформувати систему дій, спрямовану на сполучення інте-
ресів обох сторін щодо створення умов для гідного спільного  
функціонування. У зв’язку з цим законодавство України про тери-
торіальні громади також потребує змін і доповнень. 

 
 
5.2. Проблеми формування спроможних територіальних  

 громад в Україні та залучення для цього ВПО 
 
Україна стала на шлях удосконалення державного управлін-

ня й у процесі здійснення реформ продекларувала його децентра-
лізацію. За даними Світового банку, 63 із 75 трансформаційних 
країн і великих країн, що розвиваються, здійснили кроки в напрямі 
децентралізації в середині 90-х років ХХ ст. [10]. Цей процес по- 
требує перш за все формування спроможних територіальних гро-
мад. Для досягнення однієї з цілей децентралізації управління – 
підвищення якості надання суспільних послуг – необхідно підго-
тувати відповідні умови для її реалізації. Передача повноважень 
щодо державного управління на нижчі рівні має відбуватися за 
наявності можливостей щодо їх здійснення більш якісно й ефек- 
тивно.  

Невеликі малочисельні громади, розповсюджені в Україні, 
не здатні забезпечити високий рівень надання суспільних послуг. 
Передача багатьох функцій з обласного рівня на рівень окремої 
громади є економічно неефективною, оскільки потребуватиме 
створення відповідної соціальної інфраструктури, «роздування» 
штату державних службовців для забезпечення надання адмініст-
ративних і соціальних послуг тощо. На думку А. Ткачука, «По- 
дрібнена адміністративна система – надто дорога система. Витрати 
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на управління не можуть зростати безкінечно» [33, с. 11]. Це під- 
тверджує досвід децентралізації в Данії, яка є однією з найбільш 
децентралізованих країн Європи. Видатки місцевого самовряду-
вання після останньої реформи щодо укрупнення муніципалітетів 
у Данії, коли середня чисельність населення муніципалітетів зрос-
ла з 20 до 55 тис. мешканців, стали стабільними, а раніше видатки 
постійно зростали. Данія – одна з країн, де існують найбільші за 
розміром муніципалітети з найбільшими повноваженнями. 

Пошук оптимального рівня децентралізації в цій країні роз-
почався у 1958 р. і тривав до 2007 р., коли набув чинності новий 
розподіл повноважень при новій структурі та були визначені на-
прями подальшого вдосконалення децентралізованого управління 
разом із стимулюванням інтеграційних процесів щодо укрупнення 
муніципалітетів. Латвія розпочала цей процес у 90-х роках ХХ ст. і 
завершила у 2009 р., а Франція має 25-річний досвід реалізації де-
централізації, Італія активно запроваджує заходи щодо децентралі-
зації влади в країні з 2000 р. 

Більшість європейських країн спочатку стимулювали укруп-
нення невеликих громад, а потім здійснювали їх примусове 
об’єднання. У свою чергу, у Франції примусове укрупнення взага-
лі не здійснювалося, і нині в країні гостро постала проблема фі-
нансової спроможності дрібних громад [34]. 

Децентралізація управління є безперечно прогресивним про-
цесом розвитку країни. Але вона має відбуватися в умовах стабі-
льності та підготовленості суспільства до таких процесів. Україна 
перебуває у стані війни. Централізація всіх видів ресурсів за таких 
умов є об’єктивною необхідністю. Однак взятий курс на децентра-
лізацію залишився пріоритетним у стратегіях розвитку держави, 
що потребує глибокої зваженості у здійсненні господарської дія-
льності, орієнтації на упередження виникнення дії загроз та небез-
пеки в економічній і соціальній сферах. 

Для України формування та розвиток територіальних гро-
мад − не нове питання. У Законі України «Про місцеве самовряду-
вання» [1] регламентовано правові положення з даного питання. 
Але на вимоги упорядкування процесів децентралізації та забезпе-
чення ефективності її впровадження, а також з метою створення 
спроможних громад ухвалено закони України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [2], «Про співробітництво те-
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риторіальних громад» [3], Постанову Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Методики формування спроможних територіа-
льних громад» [4]. Під спроможними територіальними громадами 
розуміються територіальні громади сіл (селищ, міст), які в резуль-
таті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відпо-
відні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рі-
вень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господар- 
ства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення 
та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці [1-8]. 

У Законі України «Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад» зазначено, що держава здійснює фінансову підтримку 
добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст 
шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у ви-
гляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно 
з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної 
громади в разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визна-
ченим перспективним планом формування територій громад Ав-
тономної Республіки Крим, області [2]. Проекти перспективних 
планів були розроблені ще в 2015 р., проте минув рік і заплановані 
результати не досягнуті. Це свідчить про наявність проблем у реа-
лізації планів децентралізації. Із запланованих 967 територіальних 
громад створено лише 172 (17,8%). У чотирьох областях з’явилося 
лише по одній об’єднаній громаді. Лідером у створенні спромож-
них громад є Тернопільська область, у якій проект реалізовано на 
100% (згідно з матеріалами офіційного урядового сайту, присвяче-
ного децентралізації влади)1. 

Перспективні плани досі не реалізовані повною мірою через 
недотримання територіальних меж, визначених при підготовці 
проектів об’єднання. Розраховуючи на отримання фінансової під- 
тримки, більша кількість громад, ніж планувалося, забажала стати 
центром об’єднаної територіальної громади. Невеликі заможні 
громади проти об’єднання з іншими взагалі або з менш заможними 
громадами. Деякі громади побоюються запропонованого об’єднан-
ня через можливість фінансування їх територій за залишковим 
принципом, якщо вони не будуть центром об’єднаної громади. 
                                                      

1 http://decentralization. gov.ua/region. 



239 

Таким чином, склалася ситуація опору об’єднанню громад 
через небажання віддавати повноваження разом із фінансовими 
ресурсами. Одночасно розширення повноважень на місцевому рів-
ні потребує кваліфікованих професіоналів для вирішення постав-
лених завдань. Тут можлива та необхідна цілеспрямована задія-
ність ВПО. Їх використання компенсує зростання навантаження на 
працівників у таких сферах, як медицина, землекористування, 
освіта, надання адміністративних послуг на рівні об’єднаних тери-
торіальних громад, що обумовлено збільшенням повноважень, але 
без створення відповідних додаткових структур. 

Зміна тимчасового перебування ВПО на довготривале у міс-
цях переселення є підставою для правового оформлення відносин 
із територіальними громадами. У зв’язку з тим, що проблема ви-
мушеного переселення виникла непередбачено, жоден із законів 
України, які регламентують діяльність територіальних громад, не 
містить положень з питань задіяння ВПО в життєдіяльності гро-
мад. Але законодавство про місцеве самоврядування визначає за 
змістом своїх положень забезпечення ефективного використання 
всіх видів ресурсів, у тому числі трудових, що має пряме відно-
шення до ВПО. У реалізації повноважень щодо розміщення на до-
говірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання 
робіт (послуг) перевагу доцільно віддавати ВПО та регламентува-
ти це у правовому полі. Здійснення повноважень щодо сфери осві-
ти, охорони здоров’я, соціального захисту, ЖКГ, культури, земе-
льних відносин, будівництва житла, утворення цільових фондів 
допомоги має пряме відношення до реалізації потреб та інтересів 
внутрішньо переміщених осіб і є обов’язком, функцією територі- 
альних громад, за які вони несуть відповідальність. 

Таким чином, для використання внутрішньо переміщених 
осіб як ресурсу територіальних громад необхідно терміново внести 
зміни та доповнення до законів України «Про місцеве самовряду-
вання», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
«Про співробітництво територіальних громад», а також положен-
ня, які регламентують взаємодію ВПО та територіальних громад 
як суб’єктів суспільних відносин, у методику формування спро-
можних територіальних громад. 

Однак залишається невизначеним, нерозкритим, неоціненим 
вплив ВПО на розвиток територіальних громад навіть у теоретич-
ному плані, що значною мірою перешкоджає досягненню цілей з 
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використання ресурсного потенціалу внутрішньо переміщених 
осіб на користь розвитку громад та успішності їх інтеграції у гро-
маду. 

 
 
5.3. Характерні особливості ВПО як ресурсного  

 потенціалу розвитку 
 
За результатами всеукраїнських соціологічних опитувань 

внутрішньо переміщені особи сприймаються населенням різних 
регіонів України в місцях їх теперішнього проживання в цілому як 
потенційні ресурси розвитку ВПО, які мають значні можливості 
розвитку, більш високий рівень трудового, професійно-освітнього, 
підприємницького та інших потенціалів. 

Згідно з моніторинговими дослідженнями щодо проблем 
ВПО вікова структура вимушених переселенців суттєво відрізня-
ється1 від аналогічного розподілу постійного населення (рис. 5.1, 
табл. 5.1). Зокрема, серед вимушених переселенців удвічі більше 
дитячого контингенту та на 30% менше населення віком 60 років і 
старше [24; 25]. 

Середній вік вимушених переселенців за результатами як 
першого, так і другого раунду моніторингу майже на 10 років 
менше, ніж постійного населення, і складає близько 32,6 року − за 
першим раундом обстежень та 33,2 – за другим. У той же час для 
постійних мешканців станом на 01.01.2015 р. середній вік складає 
близько 42,2 року в цілому по Україні. Серед ВПО не менше поло-
вини мають вік, який не перевищує 30,2 року, відповідно для пос-
тійного населення така сама вікова характеристика (а це медіанний 
вік) складає майже 40,3 року.  

Серед безробітних ВПО за даними Державної служби зайня-
тості (ДСЗ) частка молоді віком до 35 років із числа безробітних 
ВПО складає близько 41% (рис. 5.2), а середній вік даного контин-
генту – 38 років. При цьому не менше половини з них мають вік, 
який не перевищує 38 років [27]. Таким чином, вікова структура 
всього контингенту ВПО суттєво молодша контингенту безробіт-
них ВПО, які зверталися до ДСЗ. 

                                                      
1 Для співставлення розподілу постійного населення та ВПО було 

здійснено перегрупування з визначенням співставних вікових груп. 
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– внутрішньо переміщені особи 
– постійне населення  

 
Рис. 5.1. Розподіл постійного населення та внутрішньо  

переміщених осіб за віком 
 

Таблиця 5.1 
Розподіл постійного населення та ВПО за віковими групами 

Вік 
Питома вага,%

ВПО постійне населення
0-4 10,7 5,5

5-14 16,5 9,6
15-17 4,9 2,7
18-29 17,6 16,8
30-34 5,9 8,2
35-54 13,5 28,3
55-59 15,7 7,1

60 і старше 15,2 21,8
Усього 100,0 100,0
 
Такій більш молодій віковій структурі переміщеного насе-

лення відповідає звичайно і вищий рівень трудового потенціалу 
переселенців. Він обчислюється як середня потенційна тривалість 
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працездатності (в роках) у розрахунку на одну особу. Для працез-
датного контингенту ВПО даний показник складає близько  
22,3 року, а в цілому для постійного населення працездатного ві-
ку – майже на 5 років менше, тобто 17,6 року (табл. 5.2).   
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Рис. 5.2. Вікова структура безробітних ВПО 
 

Таблиця 5.2 
Трудовий потенціал працездатного контингенту  

постійного населення та ВПО 

Вікова  
структура,  

років 

Питома вага, % 
Середня трива-
лість працездат-
ності (до ниж-
ньої межі праце-
здатності) (lx,…), 

років 

Трудовий потенціал 
у розрахунку  
на 1 особу

постійного 
населення

ВПО постійного 
населення

ВПО 

15-17 2,7 4,9 36,825 0,994 1,8044
18-29 16,8 17,26 29,68 4,986 5,2240
30-34 8,2 5,9 21,9 1,796 1,2921
35-54 28,3 13,5 11,23 3,178 1,5161
55-59 7,1 2,5 1,79 0,127 0,0448
Усього 63,1 44,4 11,081 9,8814

Усього в роз-
рахунку на  

1 особу праце-
здатного віку, 

років 

   ТП=17,56 ТП=22,26

      5      10     15     20     25      30     35    40     45     50     55     60 
Вік
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Працездатний контингент ВПО також характеризується ви-
соким освітнім і професійно-кваліфікаційним рівнями. За резуль-
татами моніторингу серед вимушених переселенців близько 50% 
мають вищу освіту, а середню та середню спеціальну − по 25% 
відповідно. Виходячи з наведених даних щодо ВПО та фактичного 
розподілу економічно активного населення віком 15-70 років за 
рівнем освіти розраховано середні рівні освітнього потенціалу 
станом на 2014-2015 рр. (табл. 5.3). 

Освітній потенціал, який визначається як середня кількість 
років, протягом яких здобута відповідна освіта, для працездатного 
контингенту переселенців складає в середньому близько 14,6 року, 
а для одного зайнятого віком 15-60 років серед контингенту всього 
постійного населення – 13,5 року, тобто освітній потенціал пере-
міщених осіб вище більш ніж на один рік. 

 
Таблиця 5.3 

Освітній потенціал зайнятого населення віком 15-60 років  
і ВПО працездатного віку 

Рівень  
освіти 

Середній 
термін 

навчання, 
років 

Питома вага 
зайнятого 
постійного 
населення 
віком 15- 

60 років, % 

Освітній 
потенціал у 

розра- 
хунку на 
одного 

зайнятого, 
років 

Питома 
вага пра-
цездатно-
го контин-
генту 

ВПО, % 

Освітній 
потенціал 
у розра-
хунку на 
одного 

переселе-
нця, років

Повна вища 17,5 31,3 5,480 
50,0 8,75 

Базова вища 15,0 1,08 0,162 
Неповна 
вища та 
середня 
спеціальна 

13,25 20,4 2,703 25,0 3,31 

Повна зага-
льна 
середня 

11,0 45,2 4,972 

25,0 2,5 
Базова зага-
льна серед-
ня 

9,0 1,87 0,1683 

Початкова 4,0 0,15 0,006 –  
Усього   13,49  14,56 
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Серед безробітних переселенців питома вага осіб із вищою 
освітою складає близько 70%, із професійно-технічною – 19, із се-
редньою – 11%, а серед усіх безробітних розподіл за визначеними 
рівнями освіти складає 45; 35 та 20% відповідно [32]. З урахуван-
ням середньої тривалості навчання середній освітній потенціал у 
розрахунку на одного безробітного з контингенту переселенців 
складає 14,03 року, а серед усіх інших – 12,8 року. 

Значна частка осіб працездатного віку з високим освітньо-
кваліфікаційним рівнем була переміщена разом із переміщенням 
освітніх, медичних, фінансово-банківських, управлінських органі-
зацій та установ, представників малого і середнього бізнесу, що 
позитивно вплинуло на розвиток територіальної громади їх пос-
тійного розміщення. Цей вплив у першу чергу пов'язаний із під-
вищенням рівня людського, трудового потенціалу громади, фор-
муванням та можливостями реалізації підприємницького потенці-
алу, забезпеченням умов для розвитку або відновлення малого і 
середнього бізнесу, що сприяє зростанню інвестиційних ресурсів 
розвитку громади, розширенню внутрішнього попиту як одного з 
базових чинників економічного розвитку. Реалізація людського, 
трудового, інтелектуального потенціалу ВПО в регіонах їх постій-
ного розміщення забезпечує для громади розширення доступу до 
більшого обсягу та вищого рівня освітніх, медичних, оздоровчих, 
адміністративно-правових та інших видів послуг. 

Питання ВПО на сьогодні переходить у довготривалий про-
цес та потребує, разом із вирішенням основних проблем життєза-
безпечення особливо вразливих верств ВПО, розробки на перспек-
тиву стратегічних цілей і напрямів, пов’язаних з інтеграцією та 
практичним залученням переселенців у територіальні громади.  

Вплив ВПО на життєдіяльність територіальних громад,  
особливо в місцях їх найбільшого зосередження, має багатовек- 
торну спрямованість. З одного боку, це проблеми, пов’язані із за-
безпеченням гідних умов життєдіяльності, можливостей працев-
лаштування, доступності до базових соціальних послуг (освіта, 
охорона здоров’я, соціальний захист), додатковими навантажен-
нями на соціальну та адміністративну інфраструктури громади в 
місцях розміщення, з іншого − за умови реалізації людського та 
трудового потенціалу створюється можливість для мобілізації ре-
сурсів ВПО як фактора розвитку територіальної громади. Акту- 
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альність вказаних проблем змінюється залежно від часової перспе-
ктиви. 

Якщо на початку переселення ВПО були зорієнтовані в ос-
новному на реалізацію патерналістських принципів вирішення 
проблем свого життєзабезпечення, то вже після закінчення дворіч-
ного терміну йдеться про визначення можливостей та умов реалі-
зації ресурсів ВПО в забезпеченні розвитку територіальних громад 
за умови інтеграції переселенців у їх структуру. У першу чергу це 
мобілізація та використання трудового, людського, підприємниць-
кого і соціального потенціалу, притаманного ВПО. 

Залежно від вікової, освітньо-професійної та кваліфікаційної 
характеристик, рівня працездатності та працездатної активності 
ВПО відрізняються за сферами впливу на розвиток громади. У той 
же час є і такі сфери, що притаманні всім, а саме: соціальний за-
хист, соціальна інфраструктура, формування громадянського сус-
пільства та ін. 

 
 
5.4. Моделювання впливу ВПО на розвиток терито- 

 ріальних громад 
 
Забезпечення успішної інтеграції ВПО у місцеві громади, 

визначення їх ролі, місця та впливу на життєдіяльність і розвиток 
громади обумовлюють необхідність систематизації та узагальнен-
ня як сфер, так і наслідків впливу ВПО на розвиток територіальних 
громад. На рис. 5.3 в узагальненому вигляді наведено агреговану 
схематичну модель впливу ВПО на розвиток громади. Для визна-
чення сутності та змісту структурних підсистем, які характеризу-
ють відповідні сфери та наслідки впливу ВПО на територіальні 
громади, ідентифіковано окремі складові кожного блоку агрегова-
ної схеми. 

Визначення сфер та напрямів впливу систематизовано за 
трьома рівнями трудової активності (рис. 5.3): нетрудоактивний 
контингент допрацездатного віку (рис. 5.4), працездатний і трудо-
активний контингент (рис. 5.5), контингент за межами трудової 
активності (рис. 5.6).  
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Рис. 5.3. Агрегована схема впливу ВПО на розвиток  
територіальних громад 
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Напрями 
забезпечення

Механізми 
забезпечення 
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Рис. 5.4. Сфери та наслідки впливу нетрудоактивного  
контингенту ВПО допрацездатного віку на розвиток  

територіальних громад 
 

Встановлені рівні трудової активності не обмежуються офі-
ційними межами працездатності за виключенням першої групи. До 
другої групи віднесено всіх переселенців працездатного віку і тих, 
які працюють або готові працювати за межами цього віку, а до 
третьої – весь контингент переселенців за межами трудової актив-
ності як працездатного, так і непрацездатного віку. Така диферен-
ціація рівнів трудової активності пов’язана в першу чергу з тим, 
що для контингенту кожного з визначених рівнів сфери впливу 
суттєво відрізняються. 

Наслідки  
для ВПО  

та громади 

ПозитивніНегативні

Сфери впливу 

Освітньо-виховна Охорона здоров’я,  
рекреація 

Професійна 
орієнтація 

– +

- додаткове нава-
нтаження на відпо-
відну соціальну 
сферу; 

- недостатня єм-
ність інфраструкту-
рного забезпечен-
ня; 

- недостатнє кад-
рове забезпечення 
для надання в пов-
ному обсязі відпо-
відних соціальних 
послуг; 

- відчуття соціа-
льної ізольованості, 
відчуженості; 

- розрив соціаль-
них та родинних 
зв’язків 

- додаткові можливості 
для розвитку або розши-
рення інфраструктури для 
надання соціальних пос-
луг; 

- забезпечення додатко-
вої зайнятості, збільшення 
ємності ринку праці; 

- мобілізація соціальних 
ресурсів; 

- зростання можливості 
для розвитку людського 
потенціалу; 

- розширення можливо-
стей для розвитку соціа-
льних зв’язків; 

- формування принципів 
толерантності в громаді; 

- забезпечення інтегра-
ції у громаду 

Нетрудоактивний контингент ВПО 
допрацездатного віку 
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Рис. 5.6. Сфери та наслідки впливу контингенту ВПО за межами 
трудової активності на розвиток територіальних громад 

 
Другий блок узагальнює сфери впливу, які диференційовано 

за наведеними рівнями трудової активності. Для кожного рівня 
трудової активності визначено найбільш важливі та суттєві сфери 
впливу саме конкретного контингенту. Наприклад, чисельність 
дітей у першу чергу впливає на необхідність у додаткових обсягах 
освітньо-виховних та медичних послуг, а учні випускних класів 
потребують уже розвитку системи профорієнтації.  

– + – +

Контингент ВПО за межами трудової активності 

Соціальна  
інфраструктура 

Соціальний 
захист 

Соціальний 
потенціал 

Соціальні 
ресурси 

Задіяння важелів гро-
мадянського суспільства

Сфери впливу 

Наслідки впливу 

- додаткове 
навантаження 
на сферу соці-
альних послуг; 
- дефіцит 
житла, яке 
може бути 
надане для 
тимчасового 
проживання; 
- додаткове 
навантаження 
на місцеві 
бюджети; 
- відсутність 
ресурсів для 
реалізації прав 
ВПО на меди-
чні послуги, 
безкоштовне 
забезпечення 
лікарськими 
засобами 

- формуван-
ня умов та 
можливостей 
для додатко-
вого фінан-
сування пот-
реб ВПО у 
медичних та 
соціальних 
послугах; 
- можливість 
додаткового 
інвестування 
та розвитку 
соціальної 
інфраструк-
тури за раху-
нок міжнаро-
дної допомо-
ги, грантів, 
донорської 
допомоги та 
ін.  

- розрив та  
падіння соці-
альних 
зв’язків; 
- зневіра; 
- соціальне 
виключення; 
- соціальна 
ізольованість; 
- труднощі в 
адаптації до 
місцевих умов;
- втрата соці-
ального стату-
су; 
- зростання 
рівнів соціаль-
них ризиків 

- формування соціальних струк-
тур та мереж для відтворення 
соціального потенціалу; 
- розвиток соціальних структур; 
- створення тимчасових 
об’єднань громадських організа-
цій за критерієм соціального усві-
домлення; 
- мобілізація соціальних ресурсів 
ВПО; 
- інтеграція в територіальну гро-
маду; 
- формування та створення умов 
для гідного проживання та життє-
діяльності; 
- відновлення соціального стату-
су, підвищення соціальної актив-
ності; 
- формування спільних цінностей 
ВПО і територіальної громади; 
- зниження рівня соціальних 
ризиків; 
- формування громадянського 
суспільства 
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Трудоактивний контингент переселенців найбільшою мірою 
впливає на ринок праці, рівень та якість життя. Реалізація людсь-
кого і трудового потенціалів ВПО, мобілізація підприємницьких, 
соціальних та інших ресурсів одночасно супроводжується і зрос-
танням їх обсягів у структурі територіальної громади. Саме цей 
контингент переселенців може забезпечити формування системи 
протидії соціального відторгнення, сприяти розвитку толерантно- 
сті та соціальних зв’язків у громаді, відтворенню соціальної та 
трудової активності, підвищенню рівня соціальної адаптації пере-
селенців та їх інтеграції у структуру громади.   

Основні сфери впливу контингенту за межами трудової ак-
тивності пов’язані із системою соціального захисту, розвитком 
соціальної інфраструктури та формуванням умов для соціальній 
інтеграції. Така диференціація має досить умовний характер, адже 
деякі сфери впливу стосуються всього контингенту ВПО – це в 
першу чергу соціальний захист, стан і розвиток соціальної інфра-
структури та сфер життєзабезпечення, ринку товарів та послуг, 
використання важелів громадянського суспільства. 

 
 
5.5. Вплив ВПО на розвиток територіальних громад:  

 систематизація позитивних і негативних наслідків 
 
Третій блок, представлений на рис 5.3-5.6, включає система-

тизацію та змістовну ідентифікацію можливих наслідків як пози-
тивного, так і негативного спрямування, які впорядковані за окре-
мими або спорідненими сферами впливу. Вони включають наслід-
ки, пов’язані з проблемами життєзабезпечення ВПО та можливос-
тями використання їх потенційних ресурсів для розвитку громади.  

Значна частина наслідків негативного спрямування виклика-
на в першу чергу процесами адаптації ВПО до нових умов життє-
діяльності, а позитивного – зорієнтована в основному на здійснен-
ня інтеграції у місцеві громади. Основні наслідки негативного 
спрямування для нетрудоактивного контингенту ВПО допрацезда-
тного віку (див. рис. 5.4) пов’язані з труднощами забезпечення ме-
дичними, освітньо-виховними, оздоровчими та іншими послугами 
в місцях їх перебування, що обумовлено недостатньою ємністю 
інфраструктурного та кадрового забезпечення, додатковим наван-
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таженням на соціальну сферу. У результаті розриву соціальних і 
родинних зв’язків поширюється відчуття соціальної ізольованості, 
відчуженості та ін. Одночасно формуються і позитивні наслідки 
впливу, які об’єктивно пов’язані з процесами інтеграції переселен-
ців у життя громади. У першу чергу, створюються додаткові мож-
ливості для розвитку або розширення інфраструктури соціальної 
сфери громади, розвитку ринку праці для забезпечення додаткової 
зайнятості, накопичення людського потенціалу та соціальних 
зв’язків як між внутрішньо переміщеними особами, так і серед 
ВПО та членами громади. Розвиток соціальних зв’язків супрово-
джується зближенням інтересів переселенців та членів місцевих 
громад.  

Для працездатного контингенту визначення напрямів впливу 
розкривається окремо за кожною сферою впливу (див. рис. 5.5). Це 
пов’язано з тим, що саме цей контингент ВПО є вирішальним у 
реалізації інтеграційних процесів, забезпечує як співпрацю для 
ефективного спільного існування, так і можливості використання 
потенціалу ВПО в забезпеченні розвитку територіальних громад.  

Так, для працездатного контингенту за сферою «зайнятість» 
негативні наслідки пов’язані з високим рівнем незайнятості або із 
зайнятістю, яка не відповідає освітньо-професійному рівню, у той 
же час у межах самої громади створюється додаткова конкуренція, 
яка супроводжується напруженістю на ринку праці. Відсутність 
робочих місць, адекватних рівню освіти та кваліфікації, супро- 
воджується зниженням трудової активності та зайнятості. 

Прикладом позитивного впливу можна назвати розширення 
можливостей формування та розвитку трудового потенціалу гро-
мади, забезпечення додаткової зайнятості для членів громади в 
результаті розвитку соціальної та транспортної інфраструктури, 
активізації підприємницького потенціалу, які супроводжуються 
розширенням можливостей для функціонування малого та серед-
нього бізнесу, зростанням умов для професійної мобільності як 
членів громади, так і переселенців, розвитком соціального парт-
нерства та ін. 

За сферою «рівень та якість життя» негативні наслідки 
пов’язані з повною або частковою втратою засобів існування – жи-
тла, заробітної плати, значної частини доходів, бізнесу та ін. Це 
супроводжується формуванням бідності, в тому числі застійної, 
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зниженням соціального статусу за критеріями «матеріальна забез-
печеність» або «середньодушовий рівень доходу». Це категорія 
«нових бідних», які за мирних часів були заможними. Зниження 
рівня життя пов’язане також зі значними витратами на оренду  
житла, відсутністю можливості одержання достатніх для нормаль-
ного життя доходів.  

Вікова та освітньо-професійна структури ВПО свідчать, що 
за умови їх успішної інтеграції в місцеві громади створюються до-
даткові можливості для розвитку людського потенціалу та людсь-
кого капіталу громади. З урахуванням переміщення освітніх, ме-
дично-оздоровчих, фінансово-банківських закладів та установ  
розширюється доступність до більшого обсягу якісних освітніх, 
медичних, фінансово-банківських та інших послуг для всіх членів 
громади. За рахунок підвищення доходів створюються можливості 
для забезпечення нормального гідного життя, розширення попиту 
на ринку товарів та послуг, що супроводжується розвитком націо-
нального виробництва.  

Вимушене переселення на етапах адаптації до нових умов 
життя супроводжується, «як правило», погіршенням умов для здо-
буття якісної освіти (суттєві перерви в навчальному процесі, пере-
хід до нових форм навчання, у тому числі дистанційної або заоч-
ної, незабезпеченість достатньою мірою освітньою, науковою, ме-
тодичною літературою тощо), зниженням доступності одержання 
своєчасних та якісних медичних послуг. Погіршення або відсут-
ність умов для збереження та розвитку людського потенціалу су-
проводжується його падінням та звуженням сфери реалізації люд-
ського капіталу ВПО. У той же час за умов успішної інтеграції пе-
ремішених осіб у місцеві громади всі зазначені негативні наслідки 
можуть змінити вектор спрямування. Наприклад, саме за рахунок 
успішної реалізації людського, трудового й інтелектуального по-
тенціалу ВПО в умовах співпраці створюються можливості для 
розширення доступності для всіх членів громади до якісних освіт-
ніх, медичних, культурних та інших послуг, розвитку інноваційно-
го потенціалу громади, а за рахунок синергетичного ефекту відбу-
вається зростання всіх визначених потенціалів як ВПО, так і чле-
нів місцевих громад.  

Особливо важлива сфера впливу працездатного та трудо- 
активного контингенту пов’язана із соціальними трансформаці- 
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ями як у структурі переселенців, так і в межах самої громади. Пе-
редусім це збільшення навантаження на соціальну інфраструктуру, 
яке має місце і в процесі адаптації ВПО до нових умов життєзабе-
зпечення. Такий вплив збережеться і протягом усього терміну їх 
інтеграції в життя місцевої громади. Негативні наслідки супрово-
джуються застійною бідністю, безробіттям, особливо серед враз-
ливих прошарків переселенців (молодь, особи передпенсійного та 
пенсійного віку, інваліди та ін.), слабкими адаптаційними здібнос-
тями ВПО, соціальною дезадаптацією та депресивністю, що обу-
мовлює поширення соціального розшарування та маргіналізацію. 
Разом з тим за рахунок спільної взаємодії ВПО та членів місцевих 
громад створюються можливості для формування системи проти-
дії соціальному відторгненню вимушених переселенців від життя 
громади. Вони включають розвиток соціальних мереж і зв’язків 
членів громади та переселенців згідно з принципами толерантнос-
ті, доброзичливого ставлення, взаєморозуміння, соціальної єдно- 
сті. Усе це розширює можливості мобілізації соціальних ресурсів 
ВПО та членів громади для забезпечення успішного функціону-
вання та розвитку самої громади, супроводжується підвищенням 
або навіть відтворенням соціальної та трудової активності, рівня 
соціальної адаптації, ефективності використання потенціалу ВПО 
як фактора розвитку територіальної громади.  

Для контингенту ВПО за межами трудової активності нас-
лідки впливу об’єднані за кількома сферами одночасно (див. рис. 
5.6). Додаткове навантаження на сферу соціальних послуг 
пов’язане з необхідністю забезпечення соціального захисту (пен-
сійне забезпечення, соціальні виплати, пільги, компенсації та інші 
види соціальних виплат), які звичайно супроводжуються додатко-
вим навантаженням на соціальну інфраструктуру в місцях прожи-
вання переселенців. Саме цей контингент найбільшою мірою по- 
требує житлового забезпечення для тимчасово проживання. Дефі-
цит бюджетного фінансування супроводжується відсутністю ре- 
сурсів для реалізації прав ВПО на медичні послуги, безкоштовне 
забезпечення лікарськими засобами, що викликає додаткове нава-
нтаження на місцеві бюджети. Наслідки негативного спрямування, 
пов’язані з умовами формування соціального потенціалу, розвит-
ком та мобілізацією соціальних ресурсів, визначаються розривом 
та падінням соціальних зв’язків при переміщенні з місць постійно-
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го проживання. Даний процес, особливо для такого контингенту, 
супроводжується їх соціальною ізольованістю в суспільстві, соціа-
льним виключенням із життя громади, втратою для більшості пе-
реміщених осіб соціального статусу, і, як наслідок, поширюється 
зневіра, апатія, зростання депресивності та соціальних ризиків. 
Однак за умови вирішення основних базових потреб забезпечення 
гідних умов життя та життєдіяльності саме цей контингент здатен 
до формування соціальних структур, мереж і зв’язків як серед кон-
тингенту ВПО, так і серед членів місцевих громад, до створення 
тимчасових об’єднань громадських організацій за умови соціаль-
ного усвідомлення цілей і завдань. Ці процеси можуть супро- 
воджуватися відновленням соціального статусу, підвищенням со-
ціальної активності та, що особливо важливо, формуванням спіль-
них цінностей ВПО і членів територіальних громад.  

Структуризація позитивних та негативних наслідків впливу 
ВПО на розвиток територіальних громад забезпечує систематизо-
ване сприйняття багатогранності та неоднозначності процесу внут-
рішнього переселення населення і розкриває можливості відповід-
ного впливу з визначенням пріоритетності розвитку та мінімізації 
негативних наслідків. 

 
 
5.6. Ресурсне забезпечення подолання негативного  

 та посилення позитивного впливу ВПО на розвиток  
 територіальних громад  

 
Четвертий блок агрегованої схеми (див. рис. 5.3) визначає 

всі необхідні та можливі ресурси, які забезпечують певну збалан-
сованість дій щодо наслідків негативного та посилення позитивно-
го спрямування впливу ВПО на стан і розвиток територіальних 
громад, тобто є як ресурсами подолання або «пом’якшення» нега-
тивних наслідків, так і ресурсами активізації наслідків позитивного 
спрямування (рис. 5.7, частини 1, 2). Усі ресурси об’єднано в окре-
мі групи з подальшою їх деталізацією. Так, у структурі фінансово-
економічних ресурсів визначено всі джерела, які можуть бути мо-
білізовані для залучення фінансових ресурсів, а саме: державні ко-
шти, які виділяються або можуть бути виділені з бюджетів різних 
рівнів; міжнародні гранти; кошти спонсорських, волонтерських та  
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Рис. 5. 7. Ресурси забезпечення збалансованості наслідків  

позитивного та негативного впливу ВПО на життєздатність  
і розвиток територіальних громад (частина 1) 

Ресурси подолання негативних  
та реалізації позитивних наслідків впливу ВПО на громади 

Фінансово-економічні 

Додаткове фінансування з бюджетів різних рівнів, 
резерви коштів освітньої та медичної субвенцій, а 
також нерозподілені видатки цих субвенцій 

Залучення коштів міжнародних організацій 

Інвестиції міжнародних організацій  
у житлове будівництво 

Кошти благодійних, волонтерських та спонсорських 
організацій 

Натуральна допомога будматеріалами,  
технікою для розбудови транспортної  
інфраструктури, житлового будівництва 

Фінансове забезпечення реалізації проектів 

Гранти, пожертвування, благодійні внески 

Кредитування, в тому числі пільгове, компенсації 
відсотків за кредитами для малого та середнього бізне-
су на відновлення господарської діяльності  
ВПО – підприємців 

Мікрофінансування 

Власні кошти для розвитку соціального  
підприємництва 

Особисті кошти стейхолдерів, членські внески 

Кошти бізнесу 

Матеріальні ресурси, які надає бізнес, громада, спон-
сорські організації 

Земельні ресурси згідно з планом розвитку  
громад для економічної та сільськогосподарської 
діяльності, для будівництва постійного житла 

Трудовий потенціал та людський капітал ВПО 

Нематеріальні (ліцензії, патенти та інші права, бренд, 
ноу-хау, інновації, програмні засоби) 

Інвестиційні ресурси ВПО та членів громади  
для розвитку житлового будівництва, підприємництва  

Постанова КМУ «Про затвердження методики 
формування спроможних територіальних гро-
мад» 

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про державні цільові програми» 

Постанови та накази НБ України та відповідних 
соціальних фондів 

Постанови Кабінету Міністрів України щодо 
забезпечення прав і свобод ВПО 

Нормативно-правові 

Бюджетний кодекс України 

Господарський кодекс України 

Житловий кодекс України 

Конституція України 

Закони України: 
- «Про забезпечення прав і свобод ВПО»; 
- «Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні»; 

-  «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні»; 

- «Про житловий фонд соціального призначен-
ня»; 

- «Про освіту»; 
- «Про місцеві вибори»; 
- «Про гуманітарну допомогу» та ін.  

Податковий кодекс України 

Трудовий кодекс України 

Закон України «Про співробітництво територіа-
льних громад»

Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»
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Рис. 5.7. Ресурси забезпечення збалансованості наслідків  

позитивного та негативного впливу ВПО на життєздатність  
і розвиток територіальних громад (частина 2) 

 
інших організацій; інвестиційні, матеріальні, земельні та інші види 
економічних ресурсів.  
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Нормативно-правові ресурси включають перелік усіх норма-
тивно-правових документів із забезпечення прав і свобод ВПО, 
зокрема, основні положення Конституції України, відповідні коде-
кси України (бюджетний, податковий, господарський, житловий, 
трудовий), закони України «Про місцеве самоврядування», «Про 
співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад», Постанова Кабінету Міністрів Ук-
раїни «Про затвердження методики формування спроможних те-
риторіальних громад» та ін. У структуру соціально-політичних 
ресурсів включено освітньо-підприємницький потенціал ВПО та 
умови його перетворення на соціальні ресурси розвитку громади 
на підґрунті формування соціальних мереж, соціальних зв’язків і 
соціальної єдності переселенців та членів громади.  

Важлива роль у забезпеченні інтеграції ВПО в територіальні 
громади належить її адміністративно-управлінським та економіч-
ним ресурсам. Йдеться про потенційні можливості самої громади − 
бюджетні та інші фінансові ресурси, ресурси життєзабезпечення, 
організаційні, нормативно-правові та методичні, управлінські (не-
матеріальні), комерційні тощо. В окрему групу виділено ресурси 
часу, обумовлені термінами вирішення проблем, що визначають 
поточні завдання, тактичні чи стратегічні цілі. Важливим ресурсом 
у цій підгрупі виступає наявність державних національних страте-
гій і програм на місцевому рівні, які визначають цільові орієнтири 
щодо можливостей включення ВПО в розвиток громади. 

Інформаційні ресурси в забезпеченні можливостей мобіліза-
ції та реалізації потенціалу ВПО пов’язані в першу чергу з форму-
ванням єдиної інформаційної бази переселенців із визначеними 
соціально-економічними характеристиками, географією їх розмі-
щення, яка, з одного боку, забезпечить систематизацію інформації 
відносно соціальних потреб, а з іншого – розширює можливості 
залучення потенціалу ВПО до розвитку громади. Систематизація 
інформації про успішні приклади інтеграції, адаптації та включен-
ня переміщених осіб у життя громади, висвітлення можливостей 
такого включення, використання Internet-ресурсів для формування 
банку соціальних ініціатив та банку кейсів технологій створення 
соціальних підприємств можуть бути вирішальними чинниками 
мобілізації потенціалу ВПО, його перетворення на ресурси розви-
тку громади. 



258 

Логічна послідовність дослідження впливу ВПО на терито-
ріальні громади обумовила формування п’ятого блоку агрегованої 
схеми (див. рис. 5.3), який включає систематизацію напрямів,  
ідентифікацію основних умов та шляхів мобілізації визначених 
ресурсів, можливих механізмів їх мобілізації для забезпечення 
включення потенціалу ВПО в розвиток територіальних громад. 

 
 
5.7. Формування напрямів та механізмів досягнення  

 продуктивного впливу ВПО на розвиток  
 територіальних громад 

 
За результатами дослідження щодо впливу ВПО на розвиток 

територіальних громад визначено такі напрями забезпечення ус-
пішної взаємодії: 

формування системи багатоканального фінансового забезпе-
чення можливостей інтеграції ВПО в територіальні громади; 

розвиток доступного іпотечного кредитування; 
податкові преференції для суб’єктів господарювання, які 

працевлаштовують ВПО; 
проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення не-

упередженого ставлення до ВПО; 
розвиток соціального підприємництва; 
розвиток або розширення ємності соціальної інфраструктури 

громади; 
забезпечення доступності до земельних, матеріальних та тех-

нічних ресурсів для ВПО для здійснення підприємницької діяль-
ності; 

доступність до якісних медичних, освітніх та інших соціаль-
них послуг; 

посилення соціального захисту вразливих груп як членів 
громади, так і ВПО; 

розвиток людського та трудового потенціалу; 
створення сприятливих правових засад для перереєстрації 

підприємств малого бізнесу в межах територіальних громад; 
забезпечення ВПО виборчих прав, реалізація принципів де-

мократії; 
формування соціального потенціалу ВПО та умов перетво-

рення його на соціальні ресурси громади; 
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формування інформаційного простору для забезпечення пе-
ретворення соціального потенціалу ВПО вна соціальні ресурси 
розвитку територіальної громади; 

забезпечення доступності ВПО до програм мікрокредиту-
вання для розвитку або розширення малого та середнього бізнесу; 

забезпечення фінансування державних програм із соціально-
го захисту ВПО; 

включення ВПО до вирішення проблем, пов’язаних із реалі-
зацією прав ВПО; 

підвищення професійного рівня, обізнаності державних та 
посадових осіб відносно законодавства та програм щодо ВПО для 
їх ефективної імплементації; 

розробка державної стратегії та програм щодо вирішення 
довгострокових питань та проблем ВПО, зокрема національної 
стратегії підтримки засобів існування ВПО з метою розширення 
можливостей для розвитку їх творчого, трудового й економічного 
потенціалу; 

сприяння зайнятості та самозайнятості ВПО; 
підтримка громадських організацій, які створені ВПО та які 

надають допомогу ВПО й іншим категоріям громадян, постражда-
лих унаслідок подій на сході України та в АР Крим; 

налагодження партнерських та координаційних мереж між 
державними, громадськими і приватними секторами для коорди-
нації проектів допомоги ВПО. 

Механізми забезпечення продуктивного впливу ВПО на роз-
виток територіальних громад 

Для успішної імплементації та можливості реалізації визна-
чених напрямів запропоновано основні механізми забезпечення їх 
реалізації, які включають: 

систематизацію міжнародних практик у сфері кризового ме-
неджменту; 

забезпечення гарантій зайнятості ВПО, недискримінаційного 
доступу до робочих місць, які відповідають професійно-
освітньому рівню ВПО, для їх інтеграції в територіальні громади; 

створення умов для працевлаштування ВПО з використан-
ням інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій; 

створення умов для професійної підготовки та перепідготов-
ки ВПО; 
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компенсацію державою витрат роботодавців на оплату праці 
при перепідготовці та підвищенні кваліфікації ВПО; 

розробку заходів щодо збору та систематизації даних про 
потребу і кваліфікацію ВПО, моніторингу працевлаштування, ро-
зширення пільг для роботодавців, які приймають ВПО; 

забезпечення ВПО соціальним інтернетом для дистанційного 
навчання новим професіям та можливості працевлаштування на 
національному і глобальному ринках праці як фахівців по роботі з 
інформацією у дистанційному режимі; 

створення преференційних умов для впровадження та реалі-
зації підприємницької діяльності ВПО, використання інноваційно-
підприємницького потенціалу ВПО; 

внесення необхідних змін до Податкового кодексу, Закону 
України «Про концесії» для забезпечення можливості використан-
ня інноваційного та підприємницького потенціалу ВПО в розвитку 
територіальних громад; 

активізацію роботи з міжнародними донорами для розгор-
тання інфраструктурних проектів;  

створення на базі громадських організацій приватно-
державного консорціуму допомоги ВПО; 

створення адміністративно-правових умов для розвитку со-
ціального підприємництва; 

активізацію чинних програм забезпечення населення досту-
пним житлом; 

розвиток доступного іпотечного кредитування для забезпе-
чення житлом ВПО; 

розробку державних програм сталого розселення ВПО; 
залучення фінансових ресурсів для розселення ВПО у депре-

сивних районах; 
забезпечення цільового виділення земельних ділянок для 

ВПО згідно з планами розвитку громад і територій для будівницт-
ва постійного житла з урахуванням потреб ВПО; 

розробку регіональних довгострокових програм з цільового 
кредитування, у тому числі іпотечного будівництва або придбання 
житла для ВПО спільно з державними банківськими установами та 
із залученням міжнародної гуманітарної допомоги; 

створення умов для ВПО для самозабезпечення; 
постійне інформування ВПО та громад про можливості уча-

сті ВПО у програмах розвитку громад, співпрацю з представника-
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ми бізнесу і громадянського суспільства щодо всебічної підтримки 
інтеграції ВПО в територіальні громади, які їх приймають; 

створення єдиної інформаційної бази даних ВПО та інтерак-
тивної карти розміщення ВПО за районами та населеними пункта-
ми (громадами), що включатимуть узгоджені реальні та регулярні 
оновлювані дані про чисельність, міжрегіональні переміщення та 
соціально-економічні характеристики ВПО (рівень освіти, еконо-
мічна активність, професійна структура, готовність до навчання й 
участі у громадських роботах); 

створення та ведення єдиного державного реєстру міжнаро-
дних та національних проектів допомоги ВПО;  

проведення інформаційних кампаній щодо неупередженого 
ставлення до ВПО; 

організація диспансеризації, довгострокового санітарно-
епідеміологічного нагляду за умовами розміщення та проживання 
ВПО; 

стимулювання виробництва товарів та послуг за рахунок ро-
зширення попиту; 

розширення соціальних зв’язків та формування соціальних 
мереж для перетворення соціального потенціалу ВПО на соціальні 
ресурси розвитку громади; 

формування стійких соціальних зв’язків членів громади та 
ВПО; 

мобілізацію соціальних ресурсів ВПО для вирішення конк-
ретних проблем громади; 

організацію груп взаємодопомоги з представників ВПО та 
громади для вирішення проблем життєзабезпечення ВПО та роз-
витку громади; 

координацію діяльності органів державної влади, органів мі-
сцевого самоврядування, територіальної громади та ВПО для за-
безпечення включення ВПО у процеси розвитку громади; 

проведення комплексних навчань державних та посадових 
осіб для ефективної імплементації нормативно-правових актів і 
постанов щодо ВПО; 

коригування регіональних та місцевих програм громадянсь-
кого суспільства щодо запровадження соціального замовлення на 
всі види соціальних послуг; 

організацію роботи з підбору кадрів ВПО для роботи у міс-
цевих органах влади та органах місцевого самоврядування на Дон-
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басі, зокрема у перспективі – на звільнених тимчасово окупованих 
територіях; 

забезпечення участі всіх груп ВПО у плануванні організації 
та реалізації процесів інтеграції у громадах, які їх приймають; 

забезпечення участі всіх груп ВПО у плануванні та управ-
лінні програмами на муніципальному рівні; 

використання потенціалу ВПО та забезпечення участі ВПО в 
управлінні, політичному житті, програмах розвитку громади, підп-
риємницькій діяльності, входження до ініціативних груп місцевої 
громади; 

забезпечення ВПО у повному обсязі конституційних прав; 
внесення змін до відповідних законів України для забезпе-

чення виборчих прав ВПО; 
залучення волонтерських груп до роботи у відповідних дер-

жавних структурах; 
забезпечення включення до складу Ради з питань національ-

ної єдності представників громадськості з числа ВПО;  
формування банку соціальних ініціатив для включення ВПО 

в життєдіяльність громади, банку кейсів із технологіями реалізації 
соціальних проектів, створення соціальних підприємств; 

створення інтернет-сайтів для розповсюдження інформації 
про можливості та реалізовані практики інтеграції ВПО в терито-
ріальні громади. 

Розроблені напрями використання ВПО як ресурсу розвитку 
територіальної громади у сполученні з механізмами їх реалізації є 
інноваційними з позиції їх систематизації та структуризації. Мож-
ливості їх практичного використання є широкими. Перш за все 
вони мають знайти місце при внесенні змін та доповнень до Ком-
плексної державної програми щодо підтримки, соціальної адапта-
ції та реінтеграції громадян України, які переселились із тимчасо-
во окупованої території України і районів проведення АТО в інші 
регіони України на період до 2017 р., при формуванні Державної 
цільової Програми відновлення та розбудови миру на сході Украї-
ни, а також при реалізації законодавства України про територіаль-
ні громади. 
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Розділ 6. ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ  
 І ЗАЛУЧЕННЯ НАУКОВИХ, ЕКОНОМІЧНИХ  
 ТА СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ  
 ПРОБЛЕМ СХОДУ УКРАЇНИ 

 
6.1. Дослідницькі пошуки та результати щодо проблем  

 внутрішньо переміщених осіб в Україні 
 
Наукове пізнання будь-якого явища починається з визначен-

ня його сутності, дослідження причинно-наслідкових зв'язків, ви-
явлення факторів, які обумовлюють зміни явища, ступеня їх впли-
ву, і завершується оцінкою стану та формуванням прогнозу, що 
розробляється за різними сценаріями. На підставі цього форму-
ються рекомендації та пропозиції до державних і регіональних ор-
ганів, які базуються на науково обґрунтованій базі прийняття якіс-
них управлінських рішень. Вони можуть втілюватись у практику 
управління шляхом урахування при розробці проектів і прийнятті 
планів, концепцій, стратегій, програм тощо. Це ідеальний варіант 
взаємодії науки та практики управління. 

У більшості випадків результати наукових досліджень, 
спрямовані на обґрунтування управлінських рішень у державній та 
регіональній політиці, знаходять вкрай обмежене використання. 
Але, незважаючи на це, науковий потенціал України активно і  
плідно використовується при роботі над проблемами, які виника-
ють в Україні: здійснюються наукові дослідження, оцінюється 
стан проблем, визначаються загрози, обґрунтовуються пріоритети, 
реалізація яких сприятиме успішному розвитку України. 

Збройний конфлікт на сході України, масовий виїзд грома-
дян з окупованих територій і зони бойових дій, поява такої нової 
соціальної групи у структурі населення України, як внутрішньо 
переміщені особи (ВПО), відсутність досвіду щодо оперативного 
реагування на новітні проблеми, пов’язані з воєнним протистоян-
ням та його наслідками, − усе це стимулювало сплеск наукових 
досліджень з даних питань. Станом на середину 2016 р. в Україні, 
зокрема в Донецькій і Луганській областях, уже виконано доволі 
багато досліджень з метою якнайшвидшого визначення та реагу-
вання на проблеми внутрішньо переміщених осіб. Питання ВПО 
продовжує залишатись у фокусі дослідницьких інтересів. Кількість 
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таких досліджень зростає. Розширюється і коло питань, які розгля-
даються, – від надання інформаційних послуг переселенцям до 
забезпечення їх правового захисту, ставлення до них з боку жите-
лів приймаючих громад. У той же час практично всі дослідження 
мають переважно прикладний характер. Теоретико-методологіч-

них і науково-методичних напрацювань серед них дуже мало. 
Проблема переселенців є актуальною і багатоаспектною, а 

коло недосліджених та невирішених питань є широким, що збіль-
шує цінність дослідницької діяльності з проблем ВПО, а отже, 
упровадження результатів наукових напрацювань. 

Накопичений за два роки досвід досліджень проблем ВПО 
вже дозволяє здійснити певну систематизацію отриманих науко-
вих результатів, узагальнити основні висновки і визначити най-
більш актуальні та важливі напрями подальших досліджень, а та-
кож коло питань, які мають досліджуватись у першу чергу. Стис-
лий огляд досліджень щодо проблем ВПО свідчить, як обґрунто-
вуються основні результати, формулюються висновки, визнача-
ються напрями вдосконалення державного та регіонального уп-
равління, подальших дослідницьких пошуків у цій сфері. 

Теоретичні та науково-практичні результати науково-
дослідних робіт в Україні щодо проблем ВПО вказують на те, що 
серед наукових та освітніх установ, соціологічних центрів Украї-
ни, які першими стали досліджувати проблеми внутрішньо пере-
міщених осіб України у зв’язку з воєнним конфліктом на Донбасі 
(2014-2016 рр.), виступили Інститут демографії та соціальних дос-
ліджень імені М.В. Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України», «Український інститут соціаль-
них досліджень ім. О. Яременка», Інститут економіки промислово-
сті НАН України (установа переміщена з м. Донецька до м. Києва), 
Інститут економіко-правових досліджень НАН України (установа 
переміщена з м. Донецька до м. Києва), Інститут соціології НАН 
України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, ДУ «Інститут регіональних дослі-
джень ім. М.І. Долішнього», ДУ «Інститут економіки природоко-
ристування та сталого розвитку НАН України», КМІС, Українсь-
кий католицький університет [43], Конгрес Сходу України та ін.  

Вітчизняна наука своєчасно відреагувала на нагальні потре-
би часу − проблеми ВПО та шляхи їх адаптації до нових соціаль-
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них умов стали предметом НДР наукових установ НАН України. 
Опублікована національна доповідь «Політика інтеграції українсь-
кого суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» 
[39] (2015 р.) являє собою результат колективної співпраці бага-
тьох наукових установ НАН України із зазначеної тематики. Вона 
була  підготовлена за результатами виконання НДР «Вимушені 
переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспіль-
ної адаптації та інтеграції», «Правові важелі активізації підприєм-
ницької діяльності внутрішньо переміщених осіб». У доповіді до- 
сліджено історичні передумови формування соціокультурного фе-
номену та новітні чинники трагедії Донбасу, соціально-економічні 
втрати України внаслідок подій на Донбасі; визначено загрози, 
ризики та можливості розвитку України в економічній і соціо-
політичній сферах, а також пріоритети інтеграції українського  
суспільства; особливу увагу приділено проблемі реалізації підпри-
ємницького потенціалу ВПО, потребі в соціальній адаптації та ін-
теграції ВПО у приймаючі громади. 

Національний інститут стратегічних досліджень при Прези-
дентові України одразу відгукнувся на події на сході України ком-
плексним дослідженням проблематики війни на Донбасі та анексії 
Криму, і на початку 2016 р. опублікував монографію «Донбас і 
Крим: ціна повернення» [14]. Проблемам ВПО присвячено окре-
мий підрозділ «Проблеми внутрішньо переміщених осіб», у якому 
визначено негативні наслідки вимушеної міграції, що полягають у 
втраті ресурсного потенціалу ВПО – їх соціального статусу, житла, 
майна, роботи, а часто й рідних і близьких, що спричинено різкою 
зміною соціального середовища, важкими умовами і низькими 
можливостями життєзабезпечення. Проте авторами монографії 
самі внутрішньо переміщені особи як ресурсний потенціал розвит-
ку територіальних громад і саморозвитку не розглядаються. У цій 
роботі також надано позитивну оцінку «Основних напрямів 
розв’язання проблем зайнятості ВПО на 2015-2016 роки» [40], реа-
лізація яких передбачає формування механізмів залучення ресурс-
ного потенціалу ВПО, зокрема створення тимчасових робочих 
місць, дозвіл на нестандартний режим роботи, гнучкий графік зай-
нятості, сприяння підприємницькій діяльності ВПО. Одночасно 
значна увага приділяється організації професійного навчання, від-
повідного попиту на ринках праці регіонів. Констатується, що кі-
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лькість працевлаштованих ВПО порівняно з потребами у працев-
лаштуванні у 10 разів нижча. Причини такої ситуації, з одного бо-
ку, полягають у недостатній активності та організаційних можли-
востях відповідних державних служб, а з іншого – це результат 
низької активності самих ВПО. 

Дослідження інших наукових установ і громадських об’єд-
нань мають більш прикладний характер і є вкрай важливими для 
вивчення ситуації та оперативного реагування на неї. Значний вне-
сок у виявлення і розв’язання проблем ВПО зробили такі організа-
ції громадянського суспільства, як громадянська ініціатива «Від-
новлення Донбасу» спільно із соціологічною компанією TNS 
Ukraine, Міжнародна громадська організація «Інтерн`юз», Фонд 
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, аналітичний центр 
«Нова соціальна та економічна політика», Інститут лідерства та 
управління, Крим-SOS, Донбас-SOS та ін. 

Неоціненною є допомога міжнародних організацій і по-
сольств провідних держав світу щодо надання фінансової підтрим-
ки, грантів, започаткування проектів для конструктивного вирі-
шення проблем ВПО у країні в цілому, регіонах найбільш масово-
го поселення, на звільнених і контрольованих українською владою 
територіях Донбасу. Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців (УВКБ ООН) [61] продовжує вести активний ді-
алог із ВПО, що є важливим елементом у процесі прийняття рі-
шень щодо їх захисту та добробуту і відповідає гуманітарним 
принципам, викладеним у Керівних принципах з питань внутріш-
нього переміщення ВПО, керівній документації Постійного міжві-
домчого комітету, Посібнику з питань захисту внутрішньо пере-
міщених осіб, Професійних стандартах з правового захисту Між-
народного Комітету Червоного Хреста та інших посібниках з гу-
манітарних питань та питань подолання наслідків надзвичайних 
ситуацій. Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з 
Українським центром соціальних реформ та за фінансової підтри-
мки Європейського Союзу провела моніторингове дослідження 
щодо оцінки проблем ВПО1. 

                                                      
1 Звіти про результати чотирьох хвиль моніторингу «Національна 

система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами» та 
узагальнюючий документ подано на офіційному сайті Міжнародної орга-
нізації з міграції в Україні [38]. 
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Також у межах плану дій Ради Європи для України 2015-
2017 рр. у 2016 р. завершено проект Ради Європи «Посилення за-
хисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» [5]. 

Основними соціологічними дослідженнями щодо проблем 
ВПО, здійсненими в Україні протягом 2015-2016 рр., є такі: 

1. Дослідження інформаційних потреб переселенців «Ро-
зуміння інформаційних та комунікаційних потреб внутрішньо 
переміщених осіб. У пастці пропагандистської війни. Покинуті. 
Розчаровані. Затавровані» [19; 23] 

Дослідження здійснено Міжнародною громадською органі-
зацією «Інтерн`юз» у період з 20 по 30 січня 2015 р. Було проведе-
но 50 інтерв’ю із внутрішньо переміщеними особами, представни-
ками місцевих волонтерських груп, громадських організацій, наці-
ональних та міжнародних гуманітарних організацій, місцевими 
медійними групами у семи містах східної України (Слов’янську, 
Дружківці, Краматорську, Святогірську, Харкові, Дніпропетров- 
ську, Запоріжжі) та Києві. Це було двотижневе швидке досліджен-
ня (включаючи 10 днів на сході) для оцінки поточних інформацій-
них потреб та доступу ВПО до інформації, а також для ознайом-
лення з поточною ситуацією з національними та місцевими ЗМІ у 
східній Україні. 

Основні висновки дослідження: 
ВПО почуваються покинутими Українською державою; 
відсутність чіткості щодо змісту державного законодавства 

про ВПО та механізми допомоги. Така ситуація створює певну 
плутанину для ВПО та збільшує їх незадоволення. В умовах від- 
сутності чітко визначеної політики державні посадовці, місцеві 
групи та міжнародні організації не можуть ефективно співпрацю-
вати для надання вчасних і необхідних послуг щодо допомоги 
ВПО; 

громадянське суспільство перебуває на передовій гуманітар-
ного реагування, самоорганізуючись в Інтернеті. Заповнюючи про-
галину, залишену Урядом України, волонтерські групи, церкви та 
місцеві НУО знаходять джерела фінансування (у тому числі залу-
чають кошти зарубіжних благодійників) для надання допомоги 
ВПО та сприяють їх інтеграції у приймаючі громади; 

необхідною є протидія негативному сприйняттю та стигма-
тизації ВПО. Негативні історії та чутки про ВПО швидко поши-
рюються у традиційних і соціальних медіа, а також на рівні побу-
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тового спілкування. І хоча ситуація відрізняється в різних містах, 
це збільшує дискримінацію ВПО та стигматизацію при їх спробах 
орендувати житло або влаштуватися на роботу. Певні групи прий-
маючого населення стверджують, що «Ми платимо за них», «Вони 
забирають у нас роботу» або «Вони нам не вдячні», покладають на 
переселенців провину за події на сході України; 

нестача корисних новин. Існує нагальна потреба у достовір-
ній, точній та актуальній інформації про права, належні виплати, 
зміни у політиці, критерії для одержання допомоги та наявні пос-
луги щодо допомоги. Місцеві медіа не мають потенціалу для по-
шуку, виробництва та поширення цієї інформації або для ефектив-
ної та постійної взаємодії з місцевими гуманітарними організаці- 
ями; 

забагато повідомлень про війну; замало повідомлень про гу-
манітарну кризу. Війна домінує у висвітленні новин; необхідно 
належним чином роз’яснювати питання гуманітарної кризи, її  
масштабів та потреб у соціальних витратах, і така інформація має 
регулярно оновлюватися. ЗМІ фокусуються на перебігу війни та 
«патріотичних» передовицях, приділяючи мало уваги інформуван-
ню про масштаби гуманітарної кризи та її наслідки. 

2. Ставлення населення України до внутрішньо перемі-
щених осіб із Донбасу та Криму  (квітень 2016 р.) [55; 56] 

У лютому-березні 2016 р. Київський міжнародний інститут 
соціології (КМІС) на замовлення Агентства ООН у справах біжен-
ців (UNHCR) здійснив опитування громадської думки щодо став-
лення до переселенців. 

Головне завдання дослідження: з’ясувати загальне ставлення 
постійного населення до ВПО, оцінити поширеність стереотипів й 
упереджень щодо останніх, описати сприйняття постійним насе-
ленням впливу ВПО на життя їх міст, чи існують між цими двома 
групами точки напруження та непорозуміння. 

Соціологічне дослідження проведено Київським міжнарод-
ним інститутом соціології. Польовий етап опитування тривав з  
5 по 16 лютого 2016 р. Розмір вибірки – 2003 респонденти. Побу-
дова вибірки здійснювалася в такий спосіб: генеральна сукупність 
була розділена на 34 страти – 22 обласні центри, окремі міста Ки-
ївської, Полтавської, Одеської області (ще 3 страти), міста Доне-
цької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей із 
чисельністю населення понад 100 тис. чол., крім обласних центрів 
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(ще 4 страти), і міста Харківської, Донецької, Луганської, Дніпро-
петровської та Запорізької областей із чисельністю населення до 
100 тис. чол. (ще 5 страт). Кількість інтерв’ю у кожній страті роз-
раховувалася пропорційно до кількості дорослого населення, що 
проживає у відповідних населених пунктах, за даними Централь-
ного виборчого комітету.  

Основні результати та висновки дослідження: 
майже всі опитані ставляться до вимушених переселенців із 

Донбасу та Криму позитивно (по Україні − 43%, у місцях най- 
більшої концентрації переселенців − 58%) або нейтрально (47 і 
34%); 

українці схильні сприймати переселенців як громадян, які 
мають рівні права з іншими та які стали заручниками ситуації і 
потребують підтримки (по Україні − 89%, у місцях найбільшої 
концентрації − 96%). Учасники дослідження не вважають пересе-
ленців винними за ситуацію, в якій опинились (77 та 85% відпо-
відно). Разом з тим, на думку опитаних, такі громадянські 
обов’язки, як військовий, переселенці також повинні нести нарівні 
з усіма (80 та 75% відповідно); 

основним джерелом інформації про переселенців є засоби 
масової інформації, адже тільки кожен п’ятий серед мешканців 
України спілкувався з вимушеними переселенцями безпосередньо. 
На основі інформації зі ЗМІ формують своє ставлення до ВПО 
65% респондентів по всій Україні та 63% у місцях концентрації; 

присутність переселенців вплинула на повсякденне життя 
30% приймаючих громад. Це стосується насамперед міст найбіль-
шої концентрації ВПО. Кожен четвертий опитаний чув про існу-
вання конкуренції між приймаючою громадою та переселенцями у 
своєму місті за роботу, житло, місця у школах та дитсадках, час 
прийому в державних закладах та інші ресурси, але на власному 
досвіді таку конкуренцію довелось відчути лише незначній кілько-
сті опитаних. 

3. Дослідження громадської ініціативи «Відновлення Дон-
басу». 

3.1. Дослідження «Переселенці Донбасу в дзеркалі україн-
ської преси і ТБ» [37] 

У рамках дослідження проаналізовано більш ніж 25 тис. ма-
теріалів українських газет, журналів і випусків новин телеканалів, 
які вийшли у період з 1 по 28 лютого 2015 р. 
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Матеріали ЗМІ досліджувались на предмет наявності та кон-
тексту згадувань слів-маркерів «переселенці» та «біженці». 

Основні висновки дослідження: 
в українській пресі й на ТБ у лютому 2015 р. першочергова 

увага приділялася проблемі виїзду переселенців із зони бойових 
дій. Це пов’язано з початком дії пропускного режиму в зоні АТО й 
активними бойовими діями в районі Дебальцевого. Також були 
популярні суміжні теми – забезпечення переселенців гуманітар-
ною допомогою, розміщення біженців на мирних територіях; 

репортажі про життя переселенців Донбасу в інших регіонах 
частіше за все торкаються двох тем – пошуку житла і працевлаш-
тування ВПО; 

українська преса і ТБ (державні медіаканали і видання) при-
діляють мало уваги інформації довідкового характеру, яка могла б 
бути корисною для переселенців при врятуванні життя в зоні бо-
йових дій, отриманні гуманітарної та іншої допомоги, отриманні 
офіційного статусу переселенця, пошуку житла і роботи; 

у матеріалах державних ЗМІ майже не висвітлюється інфор-
мація про порядок і можливість отримання переселенцями держа-
вної допомоги (наприклад, умови отримання адресної допомоги), 
не роз’яснюються можливості отримання допомоги в рамках між-
народних програм.  

3.2. Аналітичне дослідження «Основні проблеми пересе-
ленців Донбасу: шляхи і можливості вирішення» [34] 

Громадською ініціативою «Відновлення Донбасу» спільно з 
Українським інститутом стратегій глобального розвитку і адапта-
ції 27 травня 2015 р. було підготовлено аналітичний матеріал «Ос-
новні проблеми переселенців Донбасу: шляхи і можливості вирі-
шення». У ньому викладено результати аналізу власних даних 
громадської ініціативи «Відновлення Донбасу», оцінок Українсь-
кого інституту стратегій глобального розвитку і адаптації, даних 
органів державної влади, інформації ЗМІ для узагальнення відомо-
стей про основні проблеми ВПО, наявні та можливі шляхи їх ви-
рішення (зокрема щодо стану конфлікту на сході України, щодо 
забезпечення зайнятості переселенців із Донбасу, задоволення їх 
потреб у житлі, інформаційних потреб). 
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Основні висновки дослідження: 
головними проблемами переселенців Донбасу є: отримання 

статусу переселенця, безробіття, відсутність житла, брак інформа-
ції про свої права та обов’язки, соціальна невлаштованість; 

серед оголошень на сайті «Відновлення Донбасу» існує знач-
на диспропорція між професіями пошукачів роботи і вакансіями; 

забезпечення зайнятості переселенців Донбасу в Україні 
можливе через організацію роботи за такими напрямами: переква-
ліфікація і перенавчання на затребувані спеціальності; допомога в 
розвитку малого бізнесу; створення нових робочих місць на проек-
тах глобального будівництва; впорядкування потоків переселенців 
усередині країни на основі аналізу потреб у трудових ресурсах; 

підтримка малого бізнесу переселенців не має масового і  
систематизованого характеру. Переселенці в Україні мають потре-
бу в запуску програми допомоги малому бізнесу переселенців на 
державному рівні; 

необхідним є створення єдиної бази даних житла для пере-
селенців і потреб у робочій силі; 

для того щоб забезпечити мінімальні потреби переселенців 
Донбасу в житлі, необхідно від 6 до 9 млрд дол. Державі доступні 
кілька варіантів програм із вирішення житлової проблеми пересе-
ленців, які можуть використовуватись як окремо, так і комплекс-
но: будівництво соціального житла; пільгове кредитування на ку-
півлю житла; довгострокова оренда. Також доцільно провести ін-
вентаризацію недобудов в Україні для оцінки можливості викори-
стання цього ресурсу; 

держава так і не розпочала масову роз’яснювальну і консу-
льтаційну роботу серед переселенців. 

3.3. Опитування «Індекс комфортності переселенця» [51] 
Опитування проведено у період з 29.07.2015 р. по 

11.08.2015 р. громадською ініціативою «Відновлення Донбасу» 
спільно із соціологічною компанією TNS Ukraine у 7 областях Ук-
раїни (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Луган-
ська, Миколаївська, Харківська) та м. Києві. 

Основне завдання дослідження полягає у визначенні: най-
більш актуальних проблем ВПО у регіонах основного розміщення; 
можливостей доступу переселенців (до центрів, гарячих ліній, гу-
манітарної допомоги, оформлення документів за новим місцем 
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проживання та ін.); рівня комфортності проживання за новим міс-
цем переміщення (допомога в отриманні житла, обслуговуванні, 
отриманні нової роботи, медичного обслуговування та ін.); мож-
ливостей самореалізації (перекваліфікація, зміна роботи, здобуття 
нової освіти) тощо.  

У межах дослідження проведено 1000 інтерв'ю з ВПО (віль-
ний пошук) та 1000 інтерв'ю з місцевими жителями (вибірка квот-
на за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту). 

Основні висновки дослідження: 
51% респондентів заявляють про намір з часом повернутись 

на Донбас; 
найчастіше згадуваною проблемою майже у всіх регіонах, де 

проводилось дослідження, названо житло (частота згадування − 
від 66,4% у Львівській області до 90% у Харківській), і лише в Лу-
ганській області найчастіше згадуваною проблемою стало отри-
мання соціальних виплат; 

найгірші показники задоволеності після звернення ВПО до 
органів державної влади у Центру зайнятості (лише 30% тих, хто 
звертався, залишились задоволеними зверненням); відповідно у 
Центрів зайнятості найнижчі оцінки допомоги за 5-бальною шка-
лою (від 1,8 у Києві до 3,2 у Запорізькій області); 

проблеми, розглянуті у звіті, розподілено за такими катего-
ріями: інформаційні, матеріальні, взаємодія із суб’єктами надання 
допомоги, відносини з оточуючими, проблеми із здоров’ям, пси-
хологічні проблеми, проблеми з дітьми. Найменше проблем при 
цьому спостерігається у відносинах з оточуючими. В інших сфе-
рах − значні проблеми, найчастіше матеріальні, а саме: труднощі з 
житлом, працевлаштуванням, матеріальним забезпеченням; 

спостерігається дефіцит інформації: третина респондентів не 
отримує необхідної інформації. При цьому основними джерелами 
інформації є родичі, волонтери і знайомі, а не офіційні джерела; 

кожен другий респондент відзначає погіршення здоров'я, 
особливо люди старшого віку; 

кожна четверта доросла ВПО і кожна шоста дитина потре-
бують психологічної допомоги; 

кожна третя дитина відчуває труднощі з адаптацією на но-
вому місці, у 28% з’явилися страхи, 14% стали більш закритими, у 
12% з’явились очевидні психологічні проблеми, у 9% звузились 



277 

інтереси, у 9% погіршились результати навчання, 8% стали агре-
сивнішими. 

4. Дослідження «Громадяни України про безпеку: оцінки, 
загрози, шляхи вирішення проблем» [11] 

Опитування проведено Українським центром економічних і 
політичних досліджень імені Олександра Разумкова в період з 6 по 
12 листопада 2015 р. Низка питань в анкеті стосувались ставлення 
респондентів до ВПО, а також оцінки схильності сприймати ви-
мушених переселенців як загрозу. Крім того, в інших досліджен-
нях Центру Разумкова вивчались певні аспекти ситуації з масовим 
переселенням жителів Донбасу на контрольовані українською вла-
дою території. 

За результатами даного дослідження виявлено стан громад-
ської думки населення України щодо ставлення громадян до ви-
мушених переселенців із Криму та сходу України. Найчастіше ре-
спонденти зазначали, що ставляться до них нейтрально: «присут-
ність ВПО в місцях помешкання респондентів (місті (селі)) майже 
не помітна і не створює жодних проблем для респондентів особис-
то» (40,5%). Позитивно до них ставляться 32,1% (співчувають і по 
можливості готові допомагати вимушеним переселенцям), а 20,9% 
відповіли, що ставляться негативно, мотивуючи це тим, що «вони, 
насамперед чоловіки, повинні були захищати свої села і міста від 
проросійських сепаратистів, а тепер вимагають пільг, не поважа-
ють місцевих мешканців і звичаїв». Нейтральне ставлення до бі-
женців висловила відносна більшість опитаних у західному, 
центральному та східному регіонах України. У південному регіоні 
та на Донбасі приблизно рівні частки респондентів висловлюють 
нейтральне і позитивне ставлення до біженців. 

Також респонденти поставили проблему зростання кількості 
вимушених переселенців на 13 місце серед внутрішніх загроз для 
національної безпеки України, присвоївши їй 5,21 балу за 10-
бальною шкалою (від 3,81 балу на Донбасі до 6,92 балу на півдні 
України). 

Оцінці інтеграції тимчасово переміщених осіб присвячено 
розділ у підготовлених фахівцями Центру ім. О. Разумкова у черв-
ні 2016 р. до фахової дискусії «Формування спільної ідентичності 
громадян України: перспективи та виклики» інформаційно-
аналітичних матеріалах «Ідентичність громадян України в нових 
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умовах: стан, тенденції, регіональні особливості». Наведені вис- 
новки засновані на результатах опитування Центру Разумкова у 
грудні 2015 р., під час якого було поставлено низку питань, що 
стосувались процесу адаптації переселенців до приймаючих спіль-
нот. 

Дані опитування засвідчили збереження і накопичення адап-
таційних ресурсів ВПО, а саме: 

більшість переселенців (за власними оцінками чи за оцінка-
ми їх рідних) змогли інтегрувалися в нові для себе соціальні умови 
і спільноти. Водночас залишається досить значною частка тих, ко-
му це поки не вдалося; 

більшість переселенців були нормально сприйняті в нових 
місцях проживання, однак кожен четвертий зазнавав утисків у 
зв’язку з обставинами свого переїзду;  

більшість переселенців не побачили суттєвої відмінності між 
власними звичаями та традиціями і, відповідно, звичаями та тра-
диціями нових для себе місць проживання, однак майже третина їх 
помітили; 

більшість переселенців не готові змінювати власні звичаї та 
традиції, щоб адаптуватися до нового середовища, навіть якщо 
вони сильно відрізняються від домінуючих у новому оточенні. 

5. Спільна оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб 
[54] 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
ініціювало й організувало проведення у 2015 р. заходів щодо Спі-
льної оцінки потреб ВПО за підтримки неурядових організацій, 
громадських груп та місцевих органів влади, залучених до контро-
лю та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам у ряді 
областей України (табл. 6.1). 

Метод Спільної оцінки УВКБ ООН було розроблено у 2006 
р., і відтоді було запроваджено в багатьох країнах, де працює УВ-
КБ ООН. Спільна оцінка є процесом побудови партнерських від-
носин із підмандатним контингентом, жінками і чоловіками різно-
го віку і професій, сприяючи їх значимій участі через структурова-
ний діалог. Методи Спільної оцінки включають проведення обго-
ворень у фокус-групах для того, щоб зібрати точні відомості про 
окремі ризики захисту, з якими вони стикаються, та основні при- 
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Таблиця 6.1  
Відомості про заходи щодо Спільної оцінки потреб ВПО, 
ініційованих та організованих УВКБ ООН в Україні 

Регіон проведення  
Спільної оцінки 

Період  
проведення 
Спільної 
оцінки 

Характеристика учасників  
заходів щодо Спільної оцінки 

Київ та Київська обл. Травень 
2015 р. 

42 фокус-групи за участі 295 
осіб. Із них 33 фокус-групи 
було проведено у м. Києві та 9 
у Київській обл. 

Дніпро та Дніпропетров-
ська обл. 

19-25 бе- 
резня 
2015 р. 

34 фокус-групові дискусії за 
участю 360 ВПО і членів 
приймаючих громад 

Львів та Львівська обл. Жовтень 
2015 р. 

12 фокус-груп, у яких взяли 
участь 72 ВПО 

Херсон та Херсонська 
обл. 

Жовтень 
2015 р. 

16 фокус-груп за участю 78 
осіб. Із них 14 фокус-груп бу-
ло проведено у м. Херсоні та 2 
− у Херсонській обл. 

Маріуполь (зона відпові-
дальності Маріупольсько-
го польового офісу в пів-
денній частині Донецької 
обл.) 

16 червня-
28 липня 
2015 р. 

32 фокус-групові дискусії за 
участю 234 осіб (ВПО, пред-
ставників громад, постражда-
лих від конфлікту, і приймаю-
чих громад) 

Сєвєродонецьк (9 районів 
і 4 міста Луганської обл.: 
Кремінський,Троїцький, 
Сватівський, Білокураки-
нський, Новопсковський, 
Старобільський, Біловод-
ський, Новоайдарський, 
Попаснянський райони, 
міста Сєвєродонецьк, Ли-
сичанськ, Рубіжне та Лу-
ганськ (иявилося немож-
ливим включити тільки 
Марківський, Міловський 
та Станично-Луганський 
райони через обмежені 
можливості діяльності та 
міркування безпеки) 

27 березня-
4 квітня 
2015 р. 

Обговорення у 51 фокус-групі 
за участю 376 осіб (ВПО, 
представників громад, пост-
раждалих від конфлікту, і 
приймаючих громад) 
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чини цього, а також щоб зрозуміти їх можливості, розглянути за-
пропоновані ними рішення в рамках гуманітарних програм. 

Даний захід для УВКБ ООН та його партнерів є одним із 
найважливіших засобів мобілізації громад для підвищення їх влас-
ного захисту та забезпечення участі підмандатного контингенту на 
всіх етапах програм і прийняття рішень, що впливають на їх жит-
тя, а також засобом підвищення відповідальності гуманітарного 
співтовариства за постраждале населення. 

Основні висновки за результатами проведення фокус-груп у 
різних регіонах співпадали (з певною специфікою в Донецькій і 
Луганській областях, пов’язаною з наближеністю до лінії розме-
жування і місць бойових дій). Причому перелік та гострота основ-
них проблем мало змінились більш ніж за рік з моменту вживання 
більшості заходів Спільної оцінки (станом на осінь 2016 р.). Ризи-
ки у сфері правового захисту та проблеми в різних сферах життє-
діяльності можна узагальнити такими чином: 

Житло. Учасники фокус-груп зазначали відсутність постій-
ного житла як одну з основних потреб та проблем. Більшості ВПО 
вдалося знайти рішення та винайняти житло, проте умови прожи-
вання часто не відповідають основним вимогам, а на оренду та ко-
мунальні послуги їм доводиться витрачати майже весь свій дохід, 
через що у них залишається мало ресурсів на інші витрати. Від- 
сутність перспектив отримання постійного житла є однією з осно-
вних проблем, що непокоїть ВПО. Багато ВПО побоюються, що 
якщо найближчим часом не буде розроблено більш довготривало-
го задоволення їх житлових потреб, то вони будуть змушені по- 
вернутися на попереднє місце проживання, навіть якщо їх будин-
ків там не залишилося. 

Працевлаштування та засоби до існування. Дорослі мають 
дуже великі труднощі з пошуком належного місця роботи. Багато з 
них не можуть знайти роботу такого самого рівня, який мали ра-
ніше. У людей просто не вистачає грошей – навіть ті, хто працює, 
не можуть забезпечити всі потреби сім’ї (орендна плата, одяг, хар-
чування, освіта, здоров’я, розвиток дітей тощо). З точки зору по-
шуку засобів для існування, групою ризику є неповні родини з 
дітьми дошкільного віку, які повідомляють про обмеження своєї 
мобільності та активності через наявність осіб на їх утриманні, 
особливо у місцевостях, де дошкільні дитячі установи недоступні. 
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Інтеграція та довгострокові рішення. Усі групи просять про 
прискорення дій уряду щодо розробки та здійснення стабільних і 
комплексних програм для забезпечення більш довготривалих рі-
шень. Багато ВПО розглядають можливість повернутися додому 
після стабілізації ситуації, проте значна їх частина не вважає по- 
вернення можливим і хотіла б знайти постійне вирішення пробле-
ми за своїм поточним місцем перебування. Однією з найбільших 
проблем, що турбує ВПО, є компенсація втраченого та пошкодже-
ного майна. 

Доступ до медичного обслуговування. Поганий стан здо-
ров’я, хронічні хвороби, брак державного планування та бюджет-
них видатків на спеціальне лікування діабету, ВІЛ/СНІД, туберку-
льозу − ці проблеми порушувалися різними групами ВПО. Голов-
ним чином це турбувало людей похилого віку, осіб, що стражда-
ють на діабет, і жінок із маленькими дітьми. Хворі на діабет пові-
домляють про особливу потребу в інсуліні. У багатьох групах та-
кож зазначалися високі ціни на інші медичні препарати, відсут-
ність пільгових цін для вразливих груп населення та регулярного 
обстеження мобільними групами медиків, а також потреба в без-
перервному лікуванні хронічних хвороб. Питання психічного здо-
ров’я та потреба у психологічній підтримці особливо відзначалися 
матерями щодо їх дітей, які були свідками конфлікту або отримали 
психологічні травми внаслідок переселення. Велика кількість ВПО 
залишається без належної медичної допомоги в результаті постій-
них проблем у соціальній системі та системі охорони здоров'я, не-
можливості отримати санаторне лікування, відсутності або обме-
женості допомоги для осіб похилого віку та осіб з обмеженими 
можливостями. 

Доступ до освіти. Сім’ї з дітьми віком від 3 до 6 років пові-
домляють про серйозну нестачу місць у дошкільних закладах для 
дітей ВПО. Матері розповідають про проблеми, пов’язані з недос-
татньою прозорістю та непрямими витратами під час прийняття до 
дошкільних закладів. У той же час відомо, що ВПО мають пріори-
тет перед місцевим населенням щодо влаштування дітей у дошкі-
льні заклади. Це створює напруження у відносинах із приймаючи-
ми громадами. Що стосується шкільної освіти, то близько 30% ба-
тьків відзначають погіршення успішності дітей у школі та скар-
жаться на непрямі витрати, пов’язані з навчанням у школах. Сім’ї 
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не можуть дозволити собі оплатити позакласні заняття дітей або 
заняття з репетиторами. Учні розповідають, що відчувають погане 
ставлення та дискримінацію з боку однокласників. 

Постановка на облік ВПО та оформлення документів. Як 
одну із проблем було названо доступ до процедури постановки на 
облік ВПО, але особливе занепокоєння дорослих чоловіків та жі-
нок викликає отримання або поновлення інших видів документів. 
Для поновлення різних особистих документів необхідно надавати 
оригінали або додаткові документи з місця попереднього прожи-
вання, що часто неможливо через те, що люди фізично не можуть 
дістатися до місць попереднього проживання, або через те, що до-
кументи, видані фактичними органами влади в зоні конфлікту, не 
визнаються. Окремі труднощі для ВПО пов’язані з необхідністю 
періодичного відвідування органів соціального захисту населення. 
Особливо це є проблемою для працюючих ВПО. 

Свобода пересування. Загальними проблемами є пересування 
та зв’язок між територією, підконтрольною українському уряду, та 
непідконтрольною територією. Дорослі чоловіки та жінки скар-
жаться на труднощі, пов’язані з одержанням перепустки або її по-
довженням (через періодичні збої в роботі онлайн-сервісу СБУ 
щодо отримання перепусток), вивезенням особистих речей із зони 
АТО або з АР Крим. Багато з них не можуть відвідати своїх рід- 
них або допомогти їм виїхати. В’їзд та виїзд із Криму є особливо 
складним для громадян України. 

Доступ до інформації. Через неефективну існуючу систему 
інформування ВПО щодо питань реєстрації та надання допомоги 
люди зазнають значних труднощів при проходженні формально-
стей, зокрема, коли йдеться про отримання соціальних пільг (окрім 
тих, що спеціально призначені для ВПО). Загалом проблеми вини-
кають з отриманням інформації та консультацій, особливо для осіб 
похилого віку, осіб з обмеженими можливостями та інших вразли-
вих категорій населення. ВПО скаржаться на велику кількість не-
достовірної, застарілої та суперечливої інформації. Протягом зу-
стрічей фокус-груп було зазначено, що державним та міждержав-
ним органам влади слід поліпшити засоби комунікації та надавати 
актуальну і чітку інформацію про різноманітні програми допомо-
ги, зокрема інформацію про критерії відбору та механізми оскар-
ження. 
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Дискримінація. Велика кількість груп, зокрема діти, скаржи-
лися на те, що відчувають дискримінацію на всіх рівнях життя; 
при пошуку житла ВПО стикаються з ситуаціями, коли орендо- 
давці не бажають здавати їм житло; при пошуку роботи робото- 
давці не бажають брати на роботу ВПО, яких вважають «нестабі-
льними»; особи, що подають заяви на соціальну допомогу, часто 
чують зауваження про те, що «держава витрачає надто багато  
коштів на переселенців» та звинувачення у тому, що ВПО «корис-
туються ситуацією»; діти в школах чують негативні коментарі від 
однокласників. Таке ставлення впливає на емоційний стан людей і 
погіршує їх здатність до інтеграції. 

Повернення. Багато ВПО розповідають про те, що планують 
повернутися додому одразу після того, як ситуація стабілізується, 
однак не очікують цього в найближчому майбутньому. Існують 
групи (особливо ті, хто не зміг знайти роботу й інтегруватися), які 
вважають, що не мають іншого виходу, окрім як повернутися, на-
віть якщо це небезпечно. Окремі групи правозахисників або соціа-
льно активних громадян не бачать можливості для повернення че-
рез характер своєї діяльності. 

6. Зелена книга політики підтримки малого підприємни-
цтва внутрішньо переміщених осіб (вересень 2015 р.) [18] 

Мета: розгляд проблем та підстав для змін політики держав-
ної підтримки підприємців із числа ВПО та підприємців Донбасу 
представниками вищих органів державного управління та всіх за-
цікавлених сторін політики щодо ВПО. 

Текст документа підготовлений на замовлення Центру між-
народного приватного підприємництва (СІРЕ-Україна) фахівцями 
Центру соціального партнерства та лобіювання Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» із залученням гро-
мадських організацій та бізнес-асоціацій, які є партнерами СІРЕ і 
здійснюють активну підтримку ВПО, зокрема підприємців із числа 
ВПО. 

У Зеленій книзі висвітлено результати документального ана-
лізу, опитування ВПО, експертів та лідерів НУО, представників 
центральних органів виконавчої влади щодо причин низької під- 
приємницької активності ВПО та підприємців Донбасу, здобутків і 
прогалин чинної політики щодо ВПО, проблем політики та мож-
ливостей їх вирішення. 
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Основні висновки: 
Найбільш суттєвою для ВПО-підприємців є проблема з 

отриманням кредиту. Менш суттєвими, але такими, що теж існу-
ють, є проблеми з отриманням в оренду або придбанням примі-
щень та інших активів, недостатністю чи відсутністю інформації 
про можливості ведення бізнесу, реєстрацією підприємства/ФОП. 

Респонденти стверджують, що більшою мірою на їх пробле-
ми впливають байдужість і бездіяльність місцевої влади та соціа-
льних служб, ніж байдужість або негативне ставлення з боку міс-
цевих підприємців, банків. 

Опитані вважають ефективними такі інструментами під- 
тримки ВПО-підприємців з боку держави: 

компенсація відсоткової ставки по кредитах комерційних 
банків; 

надання безповоротної фінансової допомоги на придбання 
основних фондів (засобів виробництва, сировини тощо); 

програми пільгової оренди приміщень і основних фондів / 
лізинг та надання безвідсоткових товарних кредитів. Найменш 
ефективним із запропонованих вважають інструмент маркетинго-
вої підтримки чи гарантії збуту. 

Серед безробітних, які скористались послугами служби зай-
нятості, жоден не став підприємцем, хоча практично всі розгляда-
ли таку можливість. 

Для започаткування підприємницької діяльності респонден-
ти з числа безробітних найбільше очікують на підтримку у вигля-
ді: доступу до постійної консультативної підтримки щодо всіх пи-
тань, пов’язаних із підприємництвом; консультацій щодо започат-
кування власної справи; допомоги в реєстрації; навчання основам 
підприємництва. 

Рекомендації експертів щодо альтернативних цілей політи-
ки підтримки малого підприємництва ВПО полягають у такому: 

максимальне відселення мешканців Донбасу, у тому числі 
підприємців, із зони АТО, їх рівномірний розподіл та інтеграція в 
інших регіонах України; 

визначити специфіку прав МСБ ВПО та механізмів їх захис-
ту, який включає взаємодію з бізнесом, який залишився на непід-
контрольній території України; 

адаптація бізнесу ВПО у приймаючих громадах; 
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працевлаштування ВПО на новостворених державних під- 
приємствах у місцях найбільшої концентрації ВПО; 

забезпечення доступу ВПО до ресурсів бізнесу у приймаю-
чих громадах; 

відшкодування втрат ВПО. 
Головною особливістю системи обліку ВПО, на думку екс-

пертів, є те, що вона орієнтована на соціально вразливі групи на-
селення. Для більш повної реалізації ресурсів ВПО рекомендуєть-
ся враховувати в системі обліку такі дані: 1) освітньо-кваліфі-
каційні характеристики ВПО, їх професійні та підприємницькі на-
вички, медичний статус; 2) статус підприємців, власників МСБ, 
який потрібно визначити в системі обліку окремим розділом, при-
свяченим МСБ; 3) майнові втрати та потреби в ресурсах; 4) потре-
ба реєструвати ВПО в ЦНАП та дозвільних центрах; 5) дані, що 
одержуватимуться в результаті запровадження спеціального анке-
тування підприємців із числа ВПО. 

Дещо більше половини експертів погоджуються з необхідні-
стю виокремлення підприємців ВПО в цільову групу, стосовно 
якої необхідно вживавати спеціальних заходів підтримки. 

7. Комплексне дослідження «Забезпечення потреб та до-
тримання прав внутрішньо переміщених осіб» (березень 
2016 р.) [17] 

Дослідження проведено Центром політичних студій та ана-
літики за підтримки Посольства Королівства Нідерландів та в  
партнерстві з офісом Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини в рамках проекту «Захист прав внутрішньо перемі-
щених осіб та боротьба з їх порушенням шляхом підвищення ін-
ституційної спроможності місцевих органів влади та здійснення 
соціальної реінтеграції ВПО». 

Основне завдання проекту − здійснення порівняльного аналі-
зу реального стану забезпечення органами влади потреб ВПО в 
шести областях із дослідженням причин виникнення й існування 
таких державних питань: 

1. Відсутність державної Стратегії використання потенціалу 
внутрішньо переміщених осіб. 

2. Відсутність належної нормативно-правової бази щодо ре-
алізації конституційних прав і свобод ВПО, а також захисту їх 
прав та свобод, недосконалість нормативно-правових актів Кабіне-
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ту Міністрів України і локальних рішень органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 

3. Порушення прав та свобод ВПО, включаючи соціальні, 
гуманітарні та гендерні, органами державної влади та місцевого 
самоврядування. 

4. Неврахування місцевими органами влади особливостей 
потреб ВПО під час надання соціальних, адміністративних та ін-
ших послуг. 

5. Дискримінація прав ВПО з боку органів місцевої влади та 
представників місцевих територіальних громад. 

6. Відсутність стратегії соціальної реінтеграції ВПО, неква-
ліфіковані дії органів влади, що в результаті призводить до виник-
нення конфліктних ситуацій між місцевими громадами та внутрі-
шньо переміщеними особами. 

Цільові області (Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, 
Полтавська, Харківська, Херсонська) були відібрані за критерієм 
найбільшої концентрації ВПО з урахуванням їх активності на міс-
цевому рівні. 

8. Національна система моніторингу ситуації з ВПО  
Найбільш значущим здобутком у забезпеченні інформацій-

ної бази проблем ВПО для прийняття ефективних управлінських 
рішень на рівні держави, регіонів і територіальних громад є розро-
бка й запровадження національної системи моніторингу (НСМ) 
ситуації з внутрішньо переміщеними особами. Міжнародна орга-
нізація з міграції у співпраці з Українським центром соціальних 
реформ та за фінансової підтримки ЄС проводять обстеження ВПО 
в Україні з метою підтримки впровадження НМС у країні на осно-
ві підходів, які використовуються у Матриці відстеження перемі-
щень (the Displacement Tracking Matrix − DTM). Звіти за раундами 
Моніторингу розміщені на сторінці «Періодичні видання» офіцій-
ного сайту МОМ в Україні [38]. 

Станом на кінець жовтня 2016 р. проведено 4 раунди моніто-
рингових досліджень, що дозволяє відстежити динаміку змін за 
соціально-демографічними ознаками й основними параметрами 
життєдіяльності ВПО в Україні. Це є дуже цінним з позицій від- 
стеження ситуації щодо вирішення проблем ВПО та їх розгляду як 
ресурсу розвитку. 
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Об’єктом НМС є загал ВПО та місця їх проживання у 24 об-
ластях України та м. Києві. 

Головна мета опитування − аналіз ситуації та проблем, 
пов’язаних із розміщенням, переміщенням або намірами подаль-
шого переміщення, повернення ВПО, а також сприйняття ситуації 
ВПО місцевими громадами у 24 областях України та м. Києві. 

Цільовими групами НМС виступають: 1) ключові інформан-
ти – представники місцевих громад, місцевих органів влади, гро-
мад ВПО, неурядових організацій (НУО), навчальних та медичних 
закладів; 2) окремі ВПО та їх домогосподарства; 3) місцеве насе-
лення. 

Тематика опитування: соціально-економічні характеристики 
ВПО та домогосподарств ВПО, тенденції та наміри переселення 
ВПО, зайнятість та добробут ВПО, доступ ВПО до соціальних по-
слуг, проблеми ВПО та можливі шляхи їх вирішення [33]. 

Результати НСМ [33]: 
середній розмір домогосподарства ВПО становить 2,58 осо-

би. Більшість домогосподарств ВПО (31%) складається з двох осіб. 
Згідно з результатами останнього опитування 46% домогоспо-
дарств ВПО − це сім’ї з дітьми, більшість сімей має одну дитину; 

середній вік ВПО – 49,9 року. Дані, зібрані шляхом теле-
фонного інтерв’ювання, демонструють, що середній вік ВПО  
зменшується в міру віддалення від лінії розмежування; 

майже 6,4% ВПО заявляють, що в їх домогосподарстві є 
особи з особливими потребами. 34% ВПО повідомляють, що в їх 
домогосподарствах є пенсіонери; 

рівень освіти членів домогосподарств опитаних ВПО є до-
сить високим, а саме 53,5% з них мають вищу або незакінчену ви-
щу, 33% – професійну та 13% − середню або початкову освіту; 

особи з повною зайнятістю складають найбільшу групу ВПО 
серед груп із різним соціальним становищем, а саме 36%. Цей по-
казник збільшився на 9% порівняно з попередніми даними за 
2016 р. Одночасно частка безробітних, що не отримують допомогу 
з безробіття, зменшилася на 4%, а частка людей, що не працюють і 
отримують допомогу (інваліди, особи у відпустці для догляду за 
дитиною), зменшилася на 6%; 

серед причин, що ускладнюють працевлаштування ВПО у 
новому місці проживання, учасники фокус-груп назвали промис-
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лову орієнтацію Донецької та Луганської областей у період до 
конфлікту та відмови у працевлаштуванні або дискримінацію на 
підставі статусу ВПО; 

загальний рівень статків більшості ВПО залишається низь-
ким. Так, 29% ВПО змушені скорочувати витрати навіть на харчу-
вання, 42% ВПО – у змозі купувати лише їжу, 27% задовольняють 
тільки основні потреби і лише 1% опитаних ВПО мають заоща-
дження; 

найважливішим джерелом доходів ВПО є адресна допомога 
ВПО та заробітна плата (57 та 46% відповідно). Для 17% респон-
дентів суттєвим джерелом засобів для існування виступає гумані-
тарна допомога. Випадкові заробітки та підтримка родичів є голо-
вним джерелом доходу для 19 та 18% респондентів відповідно; 

згідно з відповідями ключових інформантів головними проб-
лемами ВПО є безробіття, житло, призупинення виплати соціаль-
ної допомоги, а також оплата орендованого житла та житлово-
комунальних послуг; 

більшість ВПО платять за житло, а саме 62,1% орендують 
різні види житла, такі як орендована квартира (40,4%), орендова-
ний будинок (14,6%), орендована кімната у квартирі (7,1%). Знач-
на частина ВПО (24,7%) живе у родичів або приймаючих сімей. 
Високі платежі за проживання значною мірою впливають на зага-
льний рівень добробуту ВПО та викликають почуття браку безпе-
ки. Багато ВПО кажуть про психологічну травму у зв’язку з втра-
тою свого власного житла, а також у зв’язку із значним погіршен-
ням умов життя порівняно з попереднім місцем їх проживання; 

головними передумовами для адаптації та інтеграції ВПО у 
місцеві громади за місцем переміщення  респонденти вважають 
житло (55,5%), регулярний дохід (47,5%) і працевлаштування 
(37%). Ключові інформанти, вказуючи три найважливіші чинники, 
що сприяють інтеграції ВПО, назвали можливості працевлашту-
вання (86,9%), доступне житло (85,1%) і підтримку громади 
(35,5%). 

Таким чином, аналіз змісту здійснених в Україні наукових 
досліджень свідчить про прагнення до пізнання процесів, які від-
буваються в країні в нестабільних умовах воєнного протистояння. 
Негативні наслідки цих подій пов’язані з порушенням прав люди-
ни, масовим переселенням громадян із небезпечних зон та окупо-
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ваних територій, потребою в їх адаптації та інтеграції в місцях пе-
реселення. Ці процеси відбуваються хаотично і потребують швид-
кого реагування держави з упередженням дії загроз людському 
потенціалу країни. Але простежується значна інерційність системи 
державного управління, яка не здатна оперативно реагувати на 
упередження соціальних ризиків та мінімізацію негативних на- 
слідків і для ВПО, і для приймаючих територіальних громад. Пра-
гнень до пізнання ВПО як ресурсу розвитку бракує. Лише акцен-
тується в цьому напрямі увага на підтримці малого і середнього 
бізнесу за рахунок пільгового оподаткування та кредитування, 
пільгового режиму оформлення документів на відкриття справ. 

Аналіз окремих результатів наукових досліджень, їх багато-
гранність, багатоаспектність і спрямованість на пізнання глибин-
ної сутності суспільних процесів, що відбуваються в Україні, ви-
кликає оптимістичні сподівання щодо практичних дій, націлених 
на зниження загроз та попередження соціальних ризиків. Одноча-
сно визначаються пріоритетні напрями стратегічних дій. Однак 
такі сподівання здебільшого залишаються не сприйнятими, не по-
чутими та майже не реалізованими. Це не випадково. У чинних 
органах виконавчої влади вкрай мало дослухаються до науковців, 
освітян, громадських об’єднань, незалежних експертів, бо не всти-
гають відстежувати їх здобутки. Це навіть не фіксується в 
обов’язках держслужбовців будь-якого рангу. 

Виходячи з вищезазначеного доцільним є створення у межах 
структури Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб підрозділу, який буде відстежува-
ти інформацію щодо результатів наукових досліджень з питань, 
що входять у компетенцію міністерства, та використовувати ре-
зультати цих досліджень у його діяльності, у тому числі при роз-
робці відповідних концепцій, стратегій, програм, планів, які прий-
маються в державі та впливають на розв’язання проблем тимчасо-
вого окупованих територій і ВПО. 
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6.2. Підприємницька активність внутрішньо  
 переміщених осіб: стан, проблеми та механізми  
 забезпечення 

 
Збройний конфлікт на Донбасі та анексія АР Крим на даний 

час змусили покинути місця постійного проживання більше  
1,7 млн українських громадян. Це безпосередньо вплинуло не ли-
ше на життя самих ВПО, але і на життєдіяльність територіальних 
громад, які їх приймають. 

На сьогодні невизначеність реальних перспектив припинен-
ня бойових дій та відновлення контролю України над окупованими 
територіями має наслідком подальше збільшення масштабів внут-
рішнього переміщення населення з окупованих територій. Проте 
позитивним моментом є те, що вимушена внутрішня міграція на-
селення зі сходу України створює значний потенціал соціально-
економічного та гуманітарного розвитку інших регіонів України у 
середньо- і довгостроковій перспективі на основі структурних 
зрушень в економіці, зміни схем розселення та розвитку інфра-
структури, формування якісно нового людського капіталу, соціа-
льної, культурної і національної інтеграції українського суспільст-
ва. 

Забезпечення та розвиток підприємницької активності ВПО 
є одними з ключових напрямів їх ефективної адаптації до нових 
суспільних умов, що сприяє їх самозбереженню й відновленню, 
органічній інтеграції у приймаючі територіальні громади, соціаль-
но-економічному розвитку і громади, і території, на яку вони пе-
ремістилися, і країни в цілому. Адже ефективна реалізація саме 
цього напряму дозволить досягти синергетичного ефекту у вирі-
шенні цілої низки проблем, з якими стикаються ВПО та приймаю-
чі громади. Відновлення в нових умовах підприємницької діяльно-
сті ВПО після переміщення сприяє підвищенню потенціалу розви-
тку приймаючих громад і територій завдяки залученню ресурсів 
ВПО (трудових, освітніх, професійних, фінансових тощо) для 
розв’язання проблем соціально-економічного характеру прийма- 
ючих громад. Там, де ВПО займають активну позицію, налаго-
джують внутрішні та зовнішні соціальні зв’язки для самозбере-
ження і самозабезпечення, прагнуть конструктивно, з найменшими 
втратами, адаптуватися та зберегти прийнятний рівень життя, від-
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буваються процеси поліпшення ситуації, виникають сприятливі 
умови для розвитку приймаючих територіальних громад, а проце-
си інтеграції ВПО до їх складу відбуваються гармонійно. 

У даному контексті дуже важливо створити базу державного 
регулювання цих процесів для того, щоб позитивний ефект закрі-
пився і зростав. Необхідно визначити дієві механізми розвитку та 
підтримки малого підприємництва ВПО в Україні та її регіонах, а 
також розробити й реалізувати відповідні комплексні заходи, 
спрямовані на впровадження таких механізмів. 

Задля досягнення цієї мети необхідне визначення стану, ос-
новних проблем та перспектив розвитку підприємницької діяльно-
сті ВПО (зокрема, соціального підприємництва ВПО) для надання 
обґрунтованих практичних рекомендацій органам законодавчої та 
виконавчої влади щодо створення дієвих механізмів розвитку та 
підтримки малого підприємництва ВПО. Це стосується як проблем 
створення нового бізнесу, так і проблем відновлення бізнесу, втра-
ченого внаслідок воєнного конфлікту на сході України. Окрему 
увагу необхідно приділити розвитку соціального підприємництва 
ВПО. 

 
6.2.1. Розвиток малого бізнесу ВПО у приймаючих  

 громадах: стан, напрями забезпечення, шляхи  
 та способи підтримки  

 
У документах УВКБ ООН узагальнено багаторічний міжна-

родний досвід захисту прав ВПО, який охоплює основні напрями 
діяльності, зокрема щодо реалізації їх соціально-економічного по-
тенціалу [60]. У даному контексті пріоритетної уваги потребують 
конкретні умови адаптації та інтеграції ВПО в місцевих громадах, 
де відповідні практичні заходи мають розроблятися на основі 
принципу максимізації захищеного простору (protection space)1. 

                                                      
1 Поняття захищеного простору виникло з розуміння того, що між 

ВПО та постійним населенням відповідних територій можуть виникати 
напружені відносини, які мають не лише суб’єктивні (нетолерантність до 
новоприбульців, психологічне неприйняття їх культурних відмінностей 
від місцевих норм і традицій тощо), але й об’єктивні передумови, зокре-
ма обмеженість місцевих ресурсів, не розрахованих на збільшення чисе-
льності населення за рахунок ВПО.  
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Така необхідність зумовлена об’єктивним характером доволі  
складних соціальних відносин, що можуть виникати між ВПО та 
мешканцями і повноважними представниками місцевих громад. 

Основні способи розширення захищеного простору стосу-
ються дев’яти сфер діяльності − забезпечення прав ВПО, відпові-
дальності держави, партнерства, оцінки потреб, урахування віко-
вих, гендерних та інших відмінностей, справедливості, орієнтації 
на місцеву громаду, взаємодії з ВПО та створення умов для їх са-
мозабезпечення, підтримки розвитку підприємницької активності 
ВПО.  

Підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу (МСБ) є 
одними з ефективних напрямів вирішення соціально-економічних 
проблем України, її регіонів і територій через залучення наявних 
людських ресурсів до процесів місцевого розвитку. Тож певна ро-
бота за цим напрямом почалась фактично відразу після виникнен-
ня явища масового переміщення людей із зон, що постраждали від 
збройного конфлікту, на територію України. Але на сьогодні стан 
розвитку малого підприємництва ВПО залишається незадовіль-
ним. 

Однією з доволі складних проблем, пов’язаних із розвитком 
малого підприємництва ВПО, є значна територіальна нерівномір-
ність розподілу ВПО, більшість з яких осіли у східних регіонах 
України. Навантаження на територіальні громади цих регіонів є 
набагато більшим, ніж навантаження на територіальні громади 
західних регіонів, тому більшими є інтенсивність та концентрація 
відповідних проблем, пов’язаних із реінтеграцією ВПО, у тому 
числі шляхом розвитку малого підприємництва. І хоча дослідники 
зазначають, що дані про регіональний розподіл саме підприємців 
із числа ВПО відсутні, регіональна специфіка є очевидною. Найбі-
льша концентрація ВПО зафіксована у Донецькій та Луганській 
областях (738,6 тис. чол., або 51%). Серед регіонів, які найбільше 
прийняли ВПО, варто відзначити Харківську область (184 тис., або 
13%), м. Київ та Київську область (147,5 тис., або 10%), Запорізьку 
(98,7 тис., або 7%), Дніпропетровську (73 тис., або 5%). Найбільша 
концентрація ВПО простежується в регіонах, які межують між со-
бою, зокрема Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, 
Запорізька області (81%) [35]. Відповідно чинна система держав-
ного і регіонального управління має враховувати виражені регіо-
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нальні диспропорції, адже навантаження на приймаючі громади 
східних регіонів (які самі по собі відчутно постраждали внаслідок 
подій на сході – через розрив економічних та соціальних зв’язків із 
тимчасово окупованими територіями) є значно більшим, ніж на- 
вантаження на територіальні громади західних регіонів. До того ж 
відкритим залишається питання обліку і реєстрації ВПО для ви- 
роблення ефективних рішень у сфері державного та регіонального 
управління для того, щоб побачити реальну картину концентрації і 
локалізації ВПО, визначення їх ресурсного потенціалу (у тому чи-
слі підприємницького) та можливостей. Так, за експертними оцін-
ками, реальна чисельність ВПО на території країни у 2-3 рази пе-
ревищує зареєстровану. Найчастіше люди працездатного віку, які 
змогли знайти роботу на новій території та достатньо швидко ада-
птуватися до проживання у новій громаді, не звертаються до орга-
нів влади для отримання статусу ВПО. Офіційною статистикою 
також не враховуються ВПО, які переїхали до інших регіонів, ку-
пили нерухомість та зареєструвалися у ній. Юридично ці особи 
реєструються на новому місці проживання на загальних підставах, 
тоді як фактично вони є ВПО. Непрямим чином це підтверджують 
показники реєстрації населення. Так, за даними Державної мігра-
ційної служби України найбільший приріст зареєстрованих на но-
вому місці проживання осіб (порівняно з попередніми періодами) 
має місце в таких регіонах, як Харківська, Київська, Дніпропет-
ровська та Запорізька області. 

Бойові дії на Донбасі призвели до припинення діяльності 
громадян-підприємців та їх масового виїзду на підконтрольну Ук-
раїні територію. При цьому значна кількість громадян-підприємців 
була вимушена залишити на тимчасово непідконтрольній Україні 
території обладнання, об’єкти комерційної нерухомості тощо, не-
обхідні для виробництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг. Тому наразі актуальним є питання щодо надання держав-
ної підтримки таким громадянам-підприємцям для відновлення їх 
господарської діяльності. За даними засобів масової інформації, на 
компенсацію відсотків по кредитах для малого та середнього біз-
несу в бюджеті на 2016 р. у Донецькій області закладено 100 млн 
грн. Кредити надаватимуться суб’єктам малого та середнього під-
приємництва ПАТ «Ощадбанк» під 22-23% річних, з яких 10% бу-
дуть компенсуватися з обласного бюджету. Таким чином, для ма-
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лого і середнього бізнесу вартість кредиту у гривні становитиме 
12-13% [42]. 

Основними чинниками посилення скрутного становища під-
приємців із числа ВПО, ускладнення їх підприємницької діяльнос-
ті експерти назвали [35]: 

орієнтацію політики щодо підтримки ВПО на цілі тимчасо-
вого соціального захисту з відповідним ігноруванням потреб і 
проблем підприємств та підприємців, які евакуювались із зони 
АТО або були вимушені припинити свою діяльність. За своєю 
сутністю статус ВПО сам по собі орієнтує підприємців не на еко-
номічну активність, а на очікування державної підтримки та мо- 
менту повернення. Підприємці з числа ВПО не були визначені як 
цільова група політики і практично не ідентифікуються в держав-
ній статистиці. Інституційна основа політики є неадекватною і не 
передбачає залучення державних органів, як компетентні у сфері 
державної підтримки підприємництва, до регулювання фінансово-
кредитного ринку; 

обмеженість спроможності підприємців ВПО, особливо ма-
лого бізнесу, самостійно забезпечувати переведення бізнесу та 
адаптуватись у приймаючих громадах з огляду на труднощі еваку-
ації активів, виробничого обладнання та майна, обмежений доступ 
до фінансово-кредитних ресурсів на відкритому ринку; 

неспроможність діючої політики зайнятості та підтримки 
підприємництва забезпечити належну державну підтримку малого 
та середнього бізнесу, зокрема підприємців із числа ВПО; 

неадекватність потребам ВПО діючої політики місцевого 
самоврядування, зокрема обмеженість доступу ВПО до ресурсів 
розвитку малого та середнього бізнесу у приймаючих громадах, 
несприятлива регуляторна політика, неспроможність органів міс-
цевого самоврядування реалізовувати політику соціальної згурто-
ваності у сфері зайнятості та підприємництва. 

Оцінки взаємодії ВПО та громад, які їх приймають, а також 
результати досліджень внеску соціального капіталу громадського 
та приватного секторів у вирішення проблем ВПО свідчать, що 
найбільш результативним у довгостроковому періоді форматом 
допомоги ВПО з боку громадських організацій та бізнесу щодо їх 
ресоціалізації та працевлаштування є фінансовані й реалізовані за 
підтримки приватного сектору проекти з розвитку підприємниць-
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ких ініціатив та самозайнятості, створення бізнес-інкубаторів і  
бізнес-освіти. Одним з оптимальних форматів самозайнятості та 
працевлаштування ВПО можуть стати соціальні підприємства як 
специфічна форма бізнесу, де підприємницька діяльність стає ор-
ганізаційно-фінансовим підґрунтям для вирішення соціальних 
проблем. 

Самі підприємці з числа ВПО, за даними досліджень [35], 
відзначають, що для відновлення та успішного ведення бізнесу їм 
перш за все потрібні кредитні ресурси та основні фонди (облад-
нання, транспортні засоби). Дещо меншою мірою вони потребують 
інформації про бізнес-середовище, місцеві ринки збуту та нових 
бізнес-партнерів. Найменше, згідно з відповідями респондентів, 
ВПО потребують офісних приміщень і найманих працівників. 
Пріоритетною і значущою для ВПО-підприємців виступає проб-
лема з отриманням кредиту на розвиток бізнесу. Менш суттєвими 
є проблеми з орендою чи придбанням приміщень та інших активів, 
недостатністю/відсутністю інформації про можливості ведення 
бізнесу, реєстрацією підприємства. Опитувані засвідчили, що най-
більш суттєво на їх проблеми впливає байдужість і бездіяльність 
місцевої влади та соціальних служб, ніж байдужість/негативне 
ставлення з боку місцевих підприємців, банків.  

Респонденти вважають ефективними такі інструменти під- 
тримки ВПО-підприємців з боку держави: 

компенсація відсоткової ставки по кредитах комерційних 
банків; 

надання безповоротної фінансової допомоги на придбання 
основних фондів (засобів виробництва, сировини тощо); 

програми пільгової оренди приміщень й основних фондів, 
лізинг та надання безвідсоткових товарних кредитів. Найменш 
ефективним із запропонованих вважають інструмент маркетинго-
вої підтримки чи гарантії збуту; 

сприяння соціальній взаємодії ВПО між собою, особливо 
підприємців із числа ВПО, створення умов для активізації їх соці-
ального капіталу, довіри та бажання працювати для поліпшення 
власного життя. Це має бути основою політики щодо забезпечення 
соціальної злагоди й соціальної згуртованості у місцевих грома-
дах, які приймають ВПО, їх культурної реінтеграції та національ-
ної самоідентифікації.  
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Для започаткування підприємницької діяльності респонден-
ти з числа безробітних-ВПО найбільше очікують і потребують та-
кої підтримки, як: 

доступ до постійної консультативної підтримки щодо всіх 
питань, пов’язаних із підприємництвом; 

консультації щодо започаткування власної справи; 
допомога в реєстрації; 
навчання основам підприємництва. 
Держава повинна створити умови для соціалізації найбільш 

активної та працездатної частини ВПО, яка не має можливостей та 
намірів щодо швидкого повернення додому, через працевлашту-
вання, участь у підприємницькій діяльності, входження до ініціа-
тивних груп місцевої громади тощо. 

Дуже важливим чинником, що впливає на розвиток малого 
підприємництва ВПО, є нормативно-правове забезпечення цієї ді-
яльності. На даний момент становище в цій сфері є незадовільним. 
Як свідчить аналіз існуючої ситуації, коло нормативно-правових 
питань щодо розвитку підприємництва ВПО, які потребують ви-
рішення, є дуже широким [41; 62]. Відзначається, що найбільш 
перспективними для стимулювання підприємницької активності 
ВПО є господарсько-правові засоби державного регулювання еко-
номіки, змістовна спрямованість яких полягає у створенні префе-
ренційного правового режиму для організації та здійснення госпо-
дарювання саме на території Донбасу. У контексті розвитку мало-
го підприємництва ВПО відповідного доопрацювання потребує 
велика кількість законодавчих актів, що стосуються широкого ко-
ла питань − від повноважень органів місцевого самоврядування до 
питань пільгового оподаткування підприємців ВПО. 

Експерти визначили такі пріоритети для формування і забез-
печення політики підтримки та стимулювання підприємництва 
ВПО [35]: 

удосконалення чинного законодавства в частині реалізації 
цілей політики реінтеграції та адаптації ВПО до приймаючих гро-
мад, підтримки підприємницької активності ВПО, захисту та спри-
яння розвитку МСБ підприємців Донбасу на звільнених територі-
ях, на сході України (бо саме тут сконцентрована найбільша кіль-
кість ВПО), підприємців із числа ВПО, що переїхали до інших ре-
гіонів України; 
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виявлення серед цільових груп ВПО власне підприємців-
переселенців та впровадження відповідної системи обліку й оцінки 
їх потреб, умов їх задоволення для надання  адресної підтримки; 

створення сприятливих інституційних умов для збереження 
та розвитку підприємницької активності ВПО, а також узгодження 
інституційної основи регуляторної політики, її організаційно-
правових механізмів з цілями політики підтримки підприємництва 
ВПО, передусім на регіональному та локальному рівнях. 

Згідно з Керівними принципами щодо внутрішнього пе- 
реміщення Верховного комісара ООН у справах біженців 
(«UNHCR – Guiding Principles on Internal Displacement») (далі – 
Керівні принципи) [70] відповідальність за долю ВПО, створення 
умов і можливостей їх реінтеграції та адаптації в разі переселення 
для проживання в іншій частині країни лежить на уряді країни 
громадянства. На цьому положенні ґрунтується ст. 2 Закону Укра-
їни «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб». Проте рамкових норм недостатньо, а фактично всі дотепер 
здійснювані кроки є заходами термінового реагування. Тому уряду 
України необхідно розробити чітку політику щодо розв’язання 
проблем ВПО на національному, регіональному, місцевому рівнях. 
Серед пріоритетних цілей державної політики України щодо ВПО 
експерти зазначили такі [35]: 

створення сприятливих умов і стимулів для відселення меш-
канців Донбасу, передусім підприємців з окупованих територій, 
зони АТО для збереження і використання їх ресурсного потенці- 
алу на потреби розвитку України та її регіонів; 

визначення прав представників малого та середнього бізнесу 
серед ВПО та механізмів їх захисту у випадках збереження 
зв’язків із бізнесом, який залишився на непідконтрольній Україні 
території; 

адаптація і підтримка бізнесу ВПО у приймаючих громадах; 
працевлаштування ВПО на новостворених державних під- 

приємствах у місцях найбільшої концентрації ВПО; 
експертна підтримка та супровід підприємців із числа ВПО; 
забезпечення доступу ВПО до ресурсів бізнесу у прийма- 

ючих громадах; 
відшкодування втрат ВПО. 
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У контексті забезпечення розвитку підприємництва ВПО, а 
також зміцнення і розширення ресурсної бази приймаючих громад 
загальна система обліку ВПО потребує вдосконалення [35]. На 
сьогодні основною рисою чинної системи обліку ВПО є те, що во-
на орієнтована передусім на соціально вразливі групи населення. 
Однак для більш повної реалізації ресурсів ВПО на користь гро-
мадам, територіям переміщення і самим переселенцям-підприєм-
цям та їх сім’ям необхідно додати до показників у системі обліку 
такі дані: 

1) освітньо-кваліфікаційні характеристики ВПО, їх профе-
сійні та підприємницькі навички, медичний статус; 

2) статус підприємців, власників малого та середнього бізне-
су, який потрібно визначити в системі обліку окремим розділом, 
присвяченим МСБ; 

3) майнові втрати та потреби в ресурсах для життєзабезпе-
чення і розвитку підприємництва; 

4) запити на реєстрацію ВПО в Центрах надання адміністра-
тивних послуг та дозвільних центрах. 

Інформаційна база системи обліку ВПО обов’язково має 
включати додатковий блок, що стосується даних про підприємців 
із числа ВПО. На систематичній основі має бути запроваджений 
моніторинг стану і динаміки змін ситуації з розвитку МСБ ВПО-
підприємців. Більшість експертів наголошує на тому, що необхід-
но виділити підприємців ВПО в окрему цільову групу для надання 
їм адресної підтримки. А серед заходів та інструментів підтримки 
підприємництва ВПО найбільш ефективними виступають: 

запровадження системи підтримки стійкого розвитку бізне-
су, особливо малого та середнього, на всіх стадіях розвитку; 

податкові пільги та пільгове (безвідсоткове) кредитування; 
грантова чи безповоротна фінансова допомога; 
консультування та правова допомога; 
фінансування бізнес-планів у повному обсязі, а не у формі 

одноразової виплати допомоги з безробіття; 
маркетингова підтримка і забезпечення доступу до інформа-

ції про місцеві ринки; 
державне фінансування допоміжних функцій малого бізнесу 

(юридичне, бухгалтерське обслуговування); 
спрощена дозвільна система; 
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податкові канікули. 
Міжнародні організації також долучились до підтримки під-

приємництва ВПО в Україні. Зокрема, за підтримки ПРООН реалі-
зується навчальна програма «Розвиток навичок підприємницької 
діяльності серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луган-
ської областей» [30], у рамках якої реалізуються проекти «Швидке 
реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо пере-
міщених осіб в Україні», «Економічне і соціальне відновлення 
Донбасу», реалізація яких планується з вересня 2015 р. по серпень 
2016 р. Але слід відзначити, що це фактично навчальні проекти, 
які реалізуються як система тренінгів. Інші ключові питання щодо 
розвитку підприємництва ВПО вони не вирішують, хоча і спри- 
яють формуванню у ВПО необхідних навичок та настанов. 

Окремо слід відзначити певні бар’єри розвитку малого біз-
несу для підприємців-ВПО за новим місцем проживання, які є не 
безпосереднім наслідком державної політики, а об’єктивно вини-
кають як наслідок самої ситуації, в якій опинились підприємці з 
числа ВПО. Такими бар’єрами виступають: 

1. Недостатня обізнаність підприємців ВПО з потребами 
членів приймаючої територіальної громади, ступенем задоволено-
сті цих потреб, наявністю платоспроможного попиту з боку місце-
вих мешканців. 

2. Наявність у ВПО значної кількості власних специфічних 
проблем, які виникли внаслідок переселення (втрата житла, дже-
рел доходів, необхідність вирішення великої кількості проблем, 
пов’язаних із налагодженням життя на новому місці – відновлення 
освіти дітей, пошук роботи та ін.). Вирішення цих проблем потре-
бує значних ресурсних витрат − як матеріальних, так і нематері- 
альних, що відповідно зменшує потенціал ефективної підпри-
ємницької діяльності ВПО на нових місцях. 

3. Ставлення до ВПО з боку місцевих мешканців, яке не 
завжди є позитивним, ураховуючи, що ВПО створюють додаткове 
навантаження на соціальні служби, ринок житла (у першу чергу 
оренди житла), підвищують конкуренцію на ринку праці. Потен-
ційна наявність негативного ставлення з боку корінних мешканців 
приймаючих громад також створює певний бар’єр для успішного 
функціонування малого підприємництва ВПО у приймаючих гро-
мадах. 



300 

4. Неготовність кредитно-фінансових установ надавати кре-
дити для започаткування або відновлення ВПО підприємницької 
діяльності, бо підприємці, які покинули тимчасово окуповані тери-
торії, розглядаються банками як ненадійні партнери, які в будь-
який момент можуть повернутися на окуповану територію, де фі-
нансові установи вже не матимуть на них фактично жодного впли-
ву. 

Не варто недооцінювати вплив вказаних чинників на перс-
пективи розвитку підприємництва ВПО. Для нейтралізації нега- 
тивного впливу цих чинників на розвиток підприємництва ВПО 
доцільно створити такі механізми й інструменти: 

1. Розробка та впровадження соціальних паспортів територі-
альних громад у двох аспектах: соціальний паспорт приймаючої 
територіальної громади (потреби, проблеми, рівень доходів, соціа-
льна структура, рівень безробіття, особливості) та соціальний пас-
порт ВПО, які оселилися в цій громаді (навички, досвід підприєм-
ницької діяльності, можливості участі у вирішенні проблем прий-
маючої громади та ін.). Співставлення даних цих двох паспортів 
дозволить виявляти найбільш перспективні напрями залучення 
наявного потенціалу ВПО для вирішення соціально-економічних 
проблем приймаючих громад і таким чином значно прискорити 
процес повноцінної інтеграції ВПО до складу приймаючої грома-
ди. 

2. Створення територіальних центрів реінтеграції та адапта-
ції ВПО і залучення їх потенціалу до розвитку приймаючих тери-
торіальних громад, у тому числі шляхом розвитку малого підпри-
ємництва ВПО, з метою інформаційної, організаційної, консульта-
тивної, юридичної підтримки підприємців ВПО. Введення вищеза-
значених соціальних паспортів також може стати завданням цих 
центрів (у взаємодії з місцевими органами державної влади). 

Наразі програми підтримки переважно фокусуються на роз-
витку соціального підприємництва та підтримці соціально неза-
хищених верств населення, але не менш важливим є напрям від- 
новлення підприємництва, адже багато ВПО вже мають власний 
значний досвід підприємницької діяльності, але через втрату необ-
хідних умов (приміщення, обладнання) не можуть її продовжува-
ти. Тому в цій ситуації їх досвід і потенціал залишаються незатре-
буваними. Таким чином, допомога у відновленні комерційно спря-
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мованого підприємництва (у першу чергу у сфері виробництва та 
надання соціально значущих послуг) також має стати пріоритет-
ним напрямом розвитку малого підприємництва ВПО. Це допомо-
же залучити досвід, носієм якого є багато представників ВПО. 

У контексті створення спроможних територіальних громад, 
у тому числі за рахунок залучення потенціалу ВПО, ключовими 
критеріями підтримки створення нового або відновлення бізнесу 
мають стати такі його параметри: 

інноваційність та затребуваність створюваного або віднов-
люваного бізнесу з точки зору його відповідності потребам прий-
маючої громади, тобто ті напрями діяльності, потреба в яких у від-
повідних громадах є найменш задоволеною, мають отримувати 
першочергову підтримку; 

кількість створюваних нових робочих місць та рівень дохо-
дів, які ці місця зможуть забезпечити; 

спрямованість на вирішення найбільш гострих соціально-
економічних проблем приймаючих громад; 

наявність необхідного досвіду відповідної підприємницької 
діяльності. 

 
6.2.2. Соціальне підприємництво як один із механізмів  

 розвитку ресурсів ВПО в сучасних умовах  
 
Починаючи з 90-х років ХХ ст., виокремившись із загально-

го дискурсу щодо соціальної відповідальності бізнесу, значної по-
пулярності набула концепція соціального підприємництва як ін-
струменту соціальної політики та як проблема етичних передумов 
підприємницької діяльності. Однак досі ні на рівні теоретичних 
підходів, ні на рівні практики підприємництва та соціальної робо-
ти не вироблено єдиного підходу до визначення поняття «соціаль-
не підприємництво» та його розмежування з концептами соціаль-
ної відповідальності бізнесу, підприємницької діяльності НДО, 
корпоративної благодійності тощо. Відповідно погляди щодо соці-
альних підприємств варіюють від розгляду їх як організацій гро-
мадянського суспільства, що отримують фінансування від власної 
підприємницької діяльності, до підприємств із максимізованою 
корпоративною соціальною відповідальністю. Найбільш обґрунто-
ваним підходом є врахування, перш за все, мотивації прийняття 
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рішень про допомогу: де першочерговим є прагнення досягти ін-
тересів розвитку бізнесу через соціальні інвестиції (соціальна від-
повідальність бізнесу), а де – зацікавленість у змінах життя, на-
приклад, місцевих спільнот (соціальне підприємництво) [27]. Од-
нак більшість дослідників і практиків тяжіють до розгляду соціа-
льного підприємства як, перш за все, бізнесу, інакше це є соціаль-
ним проектом, збитковим в економічному сенсі [4]. Тому найбільш 
розповсюдженим та загальним є таке визначення: соціальне під- 
приємництво – це підприємницька діяльність, спрямована на 
пом’якшення або вирішення соціальних проблем. 

Визнаний дослідник соціального підприємництва Дж. Діз 
розглядав як критерій визначення соціального підприємництва, 
відокремлення його від бізнес-підприємництва місію підприємни-
цької діяльності в кожному конкретному випадку. Він зазначав: 
«Для соціальних підприємців соціальна місія є явною і централь-
ною. Це, очевидно, позначається на тому, як соціальні підприємці 
сприймають та оцінюють можливості. Центральним критерієм стає 
вплив, пов'язаний із місією, а не створення матеріальних ціннос-
тей. Багатство – це просто засіб досягнення мети для соціальних 
підприємців» [66]. 

Однак більш конкретна, формалізована і прикладна сутність 
соціального підприємства найчастіше пов’язана із способом роз-
поділу і використання підприємством прибутку. Так, Департамент 
торгівлі та промисловості Уряду Великобританії дав у 2002 р. таке 
визначення соціального підприємства: «Соціальне підприємство є 
бізнесом з перш за все соціальними цілями, чиї прибутки головним 
чином реінвестуються для цієї мети в бізнес або суспільство, а не 
керується необхідністю максимізації прибутку для акціонерів і 
власників» [67]. 

Таким чином, соціальним підприємництвом є підприємни-
цька діяльність, при започаткуванні й реалізації якої підприємець 
своєю головною метою визначає вирішення або пом’якшення со-
ціальних проблем, а не отримання прибутку або задоволення спо-
живачів, а прибуток при цьому розглядається як умова і засіб до-
сягнення соціально значущої мети. Існує також думка, що підпри-
ємства, створені представниками вразливих груп та з метою пра-
цевлаштування представників таких груп, також можна віднести 
до категорії соціальних підприємств [4]. 
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Оскільки соціальні підприємці часто працюють у ресур-
содефіцитних середовищах, вони змушені використовувати творчі 
підходи, щоб залучити нетрадиційні ресурси і застосовувати ці 
ресурси по-новому, реагуючи на виклики та проблеми, які уряд і 
попередні зусилля приватного сектору не змогли ефективно усу-
нути. І, нарешті, часто соціальні підприємці стимулюють підвище-
не почуття відповідальності в окремих осіб і громад, які вони об-
слуговують, а також збільшення результатів і впливів, які створю-
ються [68]. При цьому в багатьох країнах результат діяльності со-
ціальних підприємств і підприємців розглядається як потенційно 
вагомий внесок у вирішення соціально важливих завдань на націо-
нальному і місцевому рівнях. Так, наприклад, уряд Великобританії 
вважає, що успішні соціальні підприємства можуть відігравати 
важливу роль, допомагаючи в реалізації багатьох ключових цілей 
політики уряду такими шляхами [67]: 

допомагаючи підвищенню продуктивності та конкуренто-
спроможності; 

сприяючи створенню інклюзивного соціального добробуту; 
дозволяючи окремим особам і громадам працювати в напря-

мі відтворення їх місцевих спільнот; 
показуючи нові способи надання і реформування державних 

послуг; 
сприяючи розвитку інклюзивного суспільства й активного 

громадянства. 
В Україні зацікавленість у такому механізмі вирішення соці-

альних проблем, як соціальне підприємництво, зросла останніми 
роками з таких причин: 

зменшення можливостей залучення фінансування на вирі-
шення соціальних проблем від зарубіжних грантодавців, вітчизня-
них бізнес-структур, державного і місцевого бюджетів (частково 
ця проблема пом’якшилась у зв'язку з наданням донорської допо-
моги для подолання наслідків конфлікту на сході України урядами 
та НДО інших країн, міжнародними організаціями та благодійни-
ми фондами, у тому числі призначеної для ВПО); 

поява нових соціально вразливих категорій (ВПО, учасники 
АТО), значну частку яких складають працездатні особи, а також 
непрацездатні за віком і представники інших соціально вразливих 
категорій (багатодітні сім'ї, люди з особливими потребами тощо). 
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У світовій практиці найчастіше зустрічаються такі форми 
здійснення соціального підприємництва: 

спрямування доходу (повністю або частково) від підприєм-
ницької діяльності на соціально значущі цілі; 

підприємства, які створюються для працевлаштування пред-
ставників вразливих груп населення. 

Стимулювання соціального підприємництва як механізму 
розвитку ресурсів внутрішньо переміщених осіб в Україні потре-
бує сприяння виникненню і розвитку ініціатив обох вищезазначе-
них форм. Практична діяльність у цьому напрямі передбачає: 

надання соціальними підприємствами і підприємцями допо-
моги ВПО (у тому числі фінансування соціальних проектів, спря-
мованих на надання соціальної допомоги ВПО, вирішення проб-
лем із житлом, інтеграцію ВПО у приймаючих громадах, соціаль-
но-економічний розвиток приймаючих громад тощо); 

працевлаштування ВПО на соціальних підприємствах (у то-
му числі створених підприємцями із числа ВПО). 

Розвиток соціального підприємництва, спрямованого на ви-
рішення проблем ВПО, має такі переваги: 

зниження рівня соціального напруження завдяки скорочен-
ню чисельності соціально вразливих категорій і пом’якшення про-
блем, із якими вони стикаються, а також завдяки більшій інтеграції 
ВПО у приймаючі громади; 

створення нових робочих місць і працевлаштування безро- 
бітних із числа ВПО; 

розвиток нових видів економічної діяльності у приймаючих 
громадах на основі залучення трудового потенціалу ВПО (їх до- 
свіду роботи, кваліфікації, потреб самореалізації), соціально-еко-
номічний розвиток приймаючих громад; 

збільшення кількості самозайнятих осіб серед ВПО; 
підвищення ефективності залучення і використання ресурсів 

у підприємницькій діяльності, у тому числі ресурсів самих ВПО. 
Перспективними напрямами розвитку соціального підпри-

ємництва як механізму розвитку ресурсів ВПО є: 
проекти сільськогосподарської спрямованості (у тому числі 

у депресивних сільських громадах) шляхом сприяння створенню 
робочих місць для ВПО, надання допомоги у створенні підпри-
ємств малого бізнесу внутрішньо переміщеними особами з одно-
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часним вирішенням проблем ВПО із житлом і працевлаштуван-
ням; 

інфраструктурні проекти щодо ремонту і будівництва доріг, 
житлових і нежитлових будівель (у тому числі у громадах Донець-
кої та Луганської областей), що дозволить задіяти потенціал ко-
лишніх шахтарів, робітників, інженерів із числа ВПО. 

Пропонуються такі інструменти сприяння розвитку соціа-
льного підприємництва як механізму розвитку ресурсів ВПО: 

інформаційні та організаційні − надання інформаційної, кон-
сультативної допомоги у створенні соціальних підприємств, орієн-
тованих на надання допомоги ВПО, допомога ВПО у працевлаш-
туванні, популяризація соціального підприємництва, соціальних 
підприємств і підприємців, орієнтованих на надання допомоги 
ВПО; 

фінансово-матеріальні − фінансова підтримка соціальних 
підприємств і підприємців, надання пільгових кредитів, приміщень 
для здійснення підприємницької діяльності тощо. 

Основними перешкодами створенню і розвитку соціальних 
підприємств в Україні, які соціальні підприємці вважають вагоми-
ми, є такі: 

недосконалість законодавчої бази (відсутність законодавчої 
категорії «соціальне підприємство», відповідних законів та підза-
конних актів); 

відсутність фінансових ресурсів (більша ризикованість і, 
відповідно, менша схильність банківських та кредитних установ 
кредитувати соціальні підприємства порівняно із традиційним біз-
несом); 

дефіцит інформації (брак інформації про вітчизняну та сві-
тову практику соціального підприємництва, обмежені можливості 
навчання особливостям започаткування і ведення соціального біз-
несу, відсутність організацій та площадок для обміну інформа- 
цією, досвідом між соціальними підприємцями). 

Специфічними перешкодами розвитку соціального підпри-
ємництва, орієнтованого на вирішення проблем ВПО або тако-
го, що започатковується ВПО, виступають: 

неспівпадіння географічного розміщення ВПО, які мають 
певні кваліфікаційні, освітні та інші характеристики, і підпри-
ємств, які потребують кадрів із відповідними характеристиками; 
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низький рівень згуртованості ВПО; 
низький рівень знайомства ВПО з умовами й особливостями 

у приймаючих громадах, що перешкоджає започаткуванню ними 
успішного бізнесу; 

обмежені можливості державного і місцевих бюджетів нада-
вати підтримку соціальним підприємствам та підприємцям, орієн-
тованим на надання допомоги ВПО; 

невизначеність із строками та перспективами вирішення 
конфлікту на сході України, що не дозволяє здійснювати довго-
строкове планування, у тому числі щодо вибору ВПО місця про-
живання, здійснення підприємницької діяльності із працевлашту-
ванням ВПО тощо. 

Серед успішно реалізованих в Україні проектів, спрямова-
них на розвиток соціального підприємництва і зорієнтованих на 
допомогу ВПО, можна назвати такі: 

1. Діяльність організації «Центр зайнятості вільних людей» 
[63] (м. Київ) та її регіональних представництв. Створений для на-
дання допомоги учасниками Революції гідності, які втратили ро-
боту внаслідок участі у подіях кінця 2013 − початку 2014 р. або 
через їх підтримку, Центр переорієнтувався навесні 2014 р. на 
проекти допомоги ВПО та учасникам АТО. Так, за 2015 р. допомо-
гу у ЦЗВЛ отримали 3800 переселенців, з яких 2767 отримали кон-
сультації, 770 були працевлаштовані, 273 отримали консультації та 
були працевлаштовані регіональними офісами ЦЗВЛ. Станом на 
кінець 2015 р. у ЦЗВЛ зареєстровано 4400 кандидатів із числа 
ВПО, а також 1100 лояльних роботодавців, які надавали або готові 
надати роботу ВПО [63]. Крім того, волонтерами ЦЗВЛ організо-
вуються безкоштовні курси з підвищення кваліфікації для ВПО (у 
тому числі з підприємництва), а також у серпні 2015 р. створено 
соціальний бізнес-інкубатор повного циклу для ВПО та бійців 
АТО [64]. 

2. Інноваційна програма Western NIS EnterpriseFund 
(WNISEF) та АТ «Ощадбанк» із кредитування соціальних підпри-
ємств у національній валюті за низькими відсотковими ставками, 
започаткована у квітні 2016 р. [53]. Користь від реалізації програ-
ми в першу чергу отримають ті українці, які постраждали від кон-
флікту на сході країни, у тому числі вимушені переселенці з пів-
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денних та східних регіонів, а також інваліди, малозабезпечені жін-
ки та представники інших незахищених соціальних груп. 

Учасником програми може стати юридична особа, заре- 
єстрована відповідно до чинного законодавства України та класи-
фікована WNISEF як «соціальне підприємство» відповідно до та-
ких критеріїв [52]: 

не менше 50% працевлаштованих – соціально незахищені 
верстви населення, інваліди, ветерани та постраждалі від збройних 
конфліктів; 

частина чистого прибутку підприємства спрямовується на 
соціальні потреби (потреби дитячих будинків, допомогу ветеранам 
та постраждалим від збройних конфліктів, облаштування дитячих 
майданчиків тощо). 

Також необхідною умовою участі у програмі є наявність за-
фіксованої в офіційних документах соціальної мети діяльності 
(механізм розподілу прибутку, де видно, скільки відсотків прибут-
ку спрямовується на вирішення соціальних питань) [52]. 

3. Проекти простору Impact Hub Odessa за підтримки пред-
ставництва міжнародного фонду «Відродження». Зокрема, у бе- 
резні 2016 р. розпочався другий тур проекту «Новий відлік» – це 
двомісячні курси в бізнес-інкубаторі для реалізації власної ідеї. 
Переможці програми отримають грант у 800 тис. грн на закупівлю 
обладнання. Для участі в бізнес-інкубаторі запрошуються виму-
шені переселенці з Криму, Донецької та Луганської областей, а 
також учасники АТО або члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), 
які прагнуть відкрити свій власний бізнес в Одесі. Аналогічний 
проект «Новий відлік – можливості для переселенців» реалізова-
ний в Одесі в минулому році. Тоді 15 переможців програми отри-
мали гранти на загальну суму 14 млн грн. Одним із переможців 
став переселенець В. Кравченко з проектом таксі для інвалідів. 

Міжнародний досвід свідчить, що успішні стратегії викорис-
тання соціально-економічного потенціалу ВПО обов’язково мають 
передбачати заходи щодо інтеграції у громади, які приймають 
ВПО в нових місцях проживання (локальної інтеграції). Згідно з 
Керівними принципами інтеграція ВПО у громадах, які їх прий-
мають, є одним із трьох ключових аспектів упровадження довго-
строкових управлінських рішень на рівні держави, регіону, на міс-
цях. 



308 

З огляду на загальну кількість проектів, спрямованих на 
сприяння започаткуванню, розвитку та відновленню бізнесу ВПО, 
які реалізуються українськими і міжнародними громадськими ор-
ганізаціями, фондами тощо, проектів, націлених на розвиток саме 
соціального підприємництва, існує порівняно мало. Це пов’язано із 
загальними проблемами, з якими стикаються соціальні підприємці 
в Україні, а також із недостатньою інформованістю підприємців, 
громадських активістів, суспільства загалом щодо такого механіз-
му спільного досягнення економічних і соціальних цілей, вирі-
шення соціальних проблем. 

Отже, розвиток підприємництва ВПО наразі є одним із най-
більш перспективних напрямів залучення ресурсів ВПО до розвит-
ку приймаючих громад й одночасно – вирішення соціально-
економічних проблем самих ВПО та їх сімей, приймаючих громад, 
територій переселення. З урахуванням того, що значна кількість 
ВПО – це активні та мобільні люди працездатного віку, їх трудо-
вий, професійний, освітній, фінансовий, підприємницький потен-
ціал є значним та обов’язково має бути залучений до розвитку 
приймаючих громад. 

На сьогодні ситуація з підтримкою розвитку підприємництва 
ВПО є незадовільною. Основні  проблеми полягають у такому: 

значна нерівномірність розподілу ВПО, переважна більшість 
яких осіла у східних регіонах; відповідно, навантаження на прий-
маючі громади сходу України є набагато більшим, ніж на громади 
центру та заходу; 

недосконалість законодавства, в якому наразі не створені до-
статні умови, які сприяли б збереженню та розвитку ресурсів ВПО, 
у тому числі ресурсів підприємців із числа ВПО; 

неготовність кредитно-фінансових установ надавати кошти 
на започаткування нового або відновлення бізнесу, навіть на зага-
льних умовах, уже не кажучи про пільгові. Кредитно-фінансові 
установи ставляться з певною недовірою до ВПО, велика кількість 
із яких до того ж не мають майна, необхідного для застави; 

наявність певних бар’єрів з боку приймаючих громад, адже 
ВПО створюють додаткове навантаження на ринок праці, ринок 
житла, соціальну інфраструктуру, що корінними мешканцями мо-
же сприйматися негативно; 

відсутність інфраструктури, яка могла б забезпечити під- 
тримку розвитку підприємництва ВПО по всьому колу необхідних 
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питань (експертна підтримка, юридичний супровід, допомога у 
підготовці необхідних документів та звітності та ін.). 

Якнайшвидшого розв’язання потребує проблема відновлен-
ня бізнесу, який існував у ВПО до збройного конфлікту і який бу-
ло знищено чи він залишився на тимчасово окупованій території. 
Особливу увагу слід приділити тим підприємцям − ВПО, які втра-
тили свій бізнес, проте мають принципові переваги порівняно з 
іншими вимушеними переселенцями – успішний досвід підприєм-
ницької діяльності. Саме цей досвід є вельми важливим ресурсом 
для започаткування нових форм підприємництва і залучення до 
них інших ВПО, членів приймаючих громад у місцях переселення. 

У нинішніх умовах актуалізується суспільний запит на роз-
виток малого та середнього бізнесу ВПО через соціальне підприє-
мництво, адже саме ця форма спрямована на пом’якшення або 
розв’язання нагальних соціальних проблем. Використання соціа-
льного підприємництва як механізму розвитку ресурсів внутріш-
ньо переміщених осіб в Україні в сучасних умовах може бути реа-
лізоване в такий спосіб: 

спрямованість соціального підприємництва на потреби ВПО 
та приймаючих громад (у тому числі започаткування соціальних 
проектів, спрямованих на надання соціальної допомоги ВПО, ви-
рішення проблем із житлом, інтеграцію ВПО у приймаючих гро-
мадах, соціально-економічний розвиток приймаючих громад через 
залучення ресурсів ВПО тощо); 

працевлаштування ВПО на соціальних підприємствах (у то-
му числі створених підприємцями із числа ВПО); 

започаткування соціальних підприємств спільними зусилля-
ми підприємців – ВПО і членів  приймаючих громад із залученням 
до роботи як вимушених переселенців, так і місцевого населення – 
членів громад. 

Існуючі приклади проектів, спрямованих на розвиток соціа-
льного підприємництва як механізму розвитку ресурсів внутріш-
ньо переміщених осіб в Україні, є нечисленними порівняно з про- 
ектами, що мають на меті сприяння започаткуванню і розвитку 
підприємницької діяльності ВПО як такої. 

Для ефективного використання соціального підприємництва 
як механізму розвитку ресурсів ВПО в Україні необхідною є опора 
на власну ініціативу, самоорганізацію та вміння, навички людей, 
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що потребують допомоги при реалізації відповідних проектів й 
ініціатив. Також важливим є врахування психологічних, вікових 
особливостей ВПО, специфіки їх ситуації, життєвого досвіду та 
досвіду роботи. 

Основними напрямами підтримки розвитку підприємництва 
ВПО мають стати: 

удосконалення нормативно-правового забезпечення розвит-
ку підприємництва ВПО, у тому числі у сфері соціального підпри-
ємництва; 

створення територіально розподіленої інфраструктури під- 
тримки підприємництва ВПО (у першу чергу – у формі відповід-
них територіальних центрів); 

створення системи ресурсного забезпечення створення та 
відновлення малого та середнього бізнесу ВПО (фінансового, ма-
теріально-технічного, кадрового, інформаційного та ін.). 

Таким чином, розробку й упровадження інституційних, нор-
мативно-правових, інформаційно-комунікаційних та організацій-
них механізмів розвитку підприємництва ВПО доцільно здійсню-
вати шляхом реалізації заходів стратегічного та тактичного харак-
теру. 

Заходи стратегічного характеру передбачають: 
вироблення стратегічного бачення, визначення та реалізацію 

державної  політики щодо розв’язання проблем ВПО на націона-
льному, регіональному,  місцевому рівнях управління; 

розробку концепції регіональної інтеграції ВПО у прийма- 
ючі громади, що має на меті формування системи соціокультурної 
організації суспільства з розвиненими механізми інтеграції внут-
рішніх мігрантів і підтримки їх підприємницької активності з ура-
хуванням необхідності забезпечення балансу інтересів приймаю-
чих громад і вимушених переселенців для збереження та подаль-
шої реалізації  їх потенціалу на потреби розвитку. Цільовими орі- 
єнтирами концепції мають стати: створення умов зайнятості та 
інших форм реалізації потенціалу ВПО; підтримка підприємниць-
ких ініціатив ВПО у сфері малого та середнього бізнесу; соціальна 
інтеграція ВПО у приймаючі громади; формування культури толе-
рантного ставлення населення та ВПО один до одного; 

розробку концептуальних засад і визначення механізмів реа-
лізації комплексної Стратегії підтримки та розвитку підприємни- 
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цтва серед  ВПО та залучення потенціалу підприємців − ВПО на 
потреби приймаючих громад на засадах балансу інтересів, соціа-
льного діалогу. 

Підвищення ефективності допомоги ВПО має ґрунтуватися 
на налагодженні партнерських і координаційних мереж між дер-
жавним, громадським та приватними секторами, створенні на базі 
громадських організацій приватно-державного консорціуму допо-
моги ВПО. Кадри для органів місцевого самоврядування та місце-
вих органів влади на Донбасі (у перспективі − для звільнених тим-
часово окупованих територій) найбільш доцільно вже зараз шука-
ти серед ВПО, які мають чіткий образ майбутнього регіону як не-
від’ємної частини України, та на власному прикладі переконалися 
в необхідності ефективного управління регіоном, обізнані із ситу-
ацією в ньому. Саме ці люди є носіями соціально-економічного й 
політичного потенціалу, необхідного для відновлення та розвитку 
регіону, примирення громадян на Донбасі після звільнення тимча-
сово окупованих територій. 

Необхідно законодавчо унормувати механізми громадського 
контролю за розподілом бюджетних і донорських коштів, направ-
лених на адаптацію та інтеграцію ВПО у приймаючих громадах, а 
також фінансів, що виділяються на підтримку та розвиток підпри-
ємництва серед ВПО. Необхідно на рівні чинного законодавства 
визначити зобов’язання центральних та місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування щодо розробки про-
грам і заходів залучення ВПО на ринок праці, професійного нав-
чання для розширення можливостей доступу до засобів існування, 
самозабезпечення й реалізації соціально-економічного потенціалу. 

Заходи тактичного характеру передбачають: 
1. Створення при Міністерстві з питань тимчасово окупова-

них територій та внутрішньо переміщених осіб України спеціалі-
зованої постійно діючої робочої групи, основним змістом діяльно-
сті якої має стати: 

розробка й упровадження стратегії підтримки, відновлення 
та розвитку малого і середнього бізнесу ВПО у приймаючих гро-
мадах з метою залучення їх потенціалу до вирішення місцевих со-
ціально-економічних проблем з одночасним поліпшенням власно-
го рівня життя та органічною інтеграцією до складу приймаючої 
громади; 
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організаційна, консультативна, інформаційно-комунікатив-
на, науково-методична, кадрова та інша підтримка діяльності Мі-
ністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутріш-
ньо переміщених осіб України з питань розвитку підприємництва 
ВПО; 

координація взаємодії Міністерства з державними органами 
влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом, профспілка-
ми, інститутами громадянського суспільства, організаціями ВПО 
щодо розвитку та відновлення підприємництва ВПО; 

розробка рекомендацій для Міністерства та органів влади  
різного рівня щодо прийняття законодавчих актів, розробки і реа-
лізації управлінських рішень щодо підтримки підприємництва 
ВПО, залучення їх потенціалу до розвитку приймаючих територіа-
льних громад; 

замовлення, сприяння організації та підтримка досліджень 
стану і динаміки змін у сфері підприємництва ВПО з метою відпо-
відного коригування та оптимізації програм і заходів, що реалізу-
ються в цій сфері; 

експертиза законопроектів, національних, регіональних та 
місцевих стратегій, програм розвитку щодо їх впливу на розвиток 
підприємництва ВПО, розробка відповідних пропозицій щодо їх 
удосконалення. 

2. Удосконалення нормативно-правової бази з розвитку під-
приємництва ВПО. Для розвитку соціального підприємництва 
ВПО доцільним буде вирішення таких питань: 

удосконалення законодавства (у першу чергу податкового), 
що регулює підприємницьку діяльність, яка здійснюється громад-
ськими об'єднаннями безпосередньо або через створені ними юри-
дичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність від-
повідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досяг-
ненню; 

вироблення та закріплення в законодавстві понять «соціаль-
не підприємництво», «соціальне підприємство», критеріїв відне-
сення підприємств до цієї категорії; 

закріплення в законодавстві податкових пільг для соціаль-
них підприємств, зокрема для тих, які надають допомогу у вирі-
шенні соціальних проблем ВПО; 

затвердження необхідних змін у податковому кодексі, Законі 
України «Про концесії» для забезпечення можливості використан-
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ня інноваційного та підприємницького потенціалу ВПО в розвитку 
територіальних громад; 

активізація роботи з міжнародними донорами для розгор-
тання інфраструктурних проектів;  

створення на базі громадських організацій приватно-дер-
жавного консорціуму допомоги ВПО; 

створення адміністративно-правових умов для розвитку со-
ціального підприємництва. 

3. Створення за підтримки Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 
національного інформаційно-комунікативного порталу для під- 
тримки і розвитку підприємництва ВПО (у тому числі соціального 
підприємництва). Основними функціями такого порталу мають 
стати: 

оперативне інформування підприємців − ВПО щодо існу- 
ючої нормативно-правової бази їх діяльності та змін у ній із на-
данням коментарів і роз’яснень відповідними фахівцями щодо пи-
тань, які виникають у підприємців ВПО; 

комунікація та обмін досвідом діяльності підприємців ВПО; 
публікація оголошень щодо перспективних соціальних про- 

ектів, можливостей отримання грантів або інших джерел фінансу-
вання створення або відновлення бізнесу ВПО. 

4. Створення мережі територіальних ресурсно-інформацій-
них та моніторингових центрів підтримки малого і середнього біз-
несу ВПО, до основних функцій яких доцільно віднести: 

створення та подальше ведення соціальних паспортів прий-
маючих громад (потреби, проблеми, рівень доходів, соціальна 
структура, рівень безробіття, особливості) та соціальних паспортів 
ВПО, що проживають у цих громадах (навички, досвід підприєм-
ницької діяльності, можливості участі у вирішенні проблем прий-
маючої громади та ін.) з метою подальшого співставлення даних 
цих паспортів та розробки найбільш перспективних проектів щодо 
започаткування бізнесу ВПО, у тому числі у сфері соціального 
підприємництва; 

моніторинг стану та динаміки розвитку підприємництва 
ВПО у відповідних територіальних громадах, виявлення існуючих 
проблем та загроз; 
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підтримку пілотних проектів, спрямованих на розробку діє-
вих механізмів розвитку підприємництва ВПО та їх гармонійної 
інтеграції у приймаючі територіальні громади; 

забезпечення методологічної, методичної та інформаційно-
комунікативної підтримки діяльності підприємців ВПО, у тому 
числі з питань взаємодії з місцевими органами влади, центрами 
надання адміністративних послуг та ін.; 

експертизу регіональних та місцевих нормативно-правових, 
регулятивних актів, стратегій, програм, угод щодо їх потенційного 
впливу на стан і динаміку розвитку підприємництва ВПО, розроб-
ку рекомендацій щодо їх удосконалення. 

5. Забезпечення інформаційної підтримки створення та дія-
льності соціальних підприємств в Україні, а саме: 

проведення інформаційних кампаній з метою інформування 
підприємців, громадських активістів, представників соціально  
вразливих груп, широких верств населення про такий механізм 
вирішення соціальних проблем, як соціальне підприємництво, 
особливості його започаткування та здійснення; 

популяризація соціального підприємництва через висвітлен-
ня історій успіху соціальних підприємців, зокрема тих, що спри- 
яють вирішенню проблем ВПО; 

включення до інформаційної складової проектів допомоги 
ВПО, навчальних курсів із підприємництва, які проводяться Дер-
жавною службою зайнятості України, громадськими об'єднання-
ми, інформації про типові та інноваційні моделі соціального під- 
приємництва (підприємства для працевлаштування ВПО та інших 
вразливих груп населення, кооперативи ВПО тощо); 

рекламно-інформаційна підтримка діяльності соціальних 
підприємств через ЗМІ державної форми власності та ЗМІ громад-
ських об'єднань. 

6. Організація взаємодії та реалізація спільних проектів із 
зарубіжними та міжнародними організаціями, бізнес-структурами 
щодо розвитку підприємництва ВПО, адаптація світового досвіду 
розвитку малого та середнього бізнесу як інструменту подолання 
кризових явищ і підвищення потенціалу розвитку територіальних 
громад. 

7. Забезпечення фінансової підтримки соціальних підпри-
ємств шляхом: 
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сприяння реалізації проектів банківських та кредитних уста-
нов із кредитування проектів започаткування та розвитку соціаль-
них підприємств; 

створення державного фонду (або спільного з міжнародними 
донорами) для цільової підтримки соціальних підприємств, орієн-
тованих на вирішення проблем ВПО; 

стимулювання використання краудфандінгових платформ 
для формування стартового капіталу соціальних підприємств. 

8. Вивчення й адаптація успішних моделей реалізації та під-
тримки соціального підприємництва, впроваджених у різних кра- 
їнах, узагальнення вітчизняного досвіду соціального підприємни- 
цтва з метою вироблення вітчизняної моделі (моделей) соціально-
го підприємництва і розроблення відповідного Закону або внесен-
ня змін до законодавства про підприємницьку діяльність, а також 
аналіз результатів досліджень соціальних підприємців і соціально-
го підприємництва для розробки стратегії розвитку та підвищення 
ефективності соціального підприємництва в Україні. 

9. Замовлення та підтримка досліджень, спрямованих на 
створення сприятливих умов розвитку підприємництва ВПО, у 
тому числі шляхом залучення кадрового потенціалу та ресурсної 
бази науково-дослідних установ (вищі навчальні заклади, установи 
НАН України та ін.), громадських організацій. 

 
 
6.3. Розвиток волонтерської діяльності в Україні  

 як форма активізації соціальних ресурсів  
 громадянського суспільства 

 
Події Революції гідності та період військової агресії на сході 

країни продемонстрували, що українські державні структури за 
багатьма напрямами мають низьку результативність і в багатьох 
випадках не здатні розв’язати нагальні проблеми, які постали пе-
ред країною, регіонами та громадянами. Зараз країна перебуває в 
ситуації нестачі внутрішніх і зовнішніх ресурсів – територіальних, 
людських, трудових, економічних, фінансових, особистісних та ін. 
Тому саме в даний час надзвичайно актуалізується проблема мобі-
лізації внутрішніх ресурсів країни та її регіонів для забезпечення 
самозахисту і безпеки, залучення соціальних ресурсів громадянсь-
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кої участі та самоорганізації. Волонтерський рух стає проявом та-
кої мобілізації, конструктивної самоорганізації активної части- 
ни населення, спрямованої на вирішення найгостріших проблем  
сьогодення. 

В умовах посилення зовнішніх і внутрішніх викликів, які по-
стали перед Україною та її громадянами, в ситуаціях загострення 
невизначеності й нестабільності треба віднайти алгоритм надання 
виважених відповідей для мінімізації ризиків і загроз, обґрунтува-
ти способи вирішення пріоритетних проблем та оперативного реа-
гування при їх виникненні. Для визначення шляхів ефективного 
використання соціальних ресурсів громадянського суспільства, 
передусім волонтерських організацій, необхідно розробити страте-
гію залучення ресурсів громадянського суспільства для вирішення 
актуальних суспільних проблем. 

У доповіді програми волонтерів ООН (The United Nations 
Volunteers (UNV) programme) під назвою «Стан світового волон-
терства: трансформуючи управління» волонтерство розглядається 
як «додатковий ресурс і засіб для залучення навичок, знань та до- 
свіду для того, щоб голос та участь, підзвітність і чутливість 
(responsiveness) як ключові засади доброго врядування (good 
governance) доповнювали інші рішення у сфері розвитку і ресурси» 
[69, p. vii]. При цьому зазначається, що «поліпшені механізми для 
громадянської участі необхідні для можливості появи нових дис-
кусій, обговорень і рішень. Волонтерство забезпечує ключовий 
канал для цієї взаємодії від локального до національного і глоба-
льного контекстів» [69, p. xiv]. 

Коментуючи швидкий розвиток волонтерства в Україні у 
більш широкому контексті у зв'язку із загальносуспільними проце-
сами, заступник директора Інституту соціології НАН України 
Є. Головаха зазначає: «В Україні стало значно більше людей, які 
вважають, що вони повинні щось робити не для себе, а для ін-
ших. … Феномен волонтерства зробив українців більш щасливими 
саме тому, що вперше в історії привніс до українського концепту 
щастя задоволення від допомоги іншим» [9]. 

Е. Лібанова стверджує, що активізація волонтерського руху 
протистоїть укоріненому українському патерналізму: «Дуже важ-
ливо, що є люди, які розуміють: від влади нічого не треба чекати − 
ні доброго, ні поганого, − і просто роблять свою справу. Наразі − 
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допомагають армії». «Взагалі такого ентузіазму ніхто не очіку-
вав − ні наші фахівці, ні європейські, ні американські. Проте він 
з'явився. Це дозволяє людям усвідомити свої спільні інтереси,  
об'єднатися…», – зазначає вона [25]. Фахівці Національного інсти-
туту стратегічних досліджень в аналітичній доповіді «Волонтерсь-
кий рух: світовий досвід та українські громадянські практики» [10] 
систематизували зарубіжний досвід волонтерства у світовій прак-
тиці та визначили особливості його функціонування в Україні в 
умовах зовнішньої агресії. 

Також у доповіді «Стан світового волонтерства: трансфор-
муючи управління» підкреслюється, що процеси децентралізації 
фокусують увагу на сфері місцевого самоврядування, зокрема на 
волонтерській діяльності даного рівня. При цьому одним із ре-
зультатів, крім залучення додаткових ресурсів до процесів вирі-
шення місцевих проблем, є зростання громадської участі, залуче-
ності жителів до прийняття та реалізації рішень [69, p. 21]. 

 
 
6.3.1. Специфіка розвитку волонтерської діяльності  

 в Україні у період воєнного конфлікту 
 
Волонтерський рух в Україні має власну історію започатку-

вання та розвитку, проте вписується в загальний контекст глоба-
льного масштабу. Як зазначено вище, спалах волонтерської актив-
ності, що охопив усю країну, відбувся наприкінці 2013 р. і з особ-
ливою силою розгорнувся у 2014 р. у зв’язку з воєнним конфлік-
том на Донбасі. Локалізація волонтерської допомоги обумовлюва-
лася гострими потребами врятування життя людей окупованих 
територій, підтримки бійців української армії, допомоги вимуше-
ним переселенцям із зони конфлікту. Мобілізація ресурсів грома-
дянського суспільства в Україні була реалізована саме через во- 
лонтерство у зв’язку із зовнішньою загрозою втрати територіаль-
ної цілісності Української держави. Такий чинник не є типовим 
для активізації волонтерського руху в інших країнах світу. 
Це наша українська специфіка. Уряди більш ніж 80 держав, до 
яких входять і найбільш розвинені країни світу, визнали та спри- 
яють розвитку у своїх країнах національного волонтерського руху, 
розглядаючи його як діючий інструмент розвитку глобального  
суспільства, тому волонтерський рух має глобальний характер. 
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У «Рекомендаціях щодо підтримки волонтерства», затвер-
джених Генеральною асамблеєю ООН, термін «волонтерство» на-
лежить до «широкого спектру видів діяльності, включаючи тради-
ційні форми взаємодопомоги та самодопомоги, офіційне надання 
послуг та інші форми громадянської участі, що здійснюються доб-
ровільно, для загального громадського блага і де грошова винаго-
рода не є головним мотивуючим фактором» [71]. Відповідно до 
Закону України «Про волонтерську діяльність» «волонтерська дія-
льність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяль-
ність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерсь-
кої допомоги» [16]. Волонтерство − це глобальний процес об'єд-
нання людей, які прагнуть зробити внесок на благо своєї громади 
та світової спільноти. Волонтери − це люди, які добровільно і без-
коштовно беруть участь у суспільно-політичній діяльності для ви-
рішення соціально значущих проблем. Волонтерами можуть бути 
люди будь-якого віку і будь-якої професії з різних сфер і прошар-
ків суспільства, які віддають частину своїх сил, часу, знань на бла-
го інших людей і суспільства в цілому. 

На сьогодні під «волонтерською діяльністю» в Україні розу-
міють, перш за все, добровільну діяльність громадян чи громадсь-
ких об’єднань, прямо чи опосередковано пов’язану з допомогою 
постраждалому від воєнного конфлікту мирному населенню, пере-
селенцям і військовим. При цьому можна виокремити низку харак-
терних рис прояву та реалізації волонтерських ініціатив протягом 
2014-2015 рр., зумовлених як поєднанням унікальних подій та 
умов, які формують потребу у волонтерській діяльності, так і соці-
окультурними особливостями українського суспільства. 

Стихійний волонтерський рух, який «спалахнув» із безпре-
цедентною силою і в новій якості у 2013-2015 рр. під час револю-
ційних подій у країні (Євромайдан) і продовжував набирати силу 
через неспроможність органів державної влади своєчасно адекват-
но реагувати на виклики часу щодо забезпечення соціальної, ко- 
лективної та особистісної безпеки людей, які опинилися на тере-
нах війни, став тим живим щитом, який врятував багато людських 
життів. За умов, які склалися в країні, цінною та важливою є дія-
льність окремих волонтерів і цілих організацій, фондів, які вирі-
шують найгостріші соціальні проблеми, вибудовують фундамент 
стійкої взаємодії та координації з іншими волонтерськими органі-
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заціями, урядовими структурами, міжнародними організаціями 
тощо. Процеси інституціоналізації волонтерського руху тривають і 
дозволяють зміцнити цей соціальний ресурс громадянського сус-
пільства на потреби людини і країни в цілому. 

Однією з рис волонтерської діяльності в Україні у 2014-
2015 рр. є те, що значна кількість ініціатив при їх виникненні (а 
часто – і в процесі реалізації протягом тривалого часу) має нефор-
мальний характер. Багато громадських ініціатив, що виникли під 
час Революції гідності та були спрямовані на допомогу протесту-
ючим на Майдані, після її завершення переорієнтувались на допо-
могу Збройним Силам України, Національній гвардії України,  
добровольчим батальйонам, вимушеним переселенцям з АР Крим 
та сходу України. Такими є історії появи багатьох відомих нині 
благодійних фондів та організацій (наприклад, благодійного фонду 
«Повернись живим» [12]), діяльність із допомоги бійцям АТО та 
візити до зони АТО відомих в Україні шоуменів (наприклад, 
С. Притули, О. Мочанова та ін.), музичних колективів та виконав-
ців та ін. Частина з них (у першу чергу ті, для кого волонтерська 
діяльність не стає домінуючою, та ті, хто «точково» надає певні 
види допомоги) і в подальшому здійснюють свою діяльність, за-
лишаючись у неформальному статусі. Частина волонтерів надають 
допомогу індивідуально, інколи – не здійснюючи активного залу-
чення сторонніх коштів. Такими є випадки, наприклад, надання 
допомоги друзям чи родичам, які беруть участь у бойових діях, що 
переростали в систематичне надання допомоги окремим бійцям 
або підрозділам (доставка посилок від близьких, виконання замов-
лень щодо спорядження, постачання продовольства, одягу та по-
бутових речей). Визначна роль волонтерів у забезпеченні боєздат-
ності силових структур під час протистояння збройній агресії на 
сході України визнається і представниками Збройних Сил Украї-
ни1. 

                                                      
1 Начальник Управління спеціальних операцій Генерального Шта-

бу ЗСУ полковник С. Кривонос 30.03.2015 р. під час круглого столу за-
явив: «Те, що створено волонтерами, напевно, у світі до цього таких ре-
зультатів ще не було. Я скажу так: якби не волонтери, то я не знаю, як би 
воювали наші частини і підрозділи. Це люди, які постійно (працюють) у 
всіх напрямах – озброєння, їжа, медичне забезпечення. Це ті, хто працює 
на нашу армію» [15]. 
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Типовим прикладом волонтерства є діяльність представників 
української діаспори Уляни і Марка Супрун, які ще під час Пома-
ранчевої революції докладали зусиль до донесення інформації про 
події в Україні до політичних еліт і широкого загалу у США, бра-
ли активну участь у Революції гідності, а зараз є засновниками во-
лонтерського проекту "Захист патріотів"1. 

Правозахисний напрям у діяльності волонтерів був націле-
ний головним чином на захист прав людей, які потрапили у скрут-
ні життєві умови. Так, волонтери-юристи намагалися протидіяти у 
правовому полі незаконним діям влади під час проведення євро-
майданів. Протягом 2014-2015 рр. вони допомагали вимушеним 
переселенцям оформити необхідні документи, входили до складу 
переговорних груп, які займаються звільненням заручників та 
пом’якшенням умов їх утримання.  

Асортимент послуг, що надають організації громадянського 
суспільства (ОГС), розширюється як реакція на воєнні дії на сході 
України та появу мільйона біженців і переселенців із Криму й 
Донбасу. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, її 
регіональні штаби взаємодіють із близько 90 громадськими, у тому 
числі волонтерськими, організаціями стосовно надання послуг 
громадянам, які виїхали із зони проведення АТО (розселення, на-
дання гуманітарної допомоги, організація харчування тощо).  

Допомогу й необхідні послуги ті, хто їх потребує, отриму-
ють від волонтерів, ініціативних і неформальних груп. Інституціо-
налізовані ОГС змінюють свої місії, розширюють види своєї дія-
льності й намагаються встигати за потребами своїх цільових груп.  

Слід зазначити, що оперативна діяльність окремих волон-
терських груп, спрямована на якнайшвидшу допомогу учасникам і 
постраждалим від воєнних дій, інколи виходить за межі правового 
поля. Приватні грошові перекази майже не контролюються дер- 
жавними органами, зокрема Державною фіскальною службою Ук-
раїни [59]. Це стосується передусім готівкових пожертв [7]. Вод-
ночас необхідність швидкого реагування на потреби військових 
змушувала волонтерів доправляти в зону АТО спорядження, що 
було ввезено в Україну незаконно [8].  

                                                      
1 Гуманітарна ініціатива Світового конгресу українців «Захист 

патріотів» (http://patriotdefence.org/). 
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Випадки таких «зловживань» необхідно розслідувати в інди-
відуальному порядку, ураховуючи складність ситуації, яка стала 
причиною неправомірних дій. Введення мораторію на притягнення 
до адміністративної та кримінальної відповідальності волонтерів, 
які порушили українське законодавство під час збору коштів, ма-
теріальних ресурсів та їх транспортуванні до зони АТО в період її 
проведення, слід вважати виправданим кроком з огляду на необ-
хідність ефективного забезпечення обороноздатності держави. По-
трібно вказати й на те, що окремі волонтерські ініціативи є дуже 
ефективними, проте без чіткої організації взаємодії громадськості 
з органами влади втрачається потенційний синергетичний ефект. 
Наразі актуалізованою залишається потреба в розширенні можли-
востей співробітництва з урядовими структурами та міжнародни-
ми організаціями, наймання співробітників громадських організа-
цій на платній основі тощо. 

Отже, явище волонтерства у складних умовах існування 
українського суспільства під час та після Революції гідності має 
численні соціальні, культурні, військові, політичні та інші наслід-
ки, вплив яких буде відчутним ще багато років. Головним завдан-
ням для держави і суспільства в даний час виступає відповідальне 
й ефективне використання суспільного потенціалу, що став як 
причиною, так і наслідком волонтерського руху в Україні. При 
його вирішенні необхідно враховувати такі суттєві особливості 
волонтерської діяльності в Україні в 2014-2015 рр.: 

велика частка волонтерської діяльності не має формального 
характеру; 

певна «вимушеність» волонтерських ініціатив як наслідок 
неефективності державних інституцій або обмеженості ресурсів 
держави; 

надзвичайна ініціативність і незалежність діяльності волон-
терських структур; 

становлення волонтерських структур як організацій грома-
дянського суспільства, що професійно задовольняють певні потре-
би; 

прихід багатьох волонтерів не із структур громадянського 
суспільства, а з різних сфер професійної діяльності, зокрема, з ІТ-
технологій, зі сфери підприємництва тощо. 
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Волонтерська діяльність в Україні на сучасному етапі харак-
теризується значною кількістю нестандартних для світової прак-
тики волонтерства напрямів діяльності, створюючи часом не тіль-
ки систему допомоги особам та структурам, що її потребують, але 
і паралельну систему розробки й реалізації рішень, спрямованих 
на більш ефективне виконання функцій відповідними державними 
структурами, перш за все, у військовій сфері. 

Незважаючи на визнання ролі волонтерів у вирішенні бага-
тьох гострих проблем (від підвищення обороноздатності країни до 
благодійної допомоги ВПО), потребують вирішення багато важли-
вих питань, що заважають повноцінній реалізації внутрішнього 
потенціалу волонтерського руху, а саме: 

значне скорочення обсягів пожертвувань через ряд об’єк-
тивних і суб’єктивних чинників; 

законодавчі перешкоди, що ускладнюють добросовісну во-
лонтерську діяльність, не заважаючи зловживанням у цій сфері; 

опір чиновників і консерватизм державних структур, що об-
межують результативність волонтерської діяльності; 

недостатність контролю за подальшою «долею» матеріаль-
ної допомоги, наданої волонтерами; 

відсутність достатньої координації волонтерів між собою та 
між державними структурами і волонтерами; 

відсутність ефективної комунікації між волонтерами і суспі-
льством; 

зниження мотивації, втома, емоційне «вигорання» волонте-
рів; 

випадки зловживань з боку волонтерів, поява псевдоволон-
терів; 

безпека волонтерів. 
Результати аналізу діяльності волонтерських структур де-

монструють значний потенціал активізації та розширення їх участі 
у вирішенні найболючіших проблем, що постають перед Українсь-
кою державою і суспільством. Світовий досвід свідчить, що там, 
де добровольці можуть зробити, щоб їх голоси були почуті, і бе-
руть участь у процесі прийняття рішень, надання послуг стає 
більш ефективним і справедливим [69]. І зараз у першу чергу від 
державних структур залежить: або дійсно буде отриманий такий 
результат, або суспільство і найбільш активні громадяни остаточ-
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но розчаруються у політиках і політиці та намагатимуться автоно-
мізуватися від них. 

Вирішенню багатьох із зазначених проблем перешкоджають 
перш за все високий рівень корумпованості державних інститутів 
та суспільства, процедури та регламенти, що не сприяють реальній 
зацікавленості владних структур та окремих чиновників в ефек- 
тивному здійсненні своїх повноважень й обов’язків, прояву ініціа-
тиви у розв’язанні завдань, які постають перед ними. У той же час 
ключовою умовою для успіху волонтерського руху й окремих іні-
ціатив є реагуючий (responsive) уряд, що відгукується на тиск во-
лонтерської спільноти, а іноді спонукає її до дій. Тому найближ-
чим часом стане зрозумілим: налаштований уряд на взаємодію з 
волонтерським рухом, зацікавлений у використанні його потенці- 
алу шляхом сприяння його зміцненню через професіоналізацію та 
створення альянсів, асоціацій, реалізацію спільних державно-
волонтерських ініціатив або розглядає волонтерів як конкурентів 
та збурювачів спокою у хитросплетінні «схем» і корпоративних 
інтересів чиновництва. 

 
 
6.3.2. Актуальні проблеми та перспективи розвитку  

 волонтерського руху в Україні 
 

Актуальні проблеми волонтерства в Україні 
 

Волонтерський рух в Україні на сучасному етапі є проявом 
зрілості громадянського суспільства, доповнює функції державних 
органів, сприяє стабілізації та регулюванню суспільних відносин в 
умовах децентралізації. При здійсненні своєї діяльності перед во-
лонтерами та волонтерськими структурами постають суттєві проб-
леми, які можна згрупувати за такими напрямами. 

1. Скорочення обсягів допомоги з боку населення України, 
представників діаспори та інших благодійників. 

Багато волонтерів відзначають зниження пожертвувань уп-
родовж 2015 р. Для частини волонтерів та волонтерських організа-
цій це означає відсутність ресурсів для реалізації діяльності й не-
можливість її продовження. Так, пошукова гуманітарна місія  
«Чорний тюльпан» (місія «Евакуація-200») в середині липня заяв-
ляла про призупинення своєї діяльності через відсутність фінансо-
вих та інших ресурсів [29].. Щоправда, вже наступного дня місія 
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заявила про продовження своєї діяльності на певний період, вихо-
дячи з міркувань людяності [28]. 

Висловлюється кілька причин такої ситуації: 
«звикання» населення до ситуації збройного конфлікту на 

сході України та його наслідків; 
об’єктивні соціально-економічні фактори, пов’язані з еконо-

мічною ситуацією в країні (девальвація гривні, підвищення кому-
нальних тарифів, погіршення економічної ситуації в країні); 

ослаблення моди на волонтерство і благодійництво [6; 49]. 
Український підприємець та громадський діяч В. Пекар від-

значає наявність ознак згортання волонтерського руху. Він пояс-
нює це, перш за все, налагодженням процесів у Міністерстві обо-
рони України, значною мірою – завдяки волонтерському десанту. 
Серед інших причин він називає зниження інтенсивності бойових 
дій, певний рівень насичення предметами першої необхідності, 
втому значної частини активних волонтерів [36]. 

2. Невідповідність волонтерської діяльності законодавству, 
новації в законодавстві, що ускладнюють волонтерську діяль-
ність. 

Чинна нормативно-правова база у сфері громадянського  
суспільства формувалася в основному за відсутності існуючих 
надзвичайних обставин, тому не завжди враховує реалії та часом 
перешкоджає вирішенню волонтерами актуальних проблем. Не 
можна не відзначити ухвалений 05 березня 2015 р. Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської 
діяльності» (№ 246-VIII), який у певних аспектах спрощує здійс-
нення волонтерської діяльності, більш детально регламентує від-
носини, що виникають при цьому. Однак багато операцій із заве-
зення волонтерами із-за кордону засобів захисту, зброї та споря-
дження, автомобільної техніки для зони АТО не регламентовані 
або суперечать чинному законодавству або характеризуються 
складними процедурами. Тому восени 2015 р. значний резонанс 
викликали кримінальні провадження щодо волонтерів та обшуки 
приміщень, у яких розташовані офіси та склади волонтерських ор-
ганізацій. Це спричинило значну кількість полярних думок: від 
підтримки прагнення наведення порядку у сфері волонтерської 
діяльності до звинувачень у зведенні рахунків [26]. 

Певна частина питань (наприклад ситуація з постачанням 
бронежилетів для бійців АТО з Республіки Польща) може бути 
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вирішена на рівні митних органів. Інші ж проблеми (наприклад 
звільнення автомобільної техніки для зони АТО від митних плате-
жів, оподаткування пожертвувань, які збирались волонтерськими 
структурами та ін.) потребують вирішення на рівні відповідних 
урядових структур. 

3. Опір чиновників і консерватизм державних структур. 
Традиційний фактор ризику реформ – інерція системи та са-

ботування з боку чиновників, що бажають жити по-старому – ві-
домий уже і багатьом волонтерам в Україні. Особливо тим, хто 
залучений до здійснення реформ у системі Міністерства оборони 
України або намагається змінити існуючі неефективні підходи в 
різних сферах. Так, голова проектного офісу реформ при Міністер-
стві оборони України А. Загороднюк зазначає, що головним зав-
данням зараз є зміна мислення і створення іншої логіки прийняття 
рішень: «Це довготривалі зміни. Мислення просто так не зміниш. 
Дуже часто деякі люди просто відмовляються від цього. Вони ка-
жуть: «Я не буду нічого змінювати, я не хочу, я звик працювати 
так». І він або каже це відверто, а дуже часто він цього відверто не 
каже, а починає просто саботувати» [45]. Із подібною ситуацією 
стикаються і представники «Волонтерського десанту» у Міністер-
стві оборони України. Так, Б. Ковальов, який зараз є співробітни-
ком Служби тилу Генерального штабу і займається контролем за 
постачанням і розподіленням гуманітарної допомоги, зауважує: 
«Нам теж не дуже сильно дають працювати там, всередині. Відбу-
вається спротив на всіх рівнях, люди звикли працювати за своїми 
схемами. А ми можемо приходити з перевірками» [46]. 

Боротьба політиків із незалежністю та моральним радикалі-
змом волонтерів ведеться і з іншого боку. Так, відомий волонтер, а 
зараз помічник міністра оборони України, Т. Ричкова зазначає: 
«…багато волонтерів вже куплені політиками. Хтось допомогою 
армії, хтось грішми, які кладуть до свого карману» [65]. 

4. Недостатність контролю за подальшою долею майна, 
переданого волонтерами. 

Неодноразово журналістами і самими волонтерами зазнача-
лось, що на результати волонтерської допомоги впливає недостат-
ня увага до обліку зібраних коштів і майна, яке передається, а та-
кож подальшого контролю. Наслідком стає зловживання отрима-
ною допомогою, її привласнення і торгівля нею. Випадки викриття 
бійців, які продають одержані від волонтерів форму, взуття, опти-



326 

чні та тепловізійні прилади тощо, регулярно дістають розголосу. 
Крім морального аспекту таких дій, вони іноді призводять до не-
обхідності повторних витрат часу та коштів волонтерів. Часто на 
такий ризик ідуть самі волонтери, щоб за рахунок витрат ресурсів 
на облік і контроль мати можливість надати допомогу більшій кі-
лькості людей.1 Не завжди також є можливість оцінити реальні 
потреби особи (сім’ї, підрозділу) в отриманні допомоги. Особливо 
це стосується ВПО. Наслідком стає зростання споживацьких на-
строїв і недоотримання допомоги тими, хто дійсно її потребує. 

5. Відсутність достатньої координації волонтерів між со-
бою. 

Ще однією проблемою, що обмежує ефективність волонтер-
ської діяльності, є недостатня або відсутня координація між діями 
осіб і структур, які виконують схожі завдання. Аналізуючи ситуа-
цію, волонтер Ю. Бірюков (благодійний фонд «Крила Фенікса») 
зазначає: «Основна неефективність у нас пов’язана з тим, що ми, 
наприклад, не розуміємо, що до 79 бригади буде постачати Мініс-
терство оборони. Якби я знав про їхні плани, то якісь речі я б не 
купляв за волонтерські гроші. Є певні позиції, які міністерство ні-
коли не купить, ті ж тепловізори – ось на це і варто витрачати сус-
пільні кошти» [47]. Одним із чинників є амбіції кожного з волон-
терів та їх прагнення робити все самостійно, що є іншою стороною 
активної позиції2. Важливим чинником є відсутність ефективних 
механізмів та центрів координації. Саме на подолання цієї проб-
леми працює налагодження процесів матеріального забезпечення 
через структури МОУ, а також вищевказане створення волонтера-
ми логістичних центрів й електронної системи обліку потреб вій-
ськовослужбовців. 

                                                      
1 Р. Сініцин, волонтер ГО «Народний тил»: «Ми, наприклад, 

знаємо, що десь 20-30% нашої допомоги або розкрадається по дорозі, або 
перепродається самими військовими. Є ще й симулянти, які дзвонять і 
представляються супер-військовими, ми провіряємо й виявляється, що 
людина взагалі «косить» від АТО» [58]. 

2 К. Матюха, волонтер: «Традиційно кожен вважає, що він працює 
краще за інших. Я спочатку теж намагалась розповідати, що потрібно 
розділитись, щоб кожен допомагав певному підрозділу, і не дублювати 
один одного. … Не завжди можна перевірити, чи не восьмий тепловізор 
ми веземо на одне й те саме місце. Потім я зрозуміла, що такі розмови не 
приносять користі. Кожен допомагає, як вміє, і на тому спасибі» [3]. 
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6. Конфлікти між державними структурами та волонте-
рами. 

Окремим чинником є фактична імітація державними струк-
турами співробітництва з волонтерами – або через намагання ско-
ристатися позитивними PR-приводами, або через неспроможність 
налагодити ефективне співробітництво, або через небажання реа-
льно змінювати існуючий стан справ. Як охарактеризувала таку 
ситуацію відомий волонтер Л. Литвинова, співорганізатор центру 
допомоги переселенцям «Фроловська 9/11»: «Держава навчилася 
гучно «дружити» з громадськістю» [24]. 

Схожа проблема пов'язана з тим, що критика з боку волон-
терів з приводу неефективності діяльності державних установ чи 
конкретних посадовців, підозри в корупції, публічне обговорення 
помилок тощо сприймаються представниками влади як «шкідниц-
тво» та «підрив довіри», навіть за наявності обґрунтованих підстав 
для такої критики [20]. Однак саме в таких відносинах − запорука 
появи активістів і громадських структур, що виконуватимуть влас-
тиву громадянському суспільству в розвинених країнах контроль-
ну функцію. 

7. Відсутність ефективної комунікації між волонтерами та 
суспільством. 

Дана проблема тісно пов'язана з першою – зниженням обся-
гів надходжень з боку населення. При тому, що серед волонтерів є 
не так багато журналістів, фахівців у сфері PR та ін., для своєчас-
ного виявлення незадоволених потреб, збереження ресурсних мож-
ливостей волонтерів їх задовольняти, необхідним є привертання 
уваги до все ще гострих проблем конфлікту на сході України,  
внутрішньо переміщених осіб, побудова ефективної комунікації 
між тими, хто потребує допомоги, надає її, може виступити благо-
дійником, а також органами влади та державними установами. 

8. Зниження мотивації, емоційне «вигорання» волонтерів. 
Не можна обійти увагою важливу проблему виснаження (фі-

зичного, емоційного, психологічного) волонтерів. Напружений 
ритм життя протягом довгого часу, постійні стреси і навантаження 
призводять до «виключення» з активної діяльності. Додатковим 
демотивуючим чинником може виступати відсутність системної 
підтримки волонтерської діяльності з боку суспільства та держав-
них структур. Відповідно постає питання необхідності психоло- 
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гічної реабілітації волонтерів, сприяння їх своєчасній переорієнта-
ції на інші проблеми та сфери діяльності. Показовим у цьому  
аспекті є пояснення одного з найбільш відомих волонтерів Р. Сі-
ніцина щодо його рішення про завершення активної волонтерської 
діяльності [50]. 

9. Випадки зловживань з боку волонтерів, поява псевдоволо-
нтерів. 

Окремою багатоаспектною проблемою є зловживання з боку 
волонтерів, які можуть використовувати у власних інтересах гро-
шову і матеріальну допомогу, яку вони збирають та мають переда-
вати заявленим адресатам. З урахуванням майже повної відсутнос-
ті обліку і контролю за діяльністю волонтерів, простір для таких 
зловживань є дуже широким. Багато волонтерських структур для 
збереження довіри до них публікують на власних сайтах та сторін-
ках у соціальних мережах звіти про надходження, витрати й отри-
мувачів допомоги. Однак деякі волонтери, які вже мають певний 
авторитет, відмовляються від публічного звітування для економії 
часу та сил1. 

Виникають звинувачення і на адресу волонтерів, які увійшли 
до структури Міністерства оборони України. Зокрема, у жовтні 
військовою прокуратурою висунуті звинувачення голові Ради во-
лонтерів при МОУ Д. Арахамії [1; 13]. Його підозрюють у тому, 
що він контролював представників «Волонтерського десанту» у 
МОУ за рахунок доплат до зарплати через благодійний фонд «Бла-
гочестя», що призвело до збитків держави при закупівлі палива у 
березні 2015 р. на 105 млн грн. Також представників «Волонтер-
ського десанту» підозрюють у порушеннях при розробці ТУ та 
умов тендерних закупівель. З одного боку, без результатів розслі-
дування важко розділити відповідальність волонтерів та посадових 
осіб Міністерства оборони України, а з іншого − навіть за наявнос-
ті думок про обґрунтованість обвинувачень чи підозр на адресу 
волонтерів (див., наприклад, коментарі Д. Тимчука [57] та Ю. Ка-
                                                      

1 Так, Ю. Бірюков, засновник волонтерської мережі «Крила Фенік-
са», ще у вересні 2014 р. заявляв: «Ми, наприклад, відмовились виклада-
ти звіти – це займає масу часу. І це розуміє багато хто. Ось, наприклад, 
Таня Ричкова. Вона не викладає ніякі звіти. Але ніхто не сумнівається в її 
ефективності. А є волонтери, які викладають чеки, але грошей збирають 
все менше. Я теж спочатку викладав чеки, але людям не звіти потрібні, їм 
результат потрібен» [47]. 
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сьянова [22]) загальний низький рівень довіри до досі нереформо-
ваних правоохоронних органів заздалегідь схиляє громадську дум-
ку на користь волонтерів, що ускладнює боротьбу з реальними 
зловживаннями. Зрештою діяльність «Волонтерського десанту» 
було припинено. Оцінки результатів діяльності «Волонтерського 
десанту», очікувано, є суперечливими: від констатації закладання 
засад незворотних інституційних змін у Міністерстві оборони Ук-
раїни [44] до характеристики ініціативи як PR-проекту владних 
структур [21]. 

Зменшилась (порівняно з 2014 р., коли розміри пожертву-
вань були значно більшими) частота випадків шахрайства, але во-
ни не припинились, коли збираються гроші, речі немов би для бій-
ців АТО, а насправді – з метою власного збагачення. Для боротьби 
із цим явищем самими волонтерами створено інтернет-ресурс «Ба-
за перевірених організацій та волонтерів» [2]. 

10. Безпека волонтерів. 
Окремою проблемою є безпека волонтерів, у першу чергу 

тих, хто самостійно доставляє допомогу до підрозділів, розташо-
ваних на лінії зіткнення. Природним є ризик потрапити під арти-
лерійський обстріл або стати жертвою снайпера. Також, особливо 
для недосвідчених волонтерів, реальною є небезпека заблукати і 
потрапити на блокпост або місце розташування підрозділів теро-
ристів ДНР/ЛНР чи російських військових. Відомі випадки зама-
нювання волонтерів до пастки шляхом перехоплення їх на марш-
рутах слідування або запрошення телефоном до засідки під приво-
дом потреби підрозділу українських військ у допомозі.  

 

Перспективи розвитку волонтерства в Україні 
 

Наслідком сукупності наведених особливостей і результатів 
діяльності волонтерів є величезний кредит довіри з боку населення 
країни. Так, за підсумками опитування, проведеного в кінці 2014 р. 
Київським міжнародним інститутом соціології [32]1, волонтери 
користуються найбільшою довірою громадян України серед влад-
них і суспільних інститутів (7,3 балу за 10-бальною шкалою), при-

                                                      
1 Опитування було проведено КМІС на замовлення видання 

«Дзеркало тижня» та за підтримки С. Тарути з 6 по 17 грудня в усіх обла-
стях України. Для цього було проведено 3035 інтерв’ю з респондентами 
віком старше 18 років, які проживають у 179 населених пунктах. 
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чому абсолютну, десятибальну довіру до волонтерів має 22,6% 
громадян України, а зовсім не довіряють волонтерам лише близько 
5% населення. 

Проблеми, що викликали появу настільки масового волон-
терського руху, з часом так чи інакше втратять свою гостроту. У 
волонтерів буде продовжувати накопичуватись втома і демотива-
ція. Очевидно, що об'єктивна потреба в такій кількості волонтер-
ських структур та окремих волонтерів буде знижуватися (особливо 
щодо тих, хто спеціалізується на технічному та матеріальному за-
безпеченні української армії). Але з боку держави і суспільства 
було б нерозсудливим не скористатися при здійсненні суспільних 
перетворень таким потенціалом довіри до волонтерів, їх організа-
торських здібностей, навичок швидкого й ефективного вирішення 
практичних проблем. 

Можливими сценаріями подальшого розгортання діяльності 
волонтерів можуть стати: 

1. Громадська залученість. Частина волонтерів (у першу чер-
гу ті, хто займався громадською активністю до залучення до во- 
лонтерської діяльності, а також ті, хто знайшов у цій сфері своє 
покликання) залишаться громадськими активістами і будуть про-
довжувати свою діяльність у сфері надання допомоги, захисту 
прав та представлення інтересів певних соціальних груп. 

2. Підприємництво або професійна діяльність. Частина во-
лонтерів знайдуть для себе більш прийнятною участь в економіч-
ній діяльності у формі підприємницької діяльності або найманої 
праці. 

3. Входження до органів виконавчої влади та місцевого са-
моврядування. Ще частина вибере для себе шлях зміни системи 
через вступ чи обрання до органів державної влади або місцевого 
самоврядування, реалізуючи набутий досвід діяльності заради ви-
соких цінностей і взаємодії з владними структурами. Саме на та-
кому сценарії наголошують як українські громадські активісти 
[48], так і відомий американський філософ і соціолог Ф. Фукуяма у 
своєму інтерв'ю з приводу Революції гідності в Україні: «Я розу-
мію, що у громадянського суспільства існує стійке переконання, 
що всі політики погані, що уряд поганий, і ми єдині, хто має збері-
гати нашу чистоту, щоб наглядати за ними. Але з таким підходом 
ви ніколи не отримаєте успішний уряд. І якщо є люди, які хочуть 
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щось змінити, то вони мають піти у політику і зробити це самі. 
… Люди мають бути готовими взяти на себе цей ризик, тому що 
цього вимагає їх покоління, яке їм довіряє. Ви повинні розуміти, 
що якщо у політиці не з'явиться нове покоління, то шансів на змі-
ни немає взагалі. Це призведе до чергового провалу» [31]. 

Досвід позитивних результатів роботи волонтерів у підроз-
ділах Міністерства оборони України накопичується. Необхідно 
поширювати практики входження волонтерів до державних струк-
тур, зокрема інших силових відомств, що сприятиме комунікації та 
координації зусиль різних груп й організацій волонтерів. Вплив 
волонтерів на соціальні, культурні норми і цінності суспільства 
розглядається як бажаний та закономірний у доповіді «Стан світо-
вого волонтерства: трансформуючи управління» програми волон-
терів ООН: «Волонтери можуть змінювати і формувати культурні 
та соціальні норми і цінності суспільства. Вони можуть розширити 
параметри дебатів, поставивши нові ідеї в політичних порядках 
денних і оспорюючи статус-кво. Хоча це не завжди може безпосе-
редньо впливати на осіб, які приймають рішення, або на результа-
ти політики в короткостроковій перспективі, це може змінити  
думку і привести до довгострокових соціальних змін. Це може та-
кож сприяти появі безлічі думок, що в деяких контекстах можуть 
змусити уряди більш чуйно реагувати на більш широке коло по- 
треб» [69, p. 32]. 

Дана стратегія вже частково реалізується волонтерами і 
державними структурами. Наприклад, проект «Волонтерський де-
сант», який полягає у введенні до структури Міністерства оборони 
України волонтерів, які показали свою ефективність, у першу чер-
гу, для налагодження процесів матеріального забезпечення і боро-
тьби із зловживаннями у сфері державних закупівель. Також ру-
хом у цьому напрямі можна розглядати балотування й обрання 
депутатом Верховної Ради України Т. Ричкової на довиборах у 
м. Дніпрі 17 липня 2016 р. (одномандатний виборчий округ №27). 

За результатами соціологічних досліджень, здійснених фахі-
вцями сектору економічної соціології ІЕП НАН України під керів-
ництвом О. Панькової у березні-червні 2016 р., основним мотива-
ційним підґрунтям участі громадян України у волонтерському русі 
виступає готовність людини особисто залучитися до розв’язання  
конкретної суспільної проблеми, почуття відповідальності, яке 
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втілюється в конкретних діях, бажання закріпити статус соціально 
визнаної людини, діяльність якої несе значну суспільну користь. 
Серед чинників, які найбільше спонукають людей до участі у во-
лонтерській діяльності з початку Революції гідності та до сьогодні, 
респонденти на перше місце поставили віру у свої можливості 
здійснити доленосні зміни в країні. Друге місце посіли діаметра-
льно протилежні за своєю сутністю чинники. Так, надихають гро-
мадян на волонтерство хвиля духовного пробудження нації, солі-
дарність, довіра до волонтерів, готовність допомагати співвітчиз-
никам, а з іншого боку, неспроможність і небажання влади взяти 
на себе відповідальність щодо вирішення болючих проблем також 
виступає значущим стимулятором волонтерської активності не-
байдужих громадян. Діяльність волонтерських структур у період 
2014-2015 рр. була спрямована майже виключно на соціальні гру-
пи, що мають відношення до подій на сході України, – це вимуше-
ні переселенці із зони АТО та Криму, бійці добровольчих баталь-
йонів, підрозділів Збройних Сил України, які воюють у зоні АТО, 
мирні жителі окупованих територій Донецької та Луганської обла-
стей. Результат є цілком прогнозованим, ураховуючи, що саме ці 
події і призвели як до спалаху волонтерського руху, так і до появи 
тих соціальних груп, з якими волонтери працюють. Однак залиша-
ється відкритим питання, як і в якому напрямі розвиватиметься 
волонтерство в міру вирішення проблем на сході країни. На мо-
мент опитування майже всі експерти висловлювали готовність на-
далі продовжувати свою волонтерську діяльність. 

Окремий інтерес у контексті мобілізаційного потенціалу 
становить питання щодо бачення керівників волонтерських органі-
зацій та рухів можливостей своєї участі у політичному житті краї-
ни. Так, майже половина респондентів вважає, що волонтерські 
організації та рухи мають стати об’єднуючою силою − і тільки по-
за політикою. Але такою самою є частина тих, хто висловив думку 
про те, що волонтерські організації та рухи за певних умов можуть 
брати участь у політичному житті − якщо це сприяє досягненню 
цілей їх діяльності. Близько третини опитаних відзначили, що во-
лонтерські організації та рухи мають брати активну участь у полі-
тичному житті. Це означає, що в Україні переважна більшість во-
лонтерів не вважають себе аполітичною силою, яка має займатися 
виключно вирішенням конкретних питань допомоги тим, хто її 
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потребує, та не торкатися політики. Тож наявність певних полі- 
тичних амбіцій у поєднанні з авторитетом волонтерських органі-
зацій та довірою до них утворюють потенціал, який може бути за-
стосований за певних суспільно-політичних умов і використаний в 
інтересах політичних гравців. Недооцінювати цього не можна. 

Результати здійснених досліджень свідчать, що проблеми, 
пов’язані з характером відносин волонтерських організацій із дер-
жавними органами влади, є пріоритетними. Це свідчить, що сис-
темних змін у характері взаємодії між владою та громадянським 
суспільством не відбулося, незважаючи на бурхливі події останніх 
років.  

Мобілізація ресурсів волонтерських організацій і позитив-
ний соціальний ефект від цього можливі за умов включення пред-
ставників волонтерських організацій до органів влади, а також у 
разі надання пільг, преференцій та вдосконалення законодавства у 
сфері діяльності волонтерських організацій. Доволі низьку оцінку 
отримав такий системний чинник, як наявність інфраструктури 
підтримки волонтерського руху (центри розвитку волонтерства, 
інформаційно-комунікаційні системи − сайти та ін.). Тобто те, що 
є провідною світовою практикою, коли створюється інфраструкту-
ра, яка дозволяє інститутам громадянського суспільства функціо-
нувати фактично автономно та не залежати від влади, українськи-
ми волонтерами фактично не сприймається як чинник розвитку. 

Тож протягом 2013-2015 рр. мобілізаційний ресурсний по- 
тенціал громадянського суспільства виявився дуже високим, хоча 
його прояви подекуди були хаотичними, не зовсім скоординова-
ними. Але поступово починають відбуватися процеси певної ін-
ституціоналізації волонтерського руху та його включення в соціа-
льні процеси на більш постійній основі: ті люди і структури, які 
намагаються зробити свою діяльність системною, набувають фор-
мального статусу, що дозволяє розшити можливості співробітниц-
тва з урядовими структурами та міжнародними організаціями, 
наймати співробітників на платній основі тощо. 

Той мобілізаційний імпульс, який волонтерський рух надав 
процесам соціальної самоорганізації в Україні, потребує подаль-
ших досліджень, бо не виключено, що саме це соціальне явище 
містить ключові інгредієнти самобутнього рецепту розвитку в Ук-
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раїні реальної демократії та її становлення реальним суб’єктом 
регіональних політичних і соціально-економічних процесів. 

Активна участь громадських об’єднань у подіях останнього 
часу в Україні, а також стан соціальних ресурсів, які є доступними 
для громадських об'єднань та можуть залучатися ними, демон-
струють значний потенціал активізації та розширення участі гро-
мадських об’єднань у забезпеченні розвитку та реформуванні сус-
пільства. Проте відсутність дієвих механізмів залучення цих ресу-
рсів може призвести до їх занепаду та значно звужує потенційну 
ресурсну базу здійснення реформ, гальмує процеси відновлення та 
стабілізації всіх сфер життєдіяльності українського суспільства в 
ситуації воєнного конфлікту. Відповідно необхідною умовою де-
централізації та інших реформ, мета яких полягає в демократизації 
українського суспільства, сприянні участі громадян у прийнятті та 
реалізації управлінських рішень, є створення в Україні механізмів, 
спрямованих на розвиток та залучення соціальних ресурсів гро-
мадських об'єднань, у тому числі волонтерських організацій та ру-
хів.  

Для залучення потенціалу волонтерського руху в забезпе-
чення розвитку України, її регіонів, а також для збереження люд-
ського потенціалу нації доцільною є реалізація такого комплексу 
заходів. 

1. Для координації та взаємоузгодження спільних дій необхі-
дно: 

створення єдиного інформаційно-комунікативного банку да-
них волонтерських організацій і об’єднань (регіональні ресурсні 
центри, спільні проекти з навчання та обміну досвідом з авторите-
тними зарубіжними волонтерськими рухами, інформаційно-кому-
нікативні площадки в мережі Інтернет тощо);  

налагодження інформаційно-комунікативної системи зворо-
тного зв’язку у тріаді «волонтери − державні структури − влада»; 

налагодження міжрегіональної координації дій, розвиток 
співпраці між волонтерськими групами, великим бізнесом, дер- 
жавними структурами стосовно забезпечення української армії, 
бійців АТО і допомоги вимушеним переселенцям; 

створення асоціацій волонтерських організацій, спрямова-
них на вирішення завдань у конкретних сегментах (координація 
зусиль військових і цивільних психологів та волонтерських органі-
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зацій із психологічної реабілітації воїнів, які повертаються із зони 
АТО); 

координація та взаємоузгодження дій центральних і місце-
вих органів влади й волонтерів, які допомагають учасникам АТО і 
вимушеним переселенцям; активізація роботи координаційних рад 
при облдержадміністраціях; 

координація зусиль волонтерських організацій і територіа-
льних громад щодо вирішення нагальних соціальних проблем  
вразливих груп населення регіону, території; 

створення регіональних call-центрів для виявлення псевдо-
волонтерів; 

Міністерству закордонних справ України створити реєстр 
волонтерських і донорських організацій української діаспори та 
організувати роботу з їх представниками щодо налагодження до- 
ставки в Україну необхідних ресурсів та розвитку партнерських 
відносин із волонтерами України. 

2. Для популяризації волонтерської діяльності Міністерству 
інформаційної політики України, Державному комітету телеба-
чення і радіомовлення України необхідно: 

сприяти створенню інформаційних матеріалів щодо висвіт-
лення кращих волонтерських практик у форматі соціальної рекла-
ми, журналістських розслідувань, окремих тематичних програм; 

розробити стратегію проведення інформаційної кампанії, 
спрямованої на залучення до соціалізації внутрішньо переміщених 
осіб та соціальної реабілітації військовослужбовців, які поверну-
лися із зони АТО, якомога ширшого кола громадян України, у то-
му числі силами волонтерів, благодійних організацій, приватних 
донорів; 

популяризувати приклади конструктивних практик взаємодії 
бізнесу, волонтерських організацій та влади (на прикладі Харків-
ської області).  

створити систему генерування і поширення позитивної ін-
формації про Україну в інформаційній сфері та соціальних мере-
жах з тим, щоб держава взяла на себе обов’язок забезпечити фі-
нансову, організаційну та інфраструктурну підтримку цієї діяльно-
сті на основі залучення ресурсів громадянського суспільства, во-
лонтерського руху.  
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3. Для подальшого розвитку законодавчих та інституційних 
засад волонтерської діяльності необхідно: 

сформувати за участю інститутів громадянського суспіль- 
ства при відділі комунікацій із громадськістю Департаменту інфо-
рмації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України консультативно-дорадчий орган – Раду з розвитку 
волонтерської діяльності, до функцій якої має входити аналіз про-
позицій волонтерів щодо змін до нормативної бази, яка регулює 
волонтерську діяльність; 

розробити процедури взяття на баланс матеріальних ціннос-
тей, переданих волонтерами, із прозорим загальнодоступним кон-
тролем через інформаційні системи несекретних позицій; 

сприяти створенню інформаційно-комунікативної інфра-
структури розвитку волонтерського руху (регіональні ресурсні 
центри, спільні проекти з навчання та обміну досвідом з авторите-
тними зарубіжними волонтерськими рухами, інформаційно-кому-
нікативні площадки в мережі Інтернет, інформаційно-комуніка-
тивні системи зворотного зв’язку у тріаді «суспільство − волонте-
ри − влада»; 

Міністерству соціальної політики України − розробити сис-
тему координації роботи з волонтерами на тимчасово окупованих 
територіях; залучати приватні благодійні фонди та волонтерські 
організації, які мають доступ на тимчасово окуповані території, 
для перевезення гуманітарної допомоги населенню від імені дер-
жави. 

4. Для сприяння формуванню та залученню соціальних ресур-
сів волонтерських структур до широкої практичної діяльності 
необхідно: 

замовлення, сприяння організації та здійсненню наукових 
досліджень щодо оцінки стану та динаміки волонтерської діяльно-
сті, а також ставлення населення до волонтерських структур та їх 
діяльності як в Україні в цілому, так і в окремих регіонах, спри-
яння оприлюдненню і поширенню результатів таких досліджень; 

забезпечення методологічної, методичної та інформаційно-
комунікативної підтримки взаємодії центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з волон-
терськими структурами (щодо співпраці з організаціями волонте-
рів, залучення населення до волонтерської діяльності тощо), у то-
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му числі дослідження та адаптація до українських умов світового 
досвіду волонтерської діяльності; 

аналіз, узагальнення й упровадження в діяльність державних 
структур ефективних моделей та підходів, що використовуються 
волонтерськими організаціями, з урахуванням специфіки сфери 
діяльності, послуг, які надаються, цільових груп тощо; 

опрацювання можливості створення «симбіотичних» струк-
тур на основі поєднання системи державних установ, зокрема у 
сфері соціальної роботи, та волонтерських організацій із викорис-
танням сильних сторін кожного суб’єкта; 

сприяння включенню активних та ефективних волонтерів до 
Громадських рад при органах виконавчої влади, що відповідають 
за сферу, де вони здійснюють свою діяльність; 

створення, за необхідності, додаткових органів з участю во-
лонтерів для цілеспрямованого реформування відповідних струк-
тур, підвищення їх ефективності, розробки стратегій діяльності; 

сприяння створенню органами місцевого самоврядування 
електронних ресурсів та центрів соціальних ініціатив населення з 
метою виявлення потреб у добровільній роботі, інформування про 
можливості участі у волонтерській діяльності за різними напряма-
ми та можливості отримання допомоги від волонтерських струк-
тур, а також для сприяння участі волонтерів у наданні публічних 
послуг населенню органами місцевого самоврядування та комуна-
льними закладами. 

Доцільним є проведення розширеного експертного опиту-
вання щодо здійснення волонтерської діяльності з метою визна-
чення як загальних проблем та перспектив розвитку волонтерської 
діяльності в Україні, так і специфічних для сфер соціального за- 
хисту населення, забезпечення національної безпеки й обороноз-
датності держави. Для цього до експертів необхідно включити: 

посадовців центральних та місцевих органів виконавчої вла-
ди, до обов’язків яких входить організація взаємодії з волонтерами 
та сприяння їх діяльності (з урахуванням сфер здійснення волон-
терської діяльності до таких органів належать: Кабінет Міністрів 
України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Міністерство соціальної політики України, відпо- 
відні департаменти обласних державних адміністрацій); 
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представників волонтерських організацій, їх асоціацій, во- 
лонтерів, які здійснюють свою діяльність самостійно, надають до-
помогу підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, внутрішньо переміщеним особам, представникам соціа-
льно незахищених категорій тощо, а також тих, хто бере участь у 
діяльності органів державної влади (радники, співробітники, члени 
консультативно-дорадчих органів та ін.). 
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Розділ 7. ЖИТЛОВІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО  
 ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ І МОЖЛИВОСТІ  
 ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
7.1. Оцінка стану та потреб забезпечення захисту прав  

 на житло внутрішньо переміщених осіб 
 
Найбільш гострою серед проблем для внутрішньо переміще-

них осіб (ВПО), яка вкрай незадовільно вирішується в Україні, є 
проблема житла. Шляхи формування бази житла для переселенців 
мають бути обрані на основі світового досвіду роботи з трудовими 
і добровільними мігрантами та біженцями. Напрацьовані Украї-
ною заходи доцільно критично переглянути на предмет кінцевого 
ефекту від їх застосування. По-перше, відсутня оперативність мо-
ніторингу, збору даних щодо підтримки переселенців у вирішенні 
їх житлової проблеми, досі не створено комплексу заходів для 
швидкого реагування й ефективного вирішення цього питання; по-
друге, дієвою формою житлової підтримки переселенців залиша-
ється волонтерський і громадський рух, на жаль, без державної 
організаційної підтримки; по-третє, фінансування житла для пере-
селенців за рахунок державного бюджету здійснюється повільни-
ми темпами та неповною мірою, не відповідає реальним обстави-
нам; по-четверте, не відбувається інтеграція вже діючих програм у 
сфері житлового будівництва та підвищення житлової забезпече-
ності населення з житловими проблемами внутрішніх переселен-
ців. 

Житлові проблеми є нагальним питанням ВПО всіх країн 
світу. На підставі доповіді представника Генерального секретаря з 
прав людини внутрішньо переміщених осіб, В. Келіна [1, с. 4], до-
ступ до адекватного житла забезпечується протягом кількох деся-
тиліть за умов застосування державою вагомих фінансових ресур-
сів. 

На сучасному етапі в Україні вирішення житлових питань 
здебільшого перекладається на самих ВПО, що не відповідає нор-
мам міжнародного права. Адже забезпечення житлом є однією з 
позицій гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, 
яка має супроводжуватися збереженням їх права на життя, харчу-
вання, водопостачання і санітарію, одяг, житло, медичний догляд, 
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освіту. І таке право має бути добросовісно забезпечене національ-
ною владою шляхом власної участі або за допомогою залучення 
третіх сторін [2, с. 15-16].   

На підставі Керівних принципів щодо питання про перемі-
щення осіб усередині країни, що містяться в резолюції 46/182 Ге-
неральної Асамблеї ООН [3], держава несе головну відповідаль-
ність щодо захисту прав ВПО, які знаходяться у спеціалізованих 
таборах та місцях компактного розміщення або мешкають поза їх 
межами. Саме держава має забезпечувати формування відповідної 
ефективної та довгострокової стратегії забезпечення прав таких 
осіб в їх інтересах [4]. 

Згідно з даними, опублікованими Управлінням Верховного 
Комісара ООН зі справ біженців, у 2013 р. у світі нараховувалося 
33,3 млн ВПО, що майже вдвічі перевищувало кількість біженців 
(16 млн), понад 15 млн отримували допомогу різного характеру від 
Управління. Певною мірою співпраця з Управлінням мала б більш 
швидкий ефект для переселенців зі сходу країни. Адже організація 
має більш ніж 50-річний досвід роботи, опікується на цей час 
майже 15,6 млн ВПО у 123 країнах світу.  

Варто зазначити, що внутрішні переселенці не зможуть пов-
ною мірою скористатися захистом цієї організації за своїм визна-
ченням без встановлення статусу біженця і залишаючись на тери-
торії України, але така співпраця можлива. Прикладом тому слу-
жить Грузія, де реалізується вже четверта програма підтримки пе-
реселенців з Абхазії та Південної Осетії, спрямована на зменшення 
фінансового навантаження на державний бюджет через активіза-
цію організаційних гуманітарних та захисних заходів.  

На виконання п. 7 Плану заходів, пов’язаних із соціальним 
забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної 
операції (затверджено Розпорядженням КМУ від 11.06.2014 р. 
№588-р), значні функції покладено на центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади із спеціаль-
ним залученням органів місцевого самоврядування та Державне 
управління справами [5]. 

Також створено Міжвідомчий координаційний штаб у під-
порядкуванні Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС). На його сайті міститься оперативна інформація щодо пе-
реселення осіб з АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Лугансь-
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кої областей. Постійно оновлюється інформаційний ресурс, що 
надає перелік об’єктів державної та комунальної власності в розрі-
зі адміністративно-територіальних одиниць, у яких можливе роз-
міщення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупо-
ваної території та районів АТО.  

Станом на 26.12.2014 р. кількість внутрішньо переміщених 
осіб до інших регіонів України становила 610 413 чол.; за три тиж-
ні (станом на 19.01.2015 р.) їх кількість зросла до 646 287 чол., 
тобто на 5,9%. У зв’язку зі складною ситуацією на лінії фронту 
АТО кількість людей, які вимушені виїжджати, зростатиме і в по-
дальшому. Близько 600 тис. українців, починаючи з лютого 2015 
р., подали клопотання про притулок чи інші форми легального пе-
ребування в сусідніх країнах, особливо в Російській Федерації, а 
також у Білорусі, Молдові, Польщі, Угорщині та Румунії. 

За неповних два роки кількість ВПО зросла більш ніж на  
1 млн чол. і станом на 07.11.2016 р. обліковано вже 1 663 843 пе-
реселенці, або 1 343 184 сім’ї з Донбасу та Криму [6]. 

Лише з листопада 2014 р. переселенцям зі сходу України  
розпочали надавати щомісячну допомогу в розмірі 884 грн для не-
працюючих та 442 грн для працюючих на часткову оплату прожи-
вання. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України [7] 
одноразово було виділено 15,9 млн грн для часткової оплати вар-
тості тимчасового проживання громадян, які розміщуються в сана-
торно-курортних й оздоровчих закладах, закладах та установах 
соціального захисту населення, а також гуртожитках і готелях. За 
11 місяців 2016 р. отримувачам допомоги профінансовано 2 млрд 
695 млн грн [6].  

Такі заходи, як створення тимчасових (транзитних) пунктів 
перебування ВПО на території районів на випадок їх прибуття у 
нічний або неробочий час із забезпеченням у цих пунктах харчу-
ванням, засобами гігієни, поступово втрачають свою актуальність. 
Питаннями тимчасового розміщення займалися служби ДСНС, а 
зараз настав етап, коли змінився загальний контекст роботи з пере-
селенцями. На перший план виходить питання не лише гуманітар-
ної підтримки базових потреб, але і соціальної адаптації та реін- 
теграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупова-
ної території України та районів проведення АТО до інших регіо-
нів України. 
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7.2. Аналіз стану забезпечення житлом внутрішньо  
 переміщених осіб України 

 
За оцінками Управління верховного комісаріату ООН зі 

справ біженців [8, с. 7-8], близько 80% ВПО орендують житло або 
тимчасово розміщуються у друзів та родичів. Інші 20% мешкають 
у місцях компактного проживання, створеними релігійними, гро-
мадськими організаціями, приватними особами, обласною чи му-
ніципальною владою в державних і приватних приміщеннях.  

Актуальну інформацію про наявність житла для ВПО розмі-
щено на Інформаційному порталі (сайт vpo.gov.ua), який розпочав 
свою роботу в серпні 2014 р. На ньому можна знайти інформацію 
про те, в яких населених пунктах і скільки переселенців можуть 
прийняти, яке житло їм пропонують: квартири, гуртожитки, сана-
торії тощо. Щоб знайти житло за потребами, треба заповнити спе-
ціальну форму, у якій необхідно вказати регіон чи населений 
пункт, де переселенці хотіли б зупинитися, зазначити, чи потрібно 
їм, щоб поблизу була школа чи дошкільний заклад, і в якій галузі 
вони хотіли б знайти роботу. Одразу можна отримати інформацію 
про те, чи є місця для розташування за цими параметрами, які саме 
і скільки.  

Кількісні характеристики ВПО по регіонах України, наявні 
місця для проживання, вакансії для працевлаштування, а також 
фінансове забезпечення оплати на проживання станом на 
01.01.2015 р. наведено в табл. 7.1. 

Найбільша кількість місць для проживання ВПО станом на 
01.01.2015 р. виділена у Житомирській (3135 місць), Кіровоград-
ській (1340), Львівській областях (1105). Вакансій для працевлаш-
тування майже немає, а та кількість, яка надана, є мізерною та не 
розв’язує проблеми зайнятості переселенців. Це стосується і част-
кової компенсації сплати тимчасового проживання, яка порівняно 
з орендою житла становить менше половини її вартості. 

Найгіршим є процес виділення житла для переселенців за 
сприяння держави в Донецькій, Луганській, Харківській областях 
та м. Києві. У Донецькій області на 1 ВПО припадає 26 грн / міс., а 
в Луганській – зовсім нічого не виділено на оплату тимчасового 
проживання. Саме в цих регіонах відсутній також механізм праце-
влаштування переселенців та підтримка в наданні їм хоча б тимча- 
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сового робочого місця. І якщо перший факт можна пояснити  
близькістю областей до зони АТО та відповідною наявністю жит-
ла, наданого переселенцям родичами і друзями, то другий призве-
де до катастрофічної ситуації на ринку праці даних регіонів 
(табл. 7.2).  

В окремих областях, таких як Харківська, Донецька, Луган-
ська (де мешкає найбільша кількість переселенців), не виділено 
жодного вакантного місця. Позиція органів влади і місцевого са-
моврядування є неадекватною стосовно потреб у підтримці пере-
селенців та реагування на надзвичайні обставини виживання гро-
мадян сходу України. Найкраще опікуються проблемами пересе-
ленців у Житомирській області. 

Навантаження переселенців на регіони є вкрай нерівномір-
ним. Мотивація і вибір переїзду ВПО потребують спеціального 
дослідження, а не  лише констатації фактичного стану. За минулі 
два роки ситуація з ВПО ще більше ускладнилася. 

За оперативними даними Міжвідомчого координаційного 
штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які 
переміщуються з районів проведення АТО та тимчасово окупова-
них територій, станом на 08.11.2016 р. найбільше ВПО розміщено 
в Луганській (291 243 чол.), Харківській (189 442), Донецькій  
(120 017), Дніпропетровській (80 387), Запорізькій (69 179), Київ-
ській (55 576) та Одеській (41 250 чол.) областях. 

Найменша кількість розселених простежується в Тернопіль-
ській (2 481 чол.), Чернівецькій (2 828), Рівненській (3 366), Закар-
патській (4 128), Івано-Франківській (4 623) та Волинській  
(4 999 чол.) областях [9]. 

Недостатніми залишаються витрати держави на фінансуван-
ня тимчасового проживання ВПО по всіх регіонах України. Навіть 
за умов, що лише 20% переселенців мешкають у соціальному тим-
часовому житлі, витрати на особу не перевищують у середньому 
500 грн одноразово, що в будь-якому разі не відповідає реаліям 
оренди житла у всіх без винятку регіонах України.  

Слід відзначити низьку якість житла, наданого переселен-
цям, його недостатню пристосованість для родинного проживання 
та до зимових умов. Станом на кінець 2014 р. більшість місць для 
проживання була надана у літніх таборах, санаторіях та профілак-
торіях, які не придатні для проживання у зимовий період, мають  
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проблеми із санітарно-гігієнічними умовами. Це спричинило по- 
вернення частини ВПО до небезпечних регіонів, із яких вони  
виїхали, а потім повторне переміщення. 

Місцевими органами виконавчої влади постійно здійснюєть-
ся пошук приміщень, придатних для розміщення ВПО. Станом на 
29.06.2016 р. визначено 586 об'єктів державної, приватної та кому-
нальної форми власності, в яких можливе розміщення 10 277 ВПО 
[11]. Тобто на даний час існує дуже обмежений обсяг житла, що 
відповідає вимогам санітарно-побутових умов для розміщення 
ВПО без проведення додаткових ремонтних робіт. Однак, крім то-
го, що такого житла не вистачає, існують проблеми його оплати. 

Одне з визнаних у світі рішень щодо проблеми розміщення 
людей, які покинули місця проживання, є створення місць компак-
тного проживання, яке також знайшло застосування в Україні  
значною мірою за допомогою міжнародних організацій. 

У Донецькій області створено 38 місць компактного прожи-
вання ВПО в таких містах, як Бахмут, Добропілля, Дружківка, Ко-
стянтинівка, Покровськ, Краматорськ, Новогродівка, Слов’янськ, 
Маріуполь, а також у Мар’їнському районі. Із 1670 осіб, які про-
живають у місцях компактного проживання, 500 − особи похилого 
віку та інваліди. Періодично в місцях компактного проживання 
надається гуманітарна допомога від товариства Червоний хрест, 
Чеської міжнародної організації «Людина в біді», Гуманітарного 
штабу «Поможемо».  

Також вжито заходів щодо облаштування інфраструктури 
стаціонарних транзитних містечок у Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Харківській областях. Транзитні містечка забезпечені всіма 
комунальними зручностями, меблями, побутовою технікою тощо. 
Усього відкрито для заселення 91 житловий будинок на 3 488 чол. 
Станом на 29.06.2016 р. у них заселено 2 242 ВПО [11].  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отрима-
ла від Німецького товариства міжнародного співробітництва гума-
нітарну допомогу у вигляді житлових і технічних модулів для 
тимчасового проживання ВПО. У Дніпропетровській області роз-
горнуто п’ять транзитних містечок загальною кількістю 2206 місць 
(Дніпро, Кам’янське (Дніпродзержинськ), Кривий Ріг, Нікополь, 
Павлоград) [11]. У Дніпропетровській області особи, розміщені у 
транзитних модульних містечках, вносять плату 150 грн/місяць. 
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Решта вартості комунальних платежів компенсується з міських 
бюджетів.  

Однак слід зауважити, що і місцева влада, і основна маса во-
лонтерів виступають категорично проти облаштування місць ком-
пактного проживання ВПО через укорінення в них утриманських 
настроїв. Адже практика довела, що дотації на житло протягом 
тривалого часу, так само як і пряма грошова або матеріальна до-
помога, демотивують людей інтегруватися в громади, провокують 
зростання утриманських (навіть паразитичних) настроїв. Особливо 
це простежується серед тих, хто має намір повернутися на Донбас. 

Найбільш показовою є ситуація з мобільним містечком для 
переселенців у Харкові. Воно планувалося як тимчасовий транзит-
ний притулок для людей, поки вони не знайдуть постійне житло і 
роботу. За фактом містечко перетворилося на подобу гетто, основ-
на маса жителів якого перебуває там більше року і не здійснює 
адекватних кроків для інтеграції. Частина ВПО відверто зловжи-
ває, нерідко фактично вимагає гуманітарну допомогу. Лейтмотив 
такої поведінки − «ви нам винні!». 

Таким чином, місця компактного проживання ВПО стають 
ще однією з проблем їх інтеграції у громади, і в майбутньому ці 
проблеми можуть загострюватися ще більше. Але зрозуміло, що 
збільшення кількості транзитних модульних містечок, передбачене 
п. 11.11. «Будівництво котеджних містечок з модульних будинків 
для внутрішньо переміщених осіб» Плану заходів до Комплексної 
державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реін-
теграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупова-
ної території України та районів проведення АТО до інших регіо-
нів України, на період до 2017 р., не може і не має бути головним 
напрямом вирішення житлової проблеми з багатьох причин, пере-
дусім соціально-психологічних. 

Необхідність комплексного вирішення проблем ВПО обумо-
вила прийняття Комплексної державної програми щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які пересе-
лилися з тимчасово окупованої території України та районів про-
ведення антитерористичної операції до інших регіонів України, на 
період до 2017 р. [10]. 

Головні напрями вирішення житлової проблеми для ВПО  
відображено у ІІІ розділі Плану заходів «Заходи щодо забезпечен-
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ня внутрішньо переміщених осіб житлом та земельними ділянка-
ми», серед яких: 

створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного бу-
дівництва, покинутих житлових будинків, котеджних містечок то-
що, новостворених модульних будинків для тимчасового прожи-
вання), напрацювання моделей надання їх в оренду або тимчасову 
власність внутрішньо переміщеним особам на пільгових умовах; 

створення соціального житлового фонду для надання в  
оренду переселеним громадянам на пільгових умовах; 

виділення цільових земельних ділянок для будівництва пос-
тійного житла внутрішньо переміщеним особам з урахуванням їх 
потреб; 

вивчення можливостей та бажання внутрішньо переміщених 
осіб щодо проживання у сільській місцевості. 

Механізм реалізації Комплексної державної програми пе-
редбачав підготовку щоквартальних звітів щодо її виконання. За 
результатами звітів про стан виконання у І-ІІ кварталах 2016 р. 
заходів Комплексної державної програми можна зробити такі  
висновки. 

1. У 2016 р. для реалізації заходів, спрямованих на створення 
реєстру об’єктів нерухомості для користування ВПО (п. 11.1 Пла-
ну заходів), не передбачено коштів державного бюджету, у тому 
числі для ведення реєстру об’єктів нерухомості [11]. 

З урахуванням вищезазначеного Мінрегіонбуд та ЖКГ Укра-
їни визнали за доцільне вести такі реєстри на місцевому рівні й 
визначити обласні та Київську міську державні адміністрації від-
повідальними за їх створення, наповнення й оновлення. 

Поки що на рівні регіонів за інформацією департаментів ар-
хітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та 
енергозбереження Тернопільської, Полтавської, Сумської, Рівнен-
ської, Волинської, Івано-Франківської облдержадміністрацій спі-
льно з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраці-
ями вже створено реєстр об’єктів нерухомості (незавершеного бу-
дівництва зі ступенем будівельної готовності більше 80%, покину-
тих житлових будинків, котеджних містечок тощо, новостворених 
модульних будинків для тимчасового проживання), які на даний 
час непридатні для проживання, але після проведення ремонтних 
робіт становитимуть додаткове житло для зазначеної категорії 
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громадян [11]. Для вирішення питання проведення ремонтних ро-
біт необхідний значний обсяг коштів, який можливо визначити 
після розробки проектно-кошторисної документації та проведення 
державної експертизи. 

Наприклад, за інформацією Івано-Франківської ОДА на ви-
могу центральних органів виконавчої влади складено перелік 
об’єктів незавершеного будівництва та таких, що не використову-
ються за призначенням і можуть бути пристосовані для задоволен-
ня потреб ВПО у житлі та об’єктах соціально-побутового призна-
чення. До переліку увійшло 18 об’єктів різних форм власності, се-
ред яких найбільш доцільно перепрофільовувати під житло такі: 

гуртожиток державного навчального закладу «Кутський 
професійний ліцей» – 25% будівельної готовності, державна фор-
ма власності, кількість осіб, яких можна буде розмістити, – 200-
300; 

гуртожиток № 3 Коршівського професійного аграрного лі-
цею – необхідний капітальний ремонт, державна форма власності, 
кількість осіб, яких можна буде розмістити, − 180; 

Заболотівська лікарня – 77% будівельної готовності, може 
бути перепрофільована, комунальна форма власності, кількість 
осіб, яких можна буде розмістити, − 120. 

Реалізація даних заходів дозволила б задовольнити потреби 
у житлі майже 12% переселенців в Івано-Франківській області. 
Однак станом на 30.06.2016 р. коштів на добудову або рекон- 
струкцію не надходило, на жодному з об’єктів роботи не ведуться 
[11]. Також не розроблено нормативно-законодавче обґрунтування 
і механізм оренди зазначеного такого житла у створеному в кож-
ному регіоні реєстрі об’єктів нерухомості (незавершеного будів-
ництва, покинутих житлових будинків, котеджних містечок тощо). 

2. Щодо забезпечення житлом ВПО з фонду житла для тим-
часового проживання та житлового фонду соціального призначен-
ня, то слід зазначити, що згідно із ст. 11 Закону «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» місцеві державні ад-
міністрації в межах своїх повноважень забезпечують у порядку, 
встановленому ст. 4 цього Закону, надання у тимчасове користу-
вання внутрішньо переміщеним особам житлового приміщення 
або соціального житла, придатного для проживання, за умови оп-
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лати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості 
житлово-комунальних послуг. 

Проте чинний Порядок надання і користування житловими 
приміщеннями для тимчасового проживання передбачає, що пра-
вом на забезпечення таким житлом громадяни можуть скористати-
ся лише один раз, а житлові приміщення з фондів житла для тим-
часового проживання надаються на строк до одного року з можли-
вістю продовження цього строку в разі неспроможності їх придба-
ти альтернативне житло [12].  

Реєстри заяв громадян, які потребують надання житлових 
приміщень із фондів житла для тимчасового проживання, де за-
значаються дані з поданих довідок і документів та дата подання 
заяви, ведуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, 
Київська міськдержадміністрація. Рішення про надання житла із 
зазначених фондів приймаються також органами місцевого само-
врядування. 

Фонди житла для тимчасового проживання формуються ор-
ганами місцевого самоврядування шляхом: 

будівництва нового житла;  
реконструкції існуючих житлових будинків та гуртожитків, а 

також переобладнання нежитлових будинків у житлові; 
передачі житла в комунальну власність; 
придбання житла. 
Джерелами фінансування формування фонду житла для 

тимчасового проживання можуть бути: кошти місцевих бюджетів; 
добровільні внески юридичних і фізичних осіб; інші джерела. 

Через недоопрацьованість правових підстав щодо обліку 
ВПО на отримання житлового приміщення з фондів житла для 
тимчасового проживання або соціальному квартирному обліку 
з’являються труднощі в реалізації п. 11.5 Плану заходів «Ство-
рення соціального житлового фонду в містах (гуртожитки, квоти 
житла у новобудовах тощо) для надання в оренду внутрішньо пе-
реміщеним особам на пільгових умовах». 

3. Можливість будівництва постійного житла, як окремий 
напрям державної політики, фактично переводить переселенців із 
статусу ВПО у статус мешканця певної громади. Цілком зрозумі-
ло, що бажання змінити місце проживання назавжди мають не всі 
(за різними оцінками, від 50 до 70% ВПО). Однак це бажання по- 
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требує підтримки з боку центральної влади, зокрема, організацій-
но-правової та фінансової. 

Для забезпечення адаптації переселенців та їх інтеграції у 
приймаючі громади необхідно активізувати розробку проектів  
розвитку місцевих громад з будівництва постійного та соціального 
житла для переселених громадян з урахуванням їх потреб; виді-
лення цільових земельних ділянок згідно з планами розвитку гро-
мад і територій для будівництва постійного житла ВПО, виходячи 
з їх потреб і потенціалу щодо можливостей перспективного праце-
влаштування та розвитку інфраструктури, що передбачено п. 11.2 
та 11.3 Плану заходів до Комплексної цільової державної програ-
ми.   

Важливим аспектом планів щодо будівництва житла визна-
чено впровадження технологій швидкого будівництва з місцевих 
будівельних матеріалів та залучення ВПО до самостійного будів-
ництва житла (п. 11.10 Плану заходів). Слід також наголосити на 
використанні потенціалу новітніх будівельних та енергозберіга- 
ючих технологій, а також на необхідності передбачення в держав-
ному бюджеті на відповідний рік коштів на виконання державних 
житлових програм з обов’язковим створенням умов прозорого бю-
джетного фінансування та прямого кредитування і допомоги між-
народних фінансових установ під міжнародним контролем. 

Відповідно до ст. 33 (п. 1) Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» надання під забудову та для інших по- 
треб земель, що перебувають у власності територіальних громад, 
відноситься до власних повноважень виконавчих органів сіль- 
ських, селищних, міських рад [13]. Таким чином, рішення щодо 
виділення земельних ділянок під будівництво житла приймаються 
виключно на місцевому рівні. 

Відповідно до ст. 30 (п. 3) цього ж Закону сприяння розши-
ренню житлового будівництва, надання громадянам, які мають 
потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кре-
дитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи при-
дбання житла; надання допомоги власникам квартир (будинків) в 
їх обслуговуванні та ремонті належать до відання виконавчих ор-
ганів сільських, селищних, міських рад. 

Згідно із ст. 31 (п. 3) Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» розгляд і внесення до відповідних органів ви-
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конавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва й ре-
конструкції об’єктів на відповідній території також відноситься до 
власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад. 

Отже, рішення щодо розробки проектів розвитку місцевих 
громад щодо будівництва постійного житла для переселених гро-
мадян приймаються виключно на місцевому рівні. Однак ці проек-
ти можуть бути реалізовані тільки за умови їх фінансового забез-
печення. 

З метою подолання наслідків військового конфлікту на сході 
України, включаючи вирішення потреб ВПО, 22 грудня 2014 р. 
було підписано Фінансову угоду (проект «Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення України») між Україною та Європейсь-
ким інвестиційним банком на залучення кредитних ресурсів у роз-
мірі 200 млн євро, яку ратифіковано Законом України № 346-VIII, 
що набув чинності з 13.05.2015 р. 

Для визначення порядку та умов використання коштів, пе-
редбачених  Держбюджетом України для реалізації Проекту, Кабі-
нетом Міністрів України ухвалено постанову від 25.11.2015 р.  
№ 1068, відповідно до якої місцевим бюджетам надається субвен-
ція з державного бюджету для фінансування проектів у рамках 
Програми. Однак  цією програмою не передбачено фінансування 
проектів, спрямованих на будівництво житла. 

На даний час Мінрегіонбуд України  разом з органами вико-
навчої влади й органами місцевого самоврядування опрацьовують 
питання розроблення регіональних програм із забезпечення пос-
тійним житлом ВПО, у тому числі шляхом будівництва на спеці- 
ально виділених земельних ділянках котеджних містечок та із за-
стосуванням технологій швидкого будівництва житла з місцевих 
будівельних матеріалів. Адже рішення щодо розробки проектів 
розвитку місцевих громад з будівництва житла для переселених 
громадян з урахуванням їх потреб приймаються виключно на міс-
цевому рівні. 

У 2015 р. була виділена і профінансована у повному обсязі 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької та 
Луганської областей на відновлення (будівництво, капітальний 
ремонт, реконструкцію) інфраструктури із загальним обсягом фі-
нансування 291,6 млн грн (ці кошти були розподілені порівну). За 
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рахунок субвенції в Донецькій області реалізовано 117 проектів 
(роботи по 65 проектах завершено). У 2016 р., незважаючи на  
бюджетний запит до Міністерства фінансів України, зазначена  
субвенція не була навіть передбачена в державному бюджеті. 

З урахуванням актуальності та соціальної значимості питан-
ня забезпечення ВПО постійним житлом необхідно визначити 
джерела фінансування і передбачити видатки на реалізацію заходів 
щодо забезпечення житлом ВПО при формуванні проектів Дер- 
жавного бюджету, принаймні, на трирічний період. У видатковій 
частині проекту Державного бюджету України на 2017 рік кошти 
на дану мету не передбачено. 

4. У Плані заходів запропоновано ще один напрям вирішен-
ня житлової проблеми переселенців і разом з тим проблеми зне-
люднених сіл, що межують із Донбасом і м. Києвом, який полягає 
у вивченні:  

можливостей і бажання ВПО проживання у сільській місце-
вості (п. 11.8); 

ситуації щодо знелюднених сіл у регіонах, які межують із 
Донбасом (Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області) та  
м. Києвом (Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська області) 
з метою їх відродження для забезпечення ВПО житлом (з ураху-
ванням можливостей перспективного працевлаштування і розвит-
ку інфраструктури) (п. 11.10). 

До даного напряму також можна віднести п. 11.6. «Розроб-
лення та прийняття спрощеного порядку надання внутрішньо пе-
реміщеним особам земельних ділянок під житлове будівництво», 
оскільки таке будівництво здебільшого передбачається виключно в 
сільській місцевості, про що свідчать звіти місцевих адміністрацій 
про виконання цього пункту Плану заходів. 

Однак є певні сумніви щодо широкого розповсюдження та 
використання саме такого способу забезпечення житлом пересе- 
ленців із Донбасу, оскільки близько 90% населення Донецької об-
ласті складали мешканці міст. Тому ці заходи можуть не знайти 
відповідного відгуку у переселених громадян, які не згодні таким 
чином втілити своє бажання залишитися на постійне місце прожи-
вання у сільській місцевості. З цієї причини в більшості областей 
України звернень громадян, переміщених з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної опе-
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рації, щодо виділення земельних ділянок для будівництва житла у 
сільській місцевості не надходило.  

За інформацією територіальних органів Держгеокадастру в 
Харківській, Сумській, Волинській областях звернень громадян, 
переміщених із тимчасово окупованої території України, щодо ви-
ділення земельних ділянок для будівництва житла протягом І- 
ІІ кварталів 2016 р. не надходило, тому органами місцевого само-
врядування земельні ділянки для будівництва житла переселеним 
громадянам не виділялись.  

Територіальними органами Держгеокадастру в Донецькій 
області були направлені листи до міських, сільських, селищних 
рад щодо резервування та виділення земельних ділянок для осіб, 
які переселилися з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції. 

За отриманою інформацією надано два дозволи на розробку 
проекту землеустрою в Олександрівському районі на 2 га для ве-
дення особистого селянського господарства та Добропільському 
районі для будівництва й обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд та для ведення особистого селянсь-
кого господарства. 

За даними Головного управління Держгеокадастру в Херсон-
ській області, затверджено 27 проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність зазначеній категорії осіб. 

За інформацією управлінь, відділів Держгеокадастру в райо-
нах, м. Рівному в межах населених пунктів Рівненської області для 
забезпечення потреб ВПО для будівництва й обслуговування жит-
лового будинку, господарських будівель і споруд відібрано  
8,985 га земель, за межами населених пунктів відібрано 18,6654 га 
земель державної власності для ведення особистого селянського 
господарства. 

У Запорізькій області під час реєстрації в Регіональному 
штабі внутрішньо переміщеним особам постійно пропонується 
проживання у сільській місцевості у зв’язку з наявністю вільних 
місць, у Миколаївській області здійснено опитування вищезазна-
ченої категорії. У деяких регіонах (Івано-Франківська, Тернопіль-
ська області та ін.) проводяться бесіди з метою виявлення бажання 
переселених громадян щодо місця проживання. Але на даний час 
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бажаючих проживати у сільській місцевості дуже мало. Тільки 
іноді громадяни погоджуються проживати у сільській місцевості. 

У той же час рішенням уряду від 24.02.2016 р. № 115 було 
схвалено зміни до Правил надання довгострокових кредитів інди-
відуальним забудовникам житла на селі, що стосуються отримання 
у першочерговому порядку кредиту громадянами, які перебувають 
на обліку ВПО.  

Правилами встановлено, що позичальниками коштів за ра-
хунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, 
які постійно проживають, будують об’єкти кредитування в сільсь-
кій місцевості та працюють в органах місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах та організаціях сільського госпо-
дарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у 
сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприєм- 
ствах, в установах та організаціях переробних й обслуговуючих 
галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закла-
дах культури та охорони здоров'я, розташованих у межах району. 

Кредит індивідуальному забудовнику надається терміном до 
20 років, а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та 
дружини не перевищує  35 років) або неповним сім'ям (мати (бать-
ко) віком до 35 років) − до 30 років, із внесенням за користування 
ним плати в розмірі 3% річних.  

Державна підтримка в забезпеченні ВПО доступним постій-
ним житлом полягає передусім у наданні пільгового іпотечного 
житлового кредиту. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб» з метою забезпечення бу-
дівництва та інвестування в розвиток житлової інфраструктури 
міст та населених пунктів відповідні органи виконавчої влади й 
органи місцевого самоврядування разом із державними банківсь-
кими установами, а також за наявності можливостей залучення 
міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги повинні фор-
мувати для ВПО регіональні довгострокові програми з пільгового 
кредитування (у тому числі іпотечного) будівництва або придбан-
ня житла. 

Тому Планом заходів передбачено внести зміни до відповід-
них нормативних актів, якими врегульовано питання забезпечення 
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різних категорій громадян доступним житлом, у частині передба-
чення можливості участі в них ВПО (п. 11.13). 

У першу чергу до таких нормативних актів належить Дер- 
жавна цільова соціально-економічна програма будівництва (прид-
бання) доступного житла на 2010-2017 роки, затверджена Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249, у  
рамках виконання якої реалізується механізм, що передбачає зде-
шевлення вартості житла для громадян за рахунок державної під-
тримки на 30% вартості нормативної площі доступного житла [14].  

У цій програмі визначається, що оптимальним способом роз-
в'язання проблеми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, 
відсоткових ставок за кредитами на будівництво (придбання) жит-
ла з метою забезпечення їх доступності. Тобто передбачається 
здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла 
громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умо-
ви надання державної підтримки.  

Виходячи з вищезазначеного, щоб норма законопроекту дія-
ла і ВПО могли скористатися державною підтримкою будівництва 
доступного житла, яка полягає у сплаті державою 30% вартості 
будівництва (придбання) доступного житла або пільговими іпо- 
течними житловими кредитами, необхідно передбачити кошти в 
Державному бюджеті на реалізацію Державної цільової соціально-
економічної програми будівництва (придбання) доступного житла 
2010-2017 рр. 

Зростання потреби у тимчасовому та постійному житлі від-
буватиметься і в подальшому, оскільки збройний конфлікт поки 
що не врегульовано, збільшуватиметься і кількість нових пересе-
ленців. Особливо це стосується осіб, які втратили житло через во-
єнні дії. Станом на початок лютого 2015 р. у  Донецькій області 
зруйновано та пошкоджено 9 215 житлових будинків усіх форм 
власності (майже 15% жилого фонду), у Луганській  області − по-
над 489 житлових будинків (станом на грудень 2015 р.). Загальна 
сума руйнувань складає більше 1 250 765 000 грн [15]. 

Питання відновлення, проектування, нового будівництва, 
реконструкції та капітального і поточного ремонту об’єктів інфра-
структури, здійснення заходів щодо відновлення об’єктів промис-
ловості, соціальної та транспортної інфраструктури, житлового 
фонду і систем життєдіяльності населених пунктів Донецької та 
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Луганської областей, що зазнали пошкоджень у результаті прове-
дення АТО, покладалися на Державне агентство з питань віднов-
лення Донбасу [16], але бюджет організації був не визначений,  
відсутні програми та план дій. При цьому певна діяльність віднов-
лення вже розпочата у звільнених містах Донецької та Луганської 
областей за допомогою іноземних донорів та міжнародної гумані-
тарної допомоги із залученням місцевих громад.   

Неможливість комплексного вирішення питань забезпечення 
і реалізації державної політики щодо ВПО та слабка координація 
діяльності центральних органів влади обумовили необхідність ре-
організації цієї структури і створення у квітні 2016 р. Міністерства 
з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо перемі-
щених осіб [17].   

Характер житлових проблем ВПО після їх повернення додо-
му зміниться. Виникнуть нові питання, які потребуватимуть вирі-
шення: чи є житло в наявності, яким є його стан, чи було воно 
конфіскованим або націоналізованим, наданим іншим особам, чи 
мали ВПО тимчасове житло, які програми з відновлення та будів-
ництва житлового фонду існують у регіоні, які механізми компен-
сації втраченого житла задіяні, яким чином відновлюватиметься 
право власності на житло тощо.  

 
 
7.3. Пропозиції та рекомендації щодо вирішення  

 житлових проблем ВПО 
  
Для успішного вирішення житлових проблем ВПО в Україні 

необхідно зняти і подолати перешкоди, викликані такими обстави-
нами: 

1. У Державному бюджеті на 2016 рік не було передбачено 
коштів на реалізацію державних житлових програм (не закладено 
і у проект Державного бюджету на 2017 рік). 

2. Більшість питань, пов’язаних із вирішенням житлової 
проблеми ВПО, було передано на місцевий рівень. 

3. Створення соціального житлового фонду в містах (гур-
тожитки, квоти житла у новобудовах тощо) для надання в оренду 
ВПО на пільгових умовах триває повільно, охоплює невелику кі-
лькість осіб, які в ньому зацікавлені. Таке житло потребує ремон-
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ту, кошти на який не виділяються  ні на місцевому, ні на держав-
ному рівні. Ремонт, необхідний для відновлення житла, на даний 
час є можливим тільки за рахунок коштів міжнародних донор- 
ських і благодійних організацій. 

4. Нормативно-правова база для користування соціальним і 
тимчасовим житлом не опрацьована в належному вигляді: не вне-
сено належних змін до чинного законодавства; не розроблено ме-
ханізм пільгової оплати оренди; не здійснюються навіть спроби 
будь-яких соціальних інновацій у цій сфері з використанням за-
рубіжного досвіду. 

5. У великих містах (Київ, Харків, Дніпро, Одеса), де скон-
центрована абсолютна більшість ВПО відповідних областей,  
житлова проблема постає найбільш гострою і в той же час най-
меншою є можливість її вирішення, за винятком найму житла на 
ринкових умовах. 

6. Сподівання на вирішення проблеми знелюднення сіл у 
регіонах, які межують із Донбасом (Харківська, Запорізька, Дніп-
ропетровська області) та м. Києвом (Київська, Полтавська, Чер-
каська, Чернігівська області), з метою їх відродження на засадах 
бажання ВПО проживання у сільській місцевості поки ще не ви-
правдовуються. Що стосується можливості перспективного пра-
цевлаштування та розвитку інфраструктури в цих селах, то вона 
на даний час є не дуже ймовірною. 

7. Будівництво котеджних містечок із модульних будинків 
для ВПО існує в дуже невеликих обсягах та не може (і не має) бу-
ти головним напрямом вирішення житлової проблеми з багатьох 
причин, передусім соціально-психологічних. 

8. Питання щодо впровадження  технологій швидкого бу- 
дівництва житла з місцевих будівельних матеріалів, у тому числі 
модульних будиночків, котеджних містечок, поки що майже не 
вирішується. 

9. Потребує врегулювання порядок надання тимчасового та 
соціального житла, житлових приміщень із зазначених житлових 
фондів шляхом внесення відповідних змін до чинних нормативно-
правових актів, якими регулюється цей порядок, а саме до: 

Закону України «Про житловий фонд соціального призна-
чення»; 
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Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р.  
№ 682 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житло-
вий фонд соціального призначення»; 

Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р.  
№ 422 «Про затвердження Порядку надання і користування жит-
ловими приміщеннями для тимчасового проживання». 

Зазначеними змінами пропонується включити ВПО до пере-
ліку громадян, які мають підстави для перебування на спеціально-
му обліку житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 
проживання або соціальному квартирному обліку для отримання 
такого житла.  

У результаті аналізу світового досвіду і вітчизняної практи-
ки житлового забезпечення ВПО виявлено проблеми та перешкоди 
в цій сфері, а також надано такі пропозиції щодо їх усунення:  

1. Забезпечити інвентаризацію наявного житлового фонду 
та його використання для створення тимчасового житла для 
ВПО. 

В Україні існують правові засади забезпечення внутрішніх 
переселенців тимчасовим житлом. На підставі ст. 132-1 Житлового 
кодексу України [18] «біженцям чи особам, які потребують додат-
кового захисту, та  громадянам,  які  вимушені залишити жиле 
приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або 
з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного жи-
лого приміщення», надається житло для тимчасового проживання. 
Формування фондів такого житла [12] покладається на місцеві ор-
гани виконавчої влади. Існують певні часові й санітарні обмежен-
ня щодо такого житла. Так, санітарна норма тимчасового житла 
складає 6 м2 / чол., надане воно може бути на один рік, але з по- 
дальшим продовженням терміну в разі не вирішення переселенця-
ми своїх проблем. Якщо мешканець такого житла має дохід, що 
дозволяє йому наймати житло за середньоринковими цінами пев-
ного регіону, то він позбавляється права на тимчасове житло.  

На сучасному етапі почали реалізовуватися окремі проекти з 
будівництва тимчасового житла для переселенців, однак це не ви-
рішить житлову проблему для них. Створені модульні будинки, 
компактні поселення можуть розглядатися як пункти прийому для 
подальшого переселення. Отримання такого житла на основі гума-
нітарної допомоги та меценатства є важливим засобом поповнення 
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фонду тимчасового житла в регіонах. Однак, як показує досвід ін-
ших країн, такі поселення не мають достатньої комфортності й 
інфраструктури, розташовані ізольовано від інших житлових квар-
талів, вони не сприяють інтеграції переселенців у місцях нового 
проживання, спричиняють сегрегацію ВПО. Тому більш доціль-
ним й ефективним є інвентаризація місць у гуртожитках та житло-
вому фонді, що належать підприємствам та організаціям, муніци-
пальному житлі, хостелах і готелях, що фінансувалися частково 
державою для проведення чемпіонату з футболу. Таке житло при-
датне для проживання у зимовий час і може бути використане до 
переселення ВПО до іншого житла.  

Таким чином, нормативні підстави для надання тимчасового 
житла внутрішнім переселенцям існують, однак проблемою зали-
шається ведення реєстру осіб, які його потребують, і створення 
відповідної бази тимчасового житла в регіонах. У таких умовах 
потребують активізації дії органів місцевої виконавчої влади в цій 
сфері. Пропонується на рівні Мінрегіонбуду України прийняти 
відповідне розпорядження щодо інвентаризації та формування ба-
зи тимчасового житла для переселенців у кількості, що забезпечує 
потребу не менше 20% від кількості вже переселених осіб до регі-
ону.  

2. Забезпечити відновлення будівництва соціального житла 
в регіонах та його використання для вирішення житлової пробле-
ми ВПО.  

Існування фонду соціального житла в Україні на сьогодні не 
має відповідного нормативного забезпечення. З 2005 р. намагалися 
прийняти Державну програму «Соціальне житло» [19; 20], що до-
помогла б виріши проблему скорочення черги на поза- та першо-
чергове житло. Але через брак коштів у державному та місцевих 
бюджетах її реалізація була неможливою. Слід зазначити, що на- 
явність саме соціального житла в регіонах дозволила б реалізувати 
соціальну функцію держави в частині забезпечення житлом соціа-
льно незахищених верств населення та створила б умови для меш-
кання ВПО.  

За аналітичними розрахунками, потреба в соціальному житлі 
різниться по регіонах України і становить 9,5 млн м2, що враховує 
лише потребу мешканців гуртожитків, комунальних квартир, які 
перебувають на квартирній черзі за санітарними нормами житло-
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вої забезпеченості [21]. З урахуванням потреб вимушених пересе-
ленців потреба в соціальному житлі зросте у 3-4 рази.  

Проблемою також є те, що згідно із законодавством України 
соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, 
продажу, даруванню, викупу та заставі [22-24], що обмежує права 
майбутніх мешканців. Мешканцю соціального житла доцільно 
обов’язково надати можливість його викупу в майбутньому. А  
функції щодо соціального квартирного обліку варто передати 
Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву» на підставі Пос-
танови КМУ № 238 від 11.03.2011 р. «Про Єдиний державний ре-
єстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» [25] 
відповідної Постанови Кабінету Міністрів України. 

Світовий досвід житлової підтримки мігрантів свідчить про 
наявність програм, доступних для всіх іммігрантів, і специфічних 
житлових програм. Так, до загальних програм житлової підтримки 
належить державна та муніципальна підтримка діяльності притул-
ків для безхатченків, жінок, що піддалися насильству, дітей-сиріт 
та пристарілих громадян, осіб з обмеженими можливостями. Ок-
ремі програми існують для забезпечення розвитку деяких видів 
діяльності в регіонах, одночасно з вирішенням житлової проблеми 
мігрантів. Наприклад, програма підтримки сільськогосподарських 
мігрантів у Мічигані, де житло за рахунок муніципалітету надаєть-
ся на час роботи за контрактом на сільськогосподарських ділянках. 
З одного боку, це дає можливість підтримати вітчизняні фермерсь-
кі господарства, а з іншого – сприяє підвищенню соціального за-
хисту мігрантів. Надання соціального житла для мігрантів у світі, 
зазвичай, супроводжується певними податковими пільгами для 
його власників.   

У Великобританії має місце будівництво соціального житла 
для переселенців (біженців) за участю них самих. Важливим при 
цьому є не створення компактних поселень, а навпаки, розпоро-
шення соціального житла серед інших районів, щоб не створювати 
бідняцьких кварталів.  

Таким чином, Кабінету Міністрів України рекомендується: 
якнайшвидше прийняти Державну цільову програму «Соціальне 
житло» з превалюванням інших джерел фінансування такого жит-
ла та застосувати пайову участь майбутніх мешканців, визначен-
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ням чітких правил його використання і повернення, застосуванням 
механізмів оренди й оренди з викупом соціального житла; внести 
зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального приз-
начення» в частині надання можливості викупу соціального житла; 
забезпечити облік ВПО, які потребують соціального житла.  

3. Здійснити переорієнтацію вже діючих програм розвитку 
житлового будівництва на вирішення житлових проблем ВПО.  

У даний час в Україні діє три базові програми стимулювання 
розвитку житлового будівництва, а саме: Державна цільова соціа-
льно-економічна програма будівництва (придбання) доступного 
житла на 2010-2017 рр. [14], Державна програма забезпечення мо-
лоді житлом на 2013-2017 рр. [26], Державна цільова програма  
розвитку українського села на період до 2015 р. [27] та ряд регіо-
нальних програм. Усі вони передбачають створення відповідних 
фінансових та організаційних механізмів забезпечення доступності 
житла для населення. Доцільним є внесення пропозицій щодо 
першочерговості фінансування потреб у житлі для ВПО через за-
стосування іпотечного житлового кредитування, використання на-
копичених коштів на депозитних рахунках як першого внеску на 
оплату вартості доступного житла без лімітних обмежень банків-
ських установ, добудови об’єктів незавершеного житлового будів-
ництва, функціонування житлових будівельних кооперативів та 
фондів фінансування будівництва, пільгового кредитування інди-
відуальних сільських забудовників, надання матеріалів для будів-
ництва індивідуального житла тощо.  

Дуже гостро постає проблема відсутності необхідної взаємо-
дії та зв'язку між громадською підтримкою волонтерських органі-
зацій, що надають допомогу ВПО, і житловими й будівельними 
організаціями, які наразі здатні забезпечити доступне житло для 
них.  

Таким чином, пропонується ухвалити відповідне розпоря-
дження Кабінету Міністрів України та інструктивні матеріали Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України  щодо внесення змін і допов-
нень до чинних державних цільових програм стимулювання жит-
лового будівництва з орієнтацією на успішне розв’язання житло-
вих проблем ВПО; створити умови для партнерських відносин між 
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громадськими організаціями і забудовниками щодо формування та 
реалізації механізмів забезпечення доступності житла для ВПО.  

4. Здійснити інформаційне та інституційне забезпечення 
вирішення житлових проблем ВПО; вести реєстр житлових по- 
треб ВПО.  

Доцільність реєстрації житлових потреб переселенців вини-
кає у зв’язку з необхідністю розмежування видів, вартості житла, 
терміну його використання, місць проживання, засобів компенсації 
його вартості. Переселенцям залежно від факторів, що визначати-
муть потребу в житлі, може пропонуватися придбання чи оренда 
тимчасового, соціального, доступного житла або житла за ринко-
вими цінами й умовами. Факторами, які впливатимуть на вибір 
житла, безперечно є сукупний дохід сім’ї та можливість його 
отримання у подальшому, наявність членів сім’ї з особливими по-
требами, втрата чи наявність житла на окупованій території та те-
риторії проведення АТО, місця працевлаштування і наявність  
часткової компенсації вартості житла від роботодавців, попередня 
трудова діяльність та кваліфікація переселенця тощо.  

Діяльність створеного Міжвідомчого координаційного шта-
бу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян Ук-
раїни, які переміщуються з тимчасово окупованої території та рай-
онів проведення антитерористичної операції, є недостатньо опера-
тивною у плані житлового забезпечення таких осіб через відсут-
ність доступного житла [28]. Хоча реєстр ВПО, які потребують 
соціального забезпечення, ведеться достатньо оперативно [29; 30].  

Таким чином, пропонується інтегрувати діяльність щодо ре-
єстрації ВПО з реєстрацією їх житлових потреб та опрацюванням 
даних адміністратором Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов (Державною спеціалізова-
ною фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіж-
ному житловому будівництву») для оперативної пропозиції виду 
житла для переселенців.  

5. Забезпечити формування постійного житлового фонду 
для ВПО, які вирішили залишитися на територіях переміщення.  

Досвід таких країн, як Сербія, Азербайджан, Грузія, Молдо-
ва та ін., що мали збройні конфлікти та масові вимушені перемі-
щення людей у межах країни, свідчить, що значна частка ВПО не 
повернеться в місця попереднього проживання і назавжди «осяде» 
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на територіях, куди вони переселилися. Тому вирішення житлової 
проблеми має розглядатися не лише як тимчасовий захід (надання 
гуртожитків, баз відпочинку, будівництво дешевих малокомфор-
табельних котеджів тощо), але і як формування стратегічної про-
грами житлової інфраструктури для постійного проживання пере-
міщеного населення. Здійснювати це доцільно за умови залучення 
зусиль і коштів безпосередніх осіб шляхом:  

надання земельних ділянок для приватного будівництва;  
надання безвідсоткових (або з низькою відсотковою став-

кою) кредитів на придбання або будівництво житла на тривалий 
період (10-20 років); 

надання пільг тим переселенцям, які вирішують житлову 
проблему самостійно (звільнення їх від сплати податку на доходи, 
звільнення від нотаріального мита при самостійній купівлі житла 
та ін.); 

передачі у приватну власність із державного фонду споруд, 
які за кошти переселенців було б можливо обладнати, перетворити 
шляхом реконструкції на житлові приміщення. 

Зусилля щодо формування постійного житла для ВПО мати-
ме більший довгостроковий соціальний ефект, ніж тимчасове ви-
рішення житлової проблеми. Це сприятиме найшвидшій інтеграції 
переселенців у нове середовище проживання, підвищенню еконо-
мічної та соціальної активності переселенців,  подоланню їх без-
притульності та невизначеності становища. 

Отже, у вирішенні житлової проблеми ВПО особливу увагу 
пропонується приділити формуванню постійного житла на нових 
територіях їх базування при активному залученні фінансового, 
підприємницького, трудового потенціалу самих вимушених пере-
селенців. 

6. Розробити механізми компенсації вартості втраченого 
житла під час дій, пов’язаних із проведенням антитерористичної 
операції.  

Питання компенсації вартості втраченого житла для ВПО 
обговорюються, але не розв’язуються ні в економічних, ні в юри-
дичних напрямах. Саме ці питання через певний час все одно по- 
трібно буде вирішувати як для ВПО, що не можуть повернутися, 
так і для  громадян, які повернулися і мають зруйноване чи по- 
шкоджене житло. Встановлення граничної межі компенсації по- 
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требує також додаткового опрацювання і розробки альтернативних 
варіантів компенсації. Компенсація або відновлення втраченого 
житла служитиме першочерговим засобом стабілізації ситуації в 
регіоні [31]. Доцільною є розробка окремого положення про жит-
лове забезпечення ВПО.  

Таким чином, доцільно опрацювати питання компенсації ва-
ртості втраченого житла під час дій, пов’язаних із проведенням 
антитерористичної операції, із залученням громадських організа-
цій, наукових працівників, юристів та консультантів у сфері між-
народного житлового права; розробити окреме положення про  
житлове забезпечення ВПО.  

7. Розробити механізми регулювання цін у секторі оренди 
житлової нерухомості та забезпечити розширення бази житла, 
призначеного для оренди.  

Одним із механізмів, здатних пришвидшити забезпечення 
житлом ВПО, має стати оренда житла. Правові засади оренди жит-
ла закладені у Житловому кодексі України. Проте в сучасних умо-
вах оренда житла здебільшого здійснюється з порушенням право-
відносин. Ознакою цього є розповсюдження практики ухилення 
від укладання договорів оренди, що створює можливості для фор-
мування потужного сегменту тіньової економіки внаслідок одер-
жання неоподатковуваного доходу. 

Через відсутність будь-яких нормативів щодо встановлення 
орендної плати з диференціацією за типом житла та регіонами 
орендна плата є предметом домовленості між орендодавцем та 
орендарем. Заплутані та непрозорі орендні відносини набули но-
вих рис з появою багатотисячної чисельності ВПО. Слід звернути 
увагу, принаймні, на два аспекти: по-перше, різке підвищення  
орендної плати, особливо в містах, де кількість переселенців є 
найбільшою; по-друге, випадки немотивованої відмови в оренді 
для переселенців із Донбасу. Тому необхідно розробити механізм 
регулювання орендної плати за житло. 

Оренда житла внутрішньо переміщеними особами у фізич-
них осіб-власників може вирішити проблему забезпечення житлом 
переселенців зі сходу країни лише частково, насамперед, через 
високу вартість цієї послуги, а не через відсутність житла, яке його 
власники можуть запропонувати. Ситуація, що склалася, висвітли-
ла прогалини в державній житловій політиці, у якій відсутня стра-
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тегія розбудови житла для оренди і надання тим, хто потребує та-
кого житла.  

З урахуванням появи нової проблеми забезпечення житлом 
сучасних «безхатченків» необхідно  скоригувати житлові програ-
ми, які реалізуються в Україні, насамперед доступного та соціаль-
ного житла. Ця вимога обумовлена тим, що кількість ВПО майже 
зрівнялася з кількістю осіб, які перебувають на квартирній черзі. 

Завдяки міжнародній фінансовій допомозі та тій допомозі, 
що надають окремі країни, можна запровадити пілотні проекти зі 
спорудження житлових будинків, житло у яких надавалося б на 
засадах оренди особам, які виїхали з окупованої території та не 
мають намірів туди повертатися. Реалізація таких проектів дозво-
лила б частково вирішити проблему працевлаштування населення. 
Поєднання «тимчасове-соціальне-доступне» житло мало б втіли-
тися у різноманітні форми з урахуванням доходу сім’ї, статевові-
кової структури, намірів повертатися (чи не повертатися) на попе-
реднє місце проживання та інших характеристик. 

Для забезпечення комплексного вирішення проблеми та по-
передження нераціональних втрат людських, управлінських, фі-
нансових ресурсів, пов’язаних із житловим забезпеченням ВПО, у 
найближчій перспективі необхідно: 

активізувати пошук та залучення вільних приміщень із дер-
жавного фонду для вирішення житлової проблеми ВПО шляхом їх 
реконструкції та пристосування під житло; 

забезпечити механізми зниження вартості оренди житла для 
ВПО, зокрема застосування тимчасового регулювання цін на рин-
ку індивідуальної тривалої оренди житла;  

узгодити програми забезпечення житлом і працевлаштуван-
ня на регіональному рівні, особливо у праценедостатніх регіонах;  

створити можливості й умови для формування постійного 
житла для переселенців, які не мають наміру повертатися на тери-
торії попереднього мешкання, активно залучати потенціал пересе-
ленців;  

знизити навантаження переселень на центральні та близькі 
до зони проведення АТО регіони шляхом пропонування вакантних 
місць для працевлаштування і житлових умов в інших регіонах; 

ураховувати житлові потреби внутрішніх переселенців з 
особливими потребами (інваліди, багатодітні родини, самотні літні 
люди та ін.).  
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ПІСЛЯМОВА 
 
На сучасному етапі Донецька та Луганська області потрапи-

ли в зону найскладніших біфуркацій, які проявляються в політич-
ній, економічній і гуманітарній сферах та затяжному воєнному 
конфлікті, що знищує економіку цих регіонів, їх людський і соціа-
льний потенціал, завдає величезної шкоди Україні в цілому. 
Збройний конфлікт на території цих областей спричинив велику 
кількість внутрішніх переселенців та біженців. В українському 
суспільстві ніхто не прогнозував і не очікував такого розвитку по-
дій на сході країни, причини яких поки що глибоко не досліджені, 
і вони  стали шоком для більшості громадян України. Донецька та 
Луганська області належать до старопромислових регіонів, які в 
останні три десятиріччя стикаються з  проблемами економічного 
розвитку, обумовлених консервацією застарілих технологічних 
укладів, які стали перешкодою на шляху прогресивного розвитку 
регіонів на основі інновацій, сучасних технологій та організацій-
них форм господарювання. Наслідки воєнного конфлікту посили-
ли перешкоди, які мали місце в розвитку цих регіонів, та постави-
ли нові, які перетворились на загрози національної безпеки в соці-
альній, економічній, політичній, науково-технічній, інформаційній 
сферах. 

За результатами дослідження, викладеними в першому розді-
лі монографії, зроблено такі висновки: 

у структурі економіки України Донецька та Луганська обла-
сті були найбільшими за своїм природним й економічним потенці-
алом, у 2013 р. вони забезпечували 15,7% сукупного ВРП України 
і більше 25% експорту, на їх території діяло 10,8% усіх юридичних 
осіб, де працювало 15,6% зайнятих від загального обсягу по Укра-
їні. У цих регіонах домінували традиційні галузі індустріальної 
економіки – вугледобувна, металургійна, коксохімічна, хімічна, 
машинобудівна та ін., де виробництво здійснювалося у великих 
приватних компаніях. Разом з тим на Донбасі наростали антимо-
дернізаційні процеси, що проявилося у зниженні частки іннова-
ційно активних підприємств та посиленні сировинного характеру 
промислового виробництва. Це обумовило стагнацію економіки, 
погіршення умов зайнятості та загострення соціальних проблем. Із 
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використанням багатих надр східних регіонів приватний капітал 
зростав та збагачувався; 

трагічні події на сході України 2014-2016 рр. є наслідком 
внутрішніх протиріч та зовнішньої агресії. Вони вилилися у 
збройне протистояння України і Росії на території Донбасу, яке 
здебільшого визначається як «гібридна війна» (State-Sponsored 
Hybrid). Унаслідок такої війни та окупації частини територій До-
нецька і Луганська області, а також Україна в цілому зазнали знач-
них економічних та людських втрат. Відбулася втрата економічно-
го потенціалу й інфраструктури. Тільки в Донецькій області було 
пошкоджено або зруйновано понад 10 тис. об'єктів, а обсяг про- 
мислової продукції за 8 місяців 2016 р. є меншим на 37,5% віднос-
но 2014 р., погіршується структура промисловості;  

на сучасному етапі необхідно не лише відновлювати зруйно-
ване, але і забезпечити модернізацію економіки Донбасу, створити 
заново весь комплекс життєзабезпечення міст і сіл, які постражда-
ли під час воєнних дій. Потрібно сформувати умови для повної 
зайнятості та зростання доходів і місцевого населення, і вимуше-
них переселенців. Обґрунтовано пропозиції щодо відновлення ви-
робничого потенціалу Донбасу, необхідність розробки Стратегії 
структурної перебудови економік Донецької та Луганської облас-
тей. Основними напрямами розвитку економіки мають стати: мо-
дернізація промислових виробництв за рахунок упровадження но-
вітніх прогресивних технологій та обладнання; створення значного 
інноваційного сектору у промисловості; підвищення конкуренто-
спроможності продукції; реалізація комплексних заходів щодо 
підвищення якості продукції та її сертифікації. Для залучення ін-
вестицій в економіку регіону потрібно забезпечити сприятливий 
інвестиційний клімат, сприяти пошуку потенційних інвесторів, 
створювати підприємства з іноземним статутним капіталом; ви-
значати пріоритети інвестиційної політики території;  

виявлено найбільш суттєві проблеми людського розвитку в 
Донецькій та Луганській областях: втрата людського потенціалу 
регіонів унаслідок вимушеної внутрішньої та зовнішньої еміграції 
населення, яка складає близько 2 млн чол., що є найбільш актив-
ною, кваліфікованою та заможною частиною населення; суттєве 
звуження сфери прикладання праці, можливостей зайнятості на 
великих та середніх підприємствах; скорочення чисельності штат-
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них працівників у Донецькій області у 2,4 раза, у Луганській – у  
3 рази; значне падіння у 2016 р. порівняно з 2013 р. реальної заро-
бітної плати (січень-вересень) − для Донецької області вона скла-
дала 80,9%, а для Луганської – 72,4% , що було нижче відповідно-
го показника по Україні; зростання заборгованості щодо заробітної 
плати; негативна динаміка доходів і витрат домогосподарств До-
нецької та Луганської областей; порушення прав людини у зв’язку 
зі збройним конфліктом − порушується право на життя, безпеку, 
доступ до основних соціальних благ, достатній рівень життя, пова-
гу та гідність людини;  

для недопущення подальшого погіршення соціально-еконо-
мічної та гуманітарної ситуації, втрати людського потенціалу в 
даних регіонах і в Україні в цілому, вирішення нагальних проблем 
ВПО необхідно терміново визначити пріоритети подолання нас-
лідків воєнного конфлікту, забезпечення людського розвитку на 
територіях Донецької та Луганської областей, що сприятиме ди-
намічному економічному розвитку підконтрольних Україні тери-
торій, створенню нових робочих місць та збільшенню можливос-
тей зайнятості й доходів; 

доведено, що наявність в Україні значної кількості ВПО, які 
на даний момент перевищують 3% населення, створює додаткові 
завдання соціально-економічної політики, що мають бути спрямо-
вані на вирішення стратегічних проблем життєзабезпечення пере-
міщених осіб: забезпечення постійним житлом, роботою праце- 
здатних та економічно активних, можливостями здобуття якісної 
освіти; забезпечення ВПО всіма конституційними правами та сво-
бодами, у тому числі можливістю вибору місця проживання; за-
безпечення сприятливих умов для інтеграції в нове середовище. 
Основна увага має бути спрямована на економічно активне насе-
лення, підростаюче покоління, яке формує людський потенціал 
країни. Пріоритетними інструментами мають бути ті, що пов’язані 
із забезпеченням активної політики зайнятості, підвищенням кон-
курентоспроможності робочої сили, розвитком підприємницької 
активності, забезпеченням стійкого зростання трудових та підпри-
ємницьких доходів.  

Другий розділ надав можливість порівняти концептуальні 
підходи до відновлення та розбудови миру, які обґрунтовуються 
авторами цієї монографії та обумовлюють загальний погляд на- 
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укової спільноти інституту щодо розв’язання визначеної пробле-
ми. Проаналізовано стан, проблеми причини, наслідки воєнного 
протистояння. Визначено мету, цільові орієнтири та принципи, 
якими необхідно керуватись для відновлення і розбудови миру; 
обґрунтовано потребу в типізації територій, що обумовлює дифе-
ренційований підхід до формування напрямів і завдань до кожного 
типу території залежно від її стану та потреб відновлення. Запро-
поновано структурувати умови для досягнення тривалого миру та 
розвитку, а також запровадити стандарт відновлення. Цей іннова-
ційний підхід до стандарту відновлення доцільно використовувати 
для розвитку не тільки Донбасу, але і країни в цілому. Класичним 
варіантом змістовного визначення концепції є пріоритетні та ос- 
новні напрями із заходами та механізмами реалізації, а також очі-
куваними результатами. 

При порівнянні погляду науковців на концептуальні засади 
відновлення та розбудови миру на сході України зі схваленою 
Концепцію Державної цільової програми з відновлення та розбу-
дови миру на сході України стає очевидним, що доцільно було б 
спочатку мати концепцію відновлення та розбудови миру, а потім 
уже − концепцію програми. Наведена в підрозділі 2.7 Концепція 
державної цільової програми відновлення та розбудови миру на 
сході України, розроблена згідно з вимогами до нормативної бази 
такого характеру, показує значні перешкоди для формування самої 
програми. Заходи будуть затверджуватися залежно від можливос-
тей їх фінансування, яке є вкрай обмеженим, а не від гостроти 
проблем та потреб. Однак цей процес уже триває, і є сподівання, 
що такі негативні очікування переростуть у позитивний процес її 
формування. Саме надання більших прав Міністерству з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України та можливості реалізації цих прав забезпечить ефективну 
взаємодію суб’єктів суспільних відносин, задіяних у процесах від-
новлення та розбудови миру на сході України.  

Результати дослідження за третім розділом засвідчили, що 
найбільш важливими напрямами вдосконалення законодавства у 
сфері забезпечення прав та свобод є такі: 

розробка та впровадження механізмів фінансового, організа-
ційно-управлінського, інституційного, кадрового, наукового, ін-
формаційного забезпечення практичної реалізації базових поло-
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жень Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб»; 

конкретизація напрямів та розробка практичних механізмів 
взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядуван-
ня та громадськими об'єднаннями щодо надання допомоги ВПО, 
особливо у сфері залучення ресурсів громадянського суспільства; 

нормативне закріплення положень щодо необхідності ство-
рення національної мережі регіональних ресурсно-моніторингових 
центрів з метою підтримки діяльності щодо забезпечення прав і 
свобод ВПО. 

Наведена у четвертому розділі оцінка міжнародного досвіду 
щодо захисту прав ВПО та їх інтеграції у територіальні громади 
показала наявність можливостей до його адаптації в Україні з ура-
хуванням національних особливостей. 

Для розробки інструментів державного управління процесом 
відновлення та розбудови миру доцільно використовувати напра-
цьований міжнародний досвід Азербайджану, Грузії, Молдови, 
Росії, які стикалися з проблемою ВПО. Він свідчить, що для 
розв’язання проблем ВПО необхідно створювати спеціальну нор-
мативно-правову базу, інституційне забезпечення з метою коорди-
нації зусиль, а також багатоканальне фінансування, у тому числі 
фінансування з державного бюджету, фінансову та матеріальну 
допомогу міжнародних організацій, урядів інших країн.   

Соціальна адаптація та інтеграція ВПО у приймаючі громади 
є найбільш збалансованим варіантом державної політики стосовно 
громадян країни, які переселися з окупованих територій та районів 
проведення антитерористичної операції. 

За результатами регіонального розподілу ВПО в Україні 
сформовано кластери регіонів за питомою вагою переселенців до 
кількості постійного населення. Дане групування дозволило вста-
новити, що питома вага переселенців до кількості постійного на-
селення у 12 регіонах становить менше 1%, у 8 регіонах − в інтер-
валі 1-4%, у 5 регіонах − від 4 до 16%. Наявність переселенців 
створює додаткове навантаження на соціальну інфраструктуру 
приймаючих громад, насамперед, ураховуючи велику кількість 
переселенців пенсійного віку, а також на медичні заклади, що має 
знайти відображення в обсязі витрат на медичне обслуговування 
та медичної субвенції з державного бюджету. Виявлено, що відбу-
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вається зворотний процес, коли Донецька і Луганська області при 
найбільшій кількості ВПО мають найнижчий розмір субвенцій із 
державного бюджету на ці цілі. 

На підставі систематизації світового досвіду у вирішенні 
проблеми постконфліктної реабілітації територій та реінтеграції 
ВПО визначено основні методологічні принципи розробки про-
грам відновлення та розбудови миру, серед яких: розумна мінімі-
зація витрат; єдність підходів у відновленні старого та створенні 
нового з орієнтацією на високі цільові стандарти; гнучкість тери-
торіального планування; поетапність й удосконалення програм 
постконфліктної реабілітації; співробітництво урядових та міжна-
родних структур; партнерство місцевих органів влади з громадян-
ським суспільством.  

З метою успішного відновлення Донбасу необхідно створити 
структурні передумови для тривалого миру та соціально-еконо-
мічного розвитку, що потребують невідкладного вирішення таких 
питань: 

повернення біженців і тимчасових переселенців на колишні 
місця проживання, що включає допомогу з транспортом для повер-
нення, надання тимчасового житла і допомогу з будівельними ма-
теріалами для ремонту пошкоджених будівель, а також вирішення 
проблем працевлаштування; 

забезпечення громадської безпеки, у тому числі розмінуван-
ня територій, забезпечення контролю за наявною стрілецькою 
зброєю, навчання та тренінги сил безпеки (поліції та народних 
дружин); 

забезпечення продовольчої безпеки та відновлення сільсько-
го господарства, що передбачає на першому етапі цільовий розпо-
діл гуманітарної допомоги, інвентаризацію земель сільськогоспо-
дарського призначення для оцінки придатності їх використання, 
розвиток тваринництва та забезпечення кормами, ветеринарними 
препаратами, інвентаризація збережених сільгоспзнарядь; 

відновлення інфраструктури − це в першу чергу житло, во-
допровід і каналізація, електропостачання, зв'язок, транспорт, ути-
лізація твердого сміття і зруйнованих конструкцій; 

забезпечення потреб в охороні здоров'я (надання базових 
медичних послуг, відновлення медичних установ), освіті (віднов-
лення та ремонт установ освіти), соціального захисту; 
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організація управління регіоном, реформа громадських 
служб, відновлення фінансових інститутів. 

Дієвим механізмом відновлення соціальної інфраструктури 
має стати формування державних замовлень на виконання інфра-
структурних проектів, що може також сприяти збільшенню внут-
рішнього попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, металопроду-
кцію, будівельні матеріали, продукцію машинобудування, а також 
вирішенню проблеми працевлаштування населення, у тому числі 
внутрішньо переміщених осіб. 

У результаті дослідження фінансових аспектів відновлення 
соціальної інфраструктури встановлено, що оцінки фінансових 
ресурсів, потрібних для відновлення постконфліктних територій, 
можуть варіюватися у достатньо широких межах. Механізми фі-
нансування – прямі державні інвестиції та непряме фінансування 
через надання пільг і преференцій суб’єктам господарювання до-
повнюються коштами від міжнародних організацій, урядів інших 
країн, гуманітарною допомогою.  

Відповідно до кредитної угоди між Урядом України та Уря-
дом Німеччини в розмірі 500 млн євро у 2016 р. узгоджено фінан-
сування 10 проектів загальною вартістю 80,67 млн євро, спрямова-
них на відбудову та модернізацію інфраструктури східної частини 
України. 

У межах фінансової угоди (проект «Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення України») між урядом України та  
Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредитних 
ресурсів у розмірі 200 млн євро фінансування проектів здійсню-
ється шляхом надання субвенцій із державного бюджету місцевим 
бюджетам. На фінансування проектів зі строками реалізації  
2016-2017 рр. у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луган-
ській та Харківській областях спрямовано субвенцій на суму 
627,865 млн грн. Загальний обсяг наданої Європейським Союзом 
та його державами-членами гуманітарної допомоги Україні станом 
на кінець квітня 2016 р. становить 270,4 млн євро. 

Міжнародна фінансова допомога спрямовується на віднов-
лення найбільш важливих об’єктів соціальної інфраструктури, зо-
крема у сфері освіти; відновлення найважливіших соціальних по- 
слуг, спрямованих на найбільш уразливі групи (діти і молоді лю-
ди – сироти, вагітні жінки, особи з обмеженими можливостями, 
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літні люди та ін.); відновлення критично важливої економічної ін-
фраструктури, розширення можливостей зайнятості та підприєм-
ництва.   

Таким чином, позитивний міжнародний досвід подолання 
наслідків воєнних конфліктів у сполученні з вітчизняними напра-
цюваннями та правовою регламентацією забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб, а також узагальненням вимог 
переселенців, які консолідовано та конструктивно формуються 
представниками науки і громадянського суспільства, мають пере- 
творитися на управлінські рішення та дії органів і структур вико-
навчої та законодавчої влади щодо відновлення умов життєдіяль-
ності на постконфліктних територіях. 

У п’ятому розділі монографії викладено доказову базу мож-
ливостей використанню ВПО як ресурсу розвитку територіальних 
громад і суспільства, яка дозволила визначити напрями та механі-
зми їх залучення й ефективного використання.  

За результатами дослідження щодо впливу ВПО на розвиток 
територіальних громад визначено такі основні напрями забезпе-
чення успішної взаємодії: забезпечення доступності ВПО до про-
грам мікрокредитування для розвитку або розширення малого та 
середнього бізнесу; забезпечення фінансування державних про-
грам із соціального захисту ВПО; формування системи багатока-
нального фінансового забезпечення можливостей інтеграції ВПО в 
територіальні громади; розвиток доступного іпотечного кредиту-
вання; податкові преференції для суб’єктів господарювання, які 
працевлаштовують ВПО; розвиток або розширення ємності соці- 
альної інфраструктури громади; забезпечення доступності до зе-
мельних, матеріальних і технічних ресурсів для ВПО для здійс-
нення підприємницької діяльності; створення сприятливих право-
вих засад для перереєстрації підприємств малого бізнесу в межах 
територіальних громад; забезпечення ВПО виборчих прав, реалі-
зація принципів демократії; включення ВПО у вирішення проблем, 
пов’язаних із реалізацією прав ВПО; підвищення професійного 
рівня, обізнаності державних та посадових осіб відносно законо-
давства та програм щодо ВПО для їх ефективної імплементації 
тощо. 

Для успішної імплементації та можливості реалізації визна-
чених напрямів запропоновано основні механізми забезпечення їх 
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реалізації, які включають: систематизацію міжнародних практик у 
сфері кризового менеджменту; забезпечення гарантій зайнятості 
ВПО, недискримінаційного доступу до робочих місць, які відпові-
дають професійно-освітньому рівню ВПО, для їх інтеграції в тери-
торіальні громади; створення умов для працевлаштування ВПО з 
використанням інформаційно-комунікаційних інтернет-техноло-
гій; створення умов для професійної підготовки та перепідготовки 
ВПО; компенсацію державою витрат роботодавців на оплату праці 
при перепідготовці та підвищенні кваліфікації ВПО; розробку за-
ходів щодо збору та систематизації даних про потребу і кваліфіка-
цію ВПО, моніторингу працевлаштування, розширення пільг для 
роботодавців, які приймають ВПО; забезпечення ВПО соціальним 
інтернетом для дистанційного навчання новим професіям та мож-
ливості працевлаштування на національному і глобальному ринках 
праці як фахівців по роботі з інформацією у дистанційному режи-
мі; створення преференційних умов для впровадження та реаліза-
ції підприємницької діяльності ВПО, використання інноваційно-
підприємницького потенціалу ВПО; внесення необхідних змін до 
Податкового кодексу, Закону України «Про концесії» для забезпе-
чення можливості використання інноваційного та підприємниць-
кого потенціалу ВПО в розвитку територіальних громад; активіза-
цію роботи з міжнародними донорами для розгортання інфра- 
структурних проектів; створення на базі громадських організацій 
приватно-державного консорціуму допомоги ВПО; створення та 
ведення єдиного державного реєстру міжнародних та національ-
них проектів допомоги ВПО; організацію роботи з підбору кадрів 
ВПО для роботи у місцевих органах влади та органах місцевого 
самоврядування на Донбасі, зокрема у перспективі – на звільнених 
тимчасово окупованих територіях; використання потенціалу ВПО 
та забезпечення їх участі в управлінні, політичному житті, програ-
мах розвитку громади, підприємницькій діяльності, входження до 
ініціативних груп місцевої громади; забезпечення включення до 
складу Ради з питань національної єдності представників громад-
ськості з числа ВПО; формування банку соціальних ініціатив для 
включення ВПО в життєдіяльність громади, банку кейсів із техно-
логіями реалізації соціальних проектів, створення соціальних під-
приємств; створення інтернет-сайтів для розповсюдження інфор-
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мації про можливості та реалізовані практики інтеграції ВПО в 
територіальні громади. 

У шостому розділі розкрито можливості залучення науково-
го, підприємницького і соціального потенціалу до розв’язання 
проблем ВПО та населення окупованих територій. Для перетво-
рення ВПО на ресурс відновлення та зростання має бути реалізо-
вана політика підтримки і стимулювання підприємництва ВПО. 
Вона потребує: 

удосконалення чинного законодавства в частині реалізації 
цілей політики реінтеграції та адаптації ВПО до приймаючих гро-
мад, підтримки підприємницької активності ВПО, захисту та спри-
яння розвитку МСБ підприємців Донбасу на звільнених територі-
ях; 

виявлення серед цільових груп ВПО власне підприємців-
переселенців та впровадження відповідної системи обліку й оцінки 
їх потреб, умов їх задоволення для надання  адресної підтримки; 

створення сприятливих інституційних умов для збереження 
та розвитку підприємницької активності ВПО, а також узгодження 
інституційної основи регуляторної політики, її організаційно-
правових механізмів з цілями політики підтримки підприємництва 
ВПО, передусім на регіональному та локальному рівнях. 

Серед пріоритетних цілей державної політики України щодо 
розвитку малого та середнього бізнесу ВПО необхідне здійснення 
таких заходів: створення сприятливих умов і стимулів для відсе-
лення мешканців Донбасу, передусім підприємців з окупованих 
територій, зони АТО для збереження і використання їх ресурсного 
потенціалу на потреби розвитку України та її регіонів; визначення 
прав представників малого та середнього бізнесу серед ВПО та 
механізмів їх захисту у випадках збереження зв’язків із бізнесом, 
який залишився на непідконтрольній Україні території; адаптація і 
підтримка бізнесу ВПО у приймаючих громадах; працевлаштуван-
ня ВПО на новостворених державних підприємствах у місцях най-
більшої концентрації ВПО; експертна підтримка та супровід підп-
риємців із числа ВПО; забезпечення доступу ВПО до ресурсів біз-
несу у приймаючих громадах; відшкодування втрат ВПО. 

Розробку й упровадження інституційних, нормативно-право-
вих, інформаційно-комунікаційних та організаційних механізмів 
розвитку підприємництва ВПО доцільно здійснювати шляхом реа-
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лізації заходів стратегічного та тактичного характеру. Заходи стра-
тегічного характеру передбачають: 

вироблення стратегічного бачення, визначення та реалізацію 
державної політики щодо розв’язання проблем ВПО на національ-
ному, регіональному, місцевому рівнях управління; 

розробку концепції регіональної інтеграції ВПО у прийма- 
ючі громади, що має на меті формування системи соціокультурної 
організації суспільства з розвиненими механізмами інтеграції  
внутрішніх мігрантів і підтримки їх підприємницької активності з 
урахуванням необхідності забезпечення балансу інтересів прий-
маючих громад і вимушених переселенців для збереження та по-
дальшої реалізації  їх потенціалу на потреби розвитку; 

розробку концептуальних засад і визначення механізмів реа-
лізації комплексної Стратегії підтримки та розвитку підприємни- 
цтва серед  ВПО та залучення потенціалу підприємців − ВПО на 
потреби приймаючих громад на засадах балансу інтересів, соціа-
льного діалогу. 

Підвищення ефективності допомоги ВПО має ґрунтуватися 
на налагодженні партнерських і координаційних мереж між дер-
жавним, громадським та приватними секторами, створенні на базі 
громадських організацій приватно-державного консорціуму допо-
моги ВПО.  

Необхідно законодавчо унормувати механізми громадського 
контролю за розподілом бюджетних і донорських коштів, направ-
лених на адаптацію та інтеграцію ВПО у приймаючих громадах, а 
також фінансів, що виділяються на підтримку та розвиток підпри-
ємництва серед ВПО.  

На рівні чинного законодавства потрібно визначити зо-
бов’язання центральних та місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування щодо розробки програм і заходів 
залучення ВПО на ринок праці, професійного навчання для роз-
ширення можливостей доступу до засобів існування, самозабезпе-
чення й реалізації соціально-економічного потенціалу. Заходи так-
тичного характеру передбачають: 

створення при Міністерстві з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України спеціалізова-
ної постійно діючої робочої групи;  
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удосконалення нормативно-правової бази з розвитку підпри-
ємництва ВПО;  

створення за підтримки Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 
національного інформаційно-комунікативного порталу для під- 
тримки й розвитку підприємництва ВПО (у тому числі соціального 
підприємництва);  

створення мережі територіальних ресурсно-інформаційних 
та моніторингових центрів підтримки малого і середнього бізнесу 
ВПО;  

забезпечення інформаційної підтримки створення та діяль-
ності соціальних підприємств в Україні;  

організацію взаємодії та реалізацію спільних проектів із за-
рубіжними та міжнародними організаціями, бізнес-структурами 
щодо розвитку підприємництва ВПО; 

забезпечення фінансової підтримки соціальних підприємств;  
вивчення й адаптацію успішних моделей реалізації та під- 

тримки соціального підприємництва, впроваджених у різних краї-
нах, узагальнення вітчизняного досвіду соціального підприємни- 
цтва з метою вироблення вітчизняної моделі (моделей) соціально-
го підприємництва і розроблення відповідного Закону або внесен-
ня змін до законодавства про підприємницьку діяльність; 

систематизацію результатів діяльності успішних соціальних 
підприємців і представників малого та середнього бізнесу серед 
ВПО для розробки стратегії розвитку та підвищення ефективності 
соціального підприємництва в Україні та територіальних грома-
дах. 

Для залучення потенціалу волонтерського руху до забезпе-
чення розвитку України, її регіонів, а також для збереження люд-
ського потенціалу нації та потенціалу ВПО доцільною є реалізація 
такого комплексу заходів. 

1. Для координації та взаємоузгодження спільних дій необ-
хідними є: 

створення єдиного інформаційно-комунікативного банку да-
них волонтерських організацій і об’єднань (регіональні ресурсні 
центри, спільні проекти з навчання та обміну досвідом з авторите-
тними зарубіжними волонтерськими рухами, інформаційно-кому-
нікативні площадки в мережі Інтернет тощо);  
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координація зусиль волонтерських організацій і територі- 
альних громад щодо вирішення нагальних соціальних проблем 
вразливих груп населення регіону, території, особливо ВПО. 

2. Для популяризації волонтерської діяльності Міністерству 
інформаційної політики України, Державному комітету телеба-
чення і радіомовлення України необхідно: 

розробити стратегію проведення інформаційної кампанії, 
спрямованої на залучення до соціалізації внутрішньо переміщених 
осіб та соціальної реабілітації військовослужбовців, які поверну-
лися із зони АТО, якомога ширшого кола громадян України, у то-
му числі силами волонтерів, благодійних організацій, приватних 
донорів; 

популяризувати приклади конструктивних практик взаємодії 
бізнесу, волонтерських організацій та влади з ВПО.  

У сьомому розділі монографії обґрунтовано пропозиції та 
рекомендації щодо розв’язання найгострішої соціальної проблеми 
ВПО – житлової. Виявлено основні перешкоди, що заважають 
розв’язанню цієї проблеми, та шляхи їх подолання. Акцентовано 
увагу на тому, що для забезпечення порядку надання тимчасового 
та соціального житла, житлових приміщень із житлових фондів 
необхідно внести відповідні зміни до чинних нормативно-
правових актів, якими регулюється цей порядок (перелік додаєть-
ся). Запропоновано включити внутрішньо переміщених осіб до 
переліку громадян, які мають підстави перебування на спеціаль-
ному обліку житлового приміщення з фондів житла для тимчасо-
вого проживання або соціальному квартирному обліку для отри-
мання такого житла. Також визначено механізми забезпечення:  

інвентаризації наявного житлового фонду та його викорис-
тання для створення тимчасового житла для внутрішньо перемі-
щених осіб; 

відновлення будівництва соціального житла в регіонах та 
його використання для вирішення житлової проблеми ВПО; 

переорієнтації вже діючих програм розвитку житлового бу-
дівництва на розв’язання житлових проблем внутрішньо перемі-
щених осіб; 

формування інформаційної та інституційної бази для роз-
в’язання житлових проблем ВПО, введення реєстру житлових по- 
треб ВПО; 
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формування постійного житлового фонду для ВПО, які ви-
рішили залишитися на територіях переміщення; 

компенсації вартості втраченого житла під час дій, пов’я-
заних із проведенням антитерористичної операції; 

регулювання цін у секторі оренди житлової нерухомості та 
розширення бази житла, призначеного для оренди. 

Зміст додатка 2 підтверджує та доводить необхідність зміни 
поглядів на ВПО як баласту. Яскраво подано реальні історії про 
переселенців, які взяли відповідальність за себе, своїх рідних, 
свою країну. Спільна доля та спільні дії стали запорукою успіху. 

Таким чином, у результаті здійсненого дослідження обґрун-
товано, що критичний сучасний стан Донецької та Луганської об-
ластей, негативні наслідки історичного характеру і воєнного конф-
лікту мають бути подолані за рахунок модернізаційних процесів в 
економічній, управлінській та соціальний сферах. Для цього є ре-
сурсний потенціал громадян України, які навіть у статусі внутріш-
ньо переміщених осіб проявляють себе активними, інноваційними 
й успішними та створюють перспективи для майбутнього країни. 
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Додаток 2  
 

ВИТЯГИ З ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ КНИГ  
І СТАТЕЙ ПРО ІСТОРІЇ ЖИТТЯ  
НЕЗДОЛАННИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

 

А треба жити. Якось треба жити. 
Це зветься досвід, витримка і гарт 
І наперед не треба ворожити 
І за минулим плакати не варт (…) 
Отак як є. А може бути й гірше,  
А може бути зовсім, зовсім зле.  
А поки розум од біди не згірк ще, –  
Не будь рабом (!) і смійся як Рабле!.. 

Ліна Костенко 
 

В этом приложении раскрыто видение о вынужденных пере-
селенцах из Донбасса «изнутри» − глазами самих же переселенцев. 
Здесь собраны отрывки из художественно-публицистических книг 
о переселенцах, написанных волонтерами и самими же переселен-
цами, а также теми, кто протянул руку помощи пострадавшим от 
военного конфликта на востоке Украины. В палитру текста впле-

тены материалы, которые отражают 
собирательный образ переселенца, а 
также условия, в которых они ока-
зались и вынуждены адаптировать-
ся. Здесь читатель познакомится с 
жизненными историями ВПЛ – 
«внутренне перемещенных лиц», 
которые не жалуются, не требуют и 
не стонут, они живут, заново от-
страивая свою жизнь, внося свою 
добрую лепту в историю современ-
ной Украины и ее регионов, укреп-
ляя ресурсы страны и территорий, 
куда вынуждены были переселиться 
в силу сложившихся обстоятельств.  

Особое внимание уделено 
книгам, опубликованным в Украине 
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на эту тему, в которых отражен образ «нетипичных переселенцев», 
а именно успешных, позитивных, сильных, сумевших не только 
добиться самореализации в непростых обстоятельствах, но и стре-
мящихся помогать другим. В этом плане показательна работа «не-
типичной переселенки» с Донбасса Вероники Мироновой «Люди 
Донбасса. Жизнь сначала (сборник)», которая продолжает зани-
маться любимым делом и строит новую жизнь в городе, куда пере-
ехала и рассказывает о настоящих людях Донбасса другим, разру-
шая распространенный в масс-медиа образ «переселенца − обездо-
ленного иждивенца».  

Активисты «Общественного телевидения Донбасса» плотно 
работают по созданию общественного мультимедийного медиа 
(http://hromadske.dn.ua) о переселенцах из Донбасса. Совместно с 
общественной организацией "Донецкий институт информации" 
был реализован ТВ-проект "Люди Донбасса", который был создан 
творческой группой членов организации под руководством этой 
же «нетипичной» переселенки-журналистки В. Мироновой. Про-
ект нацелен на информирование граждан Украины о проблемах 
вынужденных переселенцев из оккупированных территорий и 
направлен на преодоление стигмы по отношению к жителям Дон-
басса, которые были вынуждены покинуть территорию Донбасса 
из-за политических преследований и боевых действий. Программа 
"Люди Донбасса" выходила 1 раз в неделю в эфирах областных 
государственных телерадиокомпаний Украины и на частоте До-
нецкой областной государственной телерадиокомпании на протя-
жении июня-сентября 2015 года при поддержке организации 
Internews. Всего создано 16 выпусков. Сюжеты этих видео-
роликов стали основой изданной книги о несломленных обстоя-
тельствами и войной переселенцах из Донбасса. Видео-проект 
"Люди Донбасса" доступен для просмотра в Интернете1. Он охва-
тывает широкий спектр позитивных характеристик людей Донбас-
са и собран в информационных циклах по различным направлени-
ям деятельности. Наиболее популярные из них: 

1. Люди Донбасса: переселенцы-предприниматели  
https://www.youtube.com/watch?v=Cglmka5Qmko; 

                                                      
1 Люди Донбасса // Донецкий институт информации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://dii.dn.ua/news/126-zavershylsya-vydeo-proekt-
lyudy-donbassa. 
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2. Люди Донбасса: переселенцы - общественные активисты  
https://www.youtube.com/watch?v=aMJqzOHuTFo; 
3. Люди Донбасса: которым за сорок 
https://www.youtube.com/watch?v=UfKJ49PIGmM; 
4. Люди Донбасса: волонтеры  
https://www.youtube.com/watch?v=s5XlxIliY34; 
5. Люди Донбасса: IT-переселенцы 
https://www.youtube.com/watch?v=gt8USJTerGE; 
6. Люди Донбасса: переселенцы - рабочие  
https://www.youtube.com/watch?v=ryBQNeNXuOk; 
7. Люди Донбасса: культура  
https://www.youtube.com/watch?v=XQLLWitjFRs; 
8. Люди Донбасса: помогающие переселенцам  
https://www.youtube.com/watch?v=MV0RvJypiZc; 
9. Люди Донбасса: влюбленные в спорт 
https://www.youtube.com/watch?v=k_Fpw0ro8dk. 
 

 

Еще одним важней-
шим достижением в успеш-
ной адаптации переселен-
цев к новым условиям жиз-
ни стал выход в свет книги 
«Знедолені? Нездоланні!»1, 
написанную самими же пе-
реселенцами из Донбасса и 
изданную Институтом де-
мократии им. П. Орлыка 
при поддержке Internews 
Europe в рамках проекта 
Internews  в Украине.  

Книга содержит рассказы о тех переселенцах, для кого важ-
нейшим стала Украина в них самих. Именно так они смогли со-
хранить себя, свою сущность. Это книга о людях из разных горо-

                                                      
1 ЗНЕДОЛЕНІ? НЕЗДОЛАННІ! Історії переселенців [Електронний ре-

сурс]. – К.: ПП «Рута», 2016. – 156 с. – Режим доступу: https://docviewer. 
yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fidpo.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F201 
6% 2Fbook.pdf&name=book.pdf&lang=uk&c=5832ad1de53a. 
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дов Донбасса, из Крыма, которые продолжают ЖИТЬ в других 
условиях, занимаясь тем, же, чем занимались до войны либо нача-
ли все с нуля, строя новую жизнь, проявляясь в новом качестве. 
Это книга о тех, кто вокруг себя собирает и объединяет людей ра-
ди общего блага, а также о тех, кто тихо и упорно делает свое 

отдельное дело; о тех, кто пере-
живает лишения и бездомье, 
ищет выход и поддерживает 
других. Авторская команда так-
же сняла фильм о тяготах и буд-
нях вынужденных переселенцев 
из Донбасса, условиях их жизни, 
проблемах и препятствиях, ко-
торые они преодолевают.  

Также ярка и показательна 
книга «Транзитные судьбы. 10 
историй женщин без опреде-
ленного места жизни»1, авто-

ром которой стала одна из ключе-
вых волонтеров Украины, главный 
координатор Центра для переселен-
цев на Фроловской 9/11, Леся Лит-
винова.  

В 2016 г. вышла в свет еще 
одна книга «Переселенці. Люди, 
які не загубили себе»2. Это издание 
писателей из Донбасса о реальных 
жизненных историях соотечествен-
ников, истории людей, которых 
настигла большая беда, – война. 
Они были вынуждены покинуть 
родные места и города, работу и 
друзей... Но, став переселенцами, 

                                                      
1 Литвинова Л. Транзитные судьбы. 10 историй женщин без опреде-

ленного места жизни [Электронный ресурс] / Л. Литвинова. – Режим доступа: 
http://migrants.zn.ua/. 

2 Переселенці. Люди, які не загубили себе / упоряд. С. Ославська. − 
Брустурів: Дискурсус, 2016. − 176 с. 
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они не потеряли главное – себя. Потому что когда в человеке жи-
вет Человек, то всегда можно справиться. Книга состоит из не-
скольких разделов. Здесь собраны рассказы и впечатления о горо-
дах, которые стали второй родиной для переселенцев. Среди них – 
Ивано-Франковск. Авторы книги также добавили собственные ис-
тории о вынужденном переезде. Как только прозвучали первые 
взрывы в родном городе, Ярослав Минкин вывез семью на без-
опасную территорию. Писатель попробовал изложить на бумаге 
собственные впечатления о новом местожительстве. В написании 
книги о судьбе переселенцев ее авторам помогли местные журна-
листы. Каждая жизненная история, которая описана на страницах 
издания, имеет счастливый конец. Более того, некоторые герои 
книги не намереваются возвращаться на временно оккупирован-
ные территории Украины. 

Нынешняя русско-украинская война на Донбассе вызывает 
колоссальные общественные изменения. Это отпечаток на долгие 
годы, который будут чувствовать не только очевидцы, участники 
событий, но и их потомки. Судьба внутренне перемещенных лиц – 
одно из самых драматических последствий этой войны. «Пересе-
ленці. Люди, які не загубили себе», – это судьбы конкретных лю-
дей, которые в настоящее время живут в столице, Львове, Ивано-
Франковске. Кроме того, они не только там проживают, но и ведут 
активную деятельность в разных сферах. Они заметны, развивают-
ся сами, а заодно развивают и свои общины. Тем эта книга и важ-
на – чтобы переселенцы, у которых не все складывается хорошо, 
увидели пример, как можно реализовываться. Не стоит опускать 
руки, надо двигаться дальше. 

Объединяют все эти авторские и коллективные работы дока-
зательные факты о том, что большинство вынужденных пересе-
ленцев из Донбасса − выстояли, не сломались, смогли восстать из 
пепла, как птица Феникс и стали важным ресурсом саморазвития, 
ресурсом обновления и возрождения украинского общества в це-
лом и тех территорий, куда они переселились. Главное, что таких 
активных людей – много! Гораздо больше, чем кажется на первый 
взгляд, исходя из сложившихся в информационном пространстве 
ложных стереотипов. 

Необходимо понять и осмыслить содержание этих уникаль-
ных и очень нужных, исцеляющих и вдохновляющих книг, герои 
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которых во многом определяют судьбу страны, судьбу нации, 
судьбу народа. Также здесь размещены некоторые показательные 
материалы СМИ о жизни переселенцев и условиях их существова-
ния… Проект «Люди Донбасса», состоящий из 16 программ, в 
каждой из которых по три «истории успеха» переселенцев из Дон-
басса был реализован командой, переехавшей во Львов, самих же 
переселенцев – журналистом из Донецка, двумя операторами (Ни-
китой и Юкой), бухгалтером и куратором проекта. «Мы начали 
собирать «истории успеха» тех, о ком принято думать иначе. Для 
нас очень важно показать, что тот образ переселенцев, который 
сформировался сейчас в медиа, и, соответственно, живет в головах 
большинства – крайне однобокий. Далеко не все переселенцы  – 
наглые, севшие на голову окружающим, требовательные и лени-
вые люди. Далеко не все из переселенцев хотят получать деньги от 
государства, постоянно жалуются и мечтают о «русском мире». 
Да, мы не исключаем, что такие есть. Мы с ними тоже сталкиваем-
ся, и тогда становится стыдно за то, что эти люди представляют 
твой родной город. Но мы уверены, что наличие таких людей не-
показательно. На самом деле переселенцы бывают и другими. Мы 
нашли тех, кто на собственном примере показал, что, несмотря на 
войну, нужно жить дальше. Наши герои каждый день доказывают 
всем, что переселенцы – это самодостаточные, адекватные, трудо-
любивые, позитивные, успешные и прекрасно адаптировавшиеся к 
новым реалиям люди. И именно они смогут сформировать у всей 
Украины правдивый образ людей Донбасса. Вероятно, стоит при-
смотреться повнимательнее, ведь они есть в каждом городе нашей 
страны, они работают рядом, с вами, пьют кофе в одних кофейнях 
и ходят по соседним улицам. Они доказали собственным выбором 
свою любовь к Украине, и каждый из них вносит свой вклад в раз-
витие тех городов, которые вынужденно стали их вторым домом. 
Именно наши герои смогут стать примером успешно адаптирован-
ных переселенцев. И мы очень надеемся, что их истории, их опыт 
и их знания, которыми они согласились поделиться, помогут кому-
то принять решение о переезде из зоны боевых действий. Возмож-
но, именно их истории смогут спасти людей из Донбасса от ужа-
сов войны, убедив уехать. Все они прекрасно понимают, и ощути-
ли на себе, что сложностей при переезде возникает очень много, 
но жизнь и будущее – это самое главное, что есть у человека. И 
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ради этого можно претерпеть все те трудности, с которыми при-
дется столкнуться. Если одна из этих историй изменит жизнь хотя 
бы одному человеку, если она подарит мирное детство хотя бы 
одному ребенку, если она обеспечит спокойную старость вдали от 
ужасов войны хотя бы одному пожилому человеку, значит, мы всё 
это делали не зря»1.  

Кто-то уезжал на несколько недель. Кто-то с пониманием, 
что никогда не вернется. Кто-то успел вывезти только детей. Кто-
то не смог забрать документы. Кто-то бросал в сумки семейные 
фотографии. Кто-то тащил через блокпосты ковыль из-под дома. 
Они уезжали последними поездами и чужими машинами. Они еха-
ли к друзьям или в неизвестность, оставляя за спиной всю свою 
жизнь – счастливую или несчастную, чтобы все начать с чистого 
листа. Им снится их дом, который никогда уже не будет прежним. 
Они часами могут говорить о прошлом и почти никогда – о буду-
щем. Они узнают друг друга в толпе в чужом городе по одним им 
понятным признакам и радуются этим встречам. Они пытаются 
построить жизнь заново тут, в чужих городах. Переселенцы. Люди 
с корнем вырванные из прошлой жизни. Украинцы. Которые не 
могут найти место в своей стране.  

«Имя − временно перемещенное лицо (переселенец); Воз-
раст − от 0 до 80 и старше; Род деятельности − не важен; Место, 
откуда уехали, − Донбасс; Новый дом  – территория свободной 
Украины; Планы на будущее  – создать собственное будущее; 
Дата съёмки  – после начала войны в Украине. 

Можно собрать много разных историй действительно уни-
кальных классных людей. Каждая жизнь  – это отдельная, не- 
повторимая история. И все они отражают время и обстоятельства, 
в которых эти люди живут. Но можно посмотреть на общую кар-
тину. И написать абсолютно безличную историю переселенца. Ве-
роятно, если вы встретите такого человека на улице, в метро или в 
магазине, вы можете не догадаться, что это переселенец и что его 
история достойна отдельной книги, что именно его история потом, 

                                                      
1 Миронова В.В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / ВВ. Миронова; фо-

то Н. Печеника, Ю. Сиваковой; худож.-оформитель Л. П. Вировец. – Харь-
ков: Фолио, 2015. – С. 3-5. 
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через много лет, станет примером для кого-то, именно эта жизнь 
будет отражать дух времени, в котором мы живём1. 

И столкнувшись с таким человеком случайно по работе или 
познакомившись в кафе за чашкой кофе, вы даже не будете подо-
зревать, сколько всего пришлось пережить этому человеку, сколь-
ко усилий пришлось приложить, чтобы не быть узнаваемым в тол-
пе, чтобы избавиться от ярлыка «донецкие», который так легко 
навешивается всем переселенцам. 

 
История Романа Кисляка из Макеевки 

 
«После того как страдающего ДЦП переселенца выгнали из 

львовского кафе, общественные активисты провели всеукраин-
скую акцию «Пригласи друга на кофе». О 36-летнем Романе Кис-

ляке, страдающем ДЦП пе-
реселенце из Макеевки До-
нецкой области, начавшем 
новую жизнь во Львове, 
«ФАКТЫ» рассказали в ста-
тье Т. Комарницкой2. Муже-
ство, сила воли Романа вос-
хищали. С началом боевых 
действий в Донбассе он, не-
смотря на некоторые физи-
ческие особенности (из-за 

болезни молодой мужчина медленно говорит и имеет несколько 
нарушенную координацию движений), стал одним из активистов 
донецкого Майдана. Затем вывозил с оккупированных территорий 
детей и стариков. Покинуть же родные края Роман был вынужден, 
побывав в плену боевиков и поняв, что оставаться в Донбассе ему 
опасно. Решил отправиться во Львов (где его ждали друзья), хотя 
еще совсем недавно не мог обходиться без помощи родителей. Вот 

                                                      
1 Миронова В.В.  Люди Донбасса. Жизнь сначала / В.В. Миронова; 

фото Н. Печеника, Ю. Сиваковой; худож.-оформитель Л. П. Вировец. – 
Харьков: Фолио, 2015. – С. 170. 

2 Комарницкая Т. Роман Кисляк: "Во Львове я испытал то же чувство 
унижения, что и в оккупированном Шахтерске" // Факты. – 2016. – 18 февр. – 
С. 8. 
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уже год Роман живет в Западной Украине и зарабатывает себе на 
жизнь самостоятельно. Он стал таксистом, и довольно-таки вос-
требованным. 

О львовянах Роман отзывается как о добрых, искренних и 
великодушных людях. И уж конечно, он не ожидал, что из распо-
ложенного в центре города модного ресторана итальянской кухни 
«Вапиано», куда Романа пригласила знакомая, его вытолкают 
лишь потому, что говорит и ходит не так, как остальные, здоровые 
люди. 

– Сотрудники ресторана извинились перед вами?  – Да, мне 
позвонил директор ресторана и попросил прощения за подчинен-
ного. Оказывается, тот принял меня за алкоголика и не догадался, 
что на самом деле обидел инвалида. Мне этого достаточно, считаю 
конфликт исчерпанным. Надеюсь, больше ни одного клиента из 
«Вапиано» выталкивать не станут. Правда, после случившегося 
снова идти в «Вапиано» мне не хочется.   

Многие из активистов соцсетей, которых задела эта история, 
говорят, что всем нам нужно задуматься над тем, проявляем ли мы 
чуткость к людям с ограниченными возможностями не только в 
ресторанах, но и в учебных заведениях, больницах, государствен-
ных учреждениях. И что сделано для того, чтобы инвалиды могли 
радоваться жизни, а не постоянно сталкиваться с какими-то труд-
ностями и проблемами.  

Тот, кто считает, что имеет право на пренебрежительное от-
ношение к людям с ограниченными возможностями, пусть не за-
бывает: каждый из нас находится от потенциальной инвалидности 
на расстоянии аварии. Марина Порошенко – супруга Президента 
Украины пригласила Романа на чашку кофе. Роман поблагодарил 
первую леди за внимание и заботу и в своем видеообращении к 
ней сообщил, что принимает это предложение. Друзьям Романа 
идея очень понравилась. Они объявили о старте всеукраинской 
акции «Пригласи друга на кофе». Друга – то есть человека с инва-
лидностью. Чтобы он почувствовал заботу и приветливое к себе 
отношение, а персонал ресторанов, кафе проявлял чуткость и вни-
мание ко всем своим гостям, не разделяя людей на здоровых и ин-
валидов.  
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*** 
«Два роки тому в усіх нас з'явилися нові сусіди. Нові мами з 

візочками. Нові бабусі в черзі. Нові продавчині в магазині поблизу 
дому. Переселенці, що шукають мирного життя в чужих містах. 
Переселенці, жорстко пропечатані штампом "малоосвічених мар-
гіналів із Донбасу". Але насправді вони різні… 

Одна молода мама, що переїхала до Києва з Луганська, од-
ного разу сказала: "А ми ж завжди і скрізь тепер будемо зрадника-
ми. Де б не жили. Коли ми від'їздили звідти, вивозячи з-під бомбу-
вань дітей, утікаючи від 37-го року, що невблаганно насувався, ті, 
хто залишався там, кричали нам услід: "Ви зрадники, ви зрадили 
своє місто". Коли ми приїхали сюди, нам казали: "Ви зрадники, ви 
покликали в наш дім війну, це ви виходили на референдуми, це за 
вас гинуть найкращі наші чоловіки". У нас більше ніколи не буде 
домівки. Ніде в цій країні 

 
Історії «жінок без певного місця життя» Лесі Литвинової1 

 
Історія Оксани Судейко 

 

"Мені багато років снився один і той самий сон. Війна, на-
вколо вибухи. А я рятую біле цапеня з червоною плямою на шиї…" 

Оксана виїхала з охопленого війною Донецька з трьома 
дітьми. І з собакою. І з котом. Коли її запитують, як вона ризикну-

ла тягнути з собою в неві-
домість ще й тварин, вона 
щиро дивується: це ж члени 
родини!  

Молодший син Данька 
живе між реанімацією і до-
мівкою. Майже в рівних 
пропорціях, хоча останніми 
місяцями в лікарні він буває 
частіше. Ніхто так і не зміг 

                                                      
1 Литвинова Л. Транзитные судьбы. 10 историй женщин без опреде-

ленного места жизни [Электронный ресурс] / Л. Литвинова //Дзеркало тиж-
ня. – 2016. – №8. – С. 1, 8. – Режим доступа: http://migrants.zn.ua/. 
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до пуття сказати, що з ним таке, крім ентеропатії. Діагноз "лімфо-
дема" то ставлять, то знімають. Данька більше схожий на муль- 
тяшного Капітошку. Ручки й ніжки наче складені з кульок різного 
розміру,  – в нього у м'яких тканинах накопичується лімфа. У ле-
генях – теж, тому набряки легенів стали звичним явищем. Аналізи 
в нього – як при четвертій стадії онкології. І, взагалі, незрозуміло, 
яким дивом він ще живий. Дворічний Данька сам тягнеться по ки-
сень, коли йому стає важко дихати. І сам собі "робить уколи" 
шприцом без голки в ті місця, де сильніше болить. Він напрочуд 
сильний хлопчик. У нього за спиною не одна клінічна смерть. Але 
він бореться за своє життя. І мама бореться разом із ним. Вона си-
льна. Вона майже ніколи не плаче й устигає втішати інших. Їй ні-
коли впадати в депресію або зневірятися, – на ній велика сім'я і 
важкий Данька.  

Ніхто, звісно, ніякого житла їм не надав, квартиру доводить-
ся винаймати. А "переселенських" грошей, навіть вкупі з допомо-
гою на Даньку, не вистачає на оплату житла. Після школи прибі-
гають старші – 15-річна Інеса й 16-річний Сергійко. Вони не гірше 
за маму навчилися на око визначати, коли Данька просто хрипить, 
а коли час у реанімацію. Тому після школи по черзі сидять із бра-
том, а мама бігає по клієнтах. Манікюр, педикюр, корекція брів. 
Кілька "своїх" клієнтів по домівках і трохи – в салоні. По домівках 
легше, – там завжди можна перенести на півгодини. Або відкласти 
на завтра, якщо Данькові різко гіршає. У салоні так не виходить. 
Тому там вона може працювати тільки тоді, коли малюк стабіль-
ний. Це буває не так часто. У салоні хазяйка суворо заборонила 
говорити клієнтам, що Оксана з Донецька. І вже тим більше, що в 
неї хвора дитина. Тільки усміхатися й підтримувати нейтральні 
розмови. Вона усміхається й підтримує. Усміхається щиро, як не 
дивно. Вона, взагалі, напрочуд життєрадісна людина. "У мене все 
гаразд, – каже щиро, без жодного фальшу. – Я точно знаю: я його 
витягну. Я ж казала  – мені багато років снилося, як під обстрілами 
я рятую біле цапеня з червоною плямою на шиї. Це було ще до 
війни й до Данькового народження. У нього саме в цьому місці на 
шиї пухлина. І мені завжди уві сні вдавалося його врятувати". 
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Історія Олі Ткачової 
 

Богдан, Настя, Микита, Ромка й Вероська – єдине багатство, 
яке вивезла з собою з Макіївки Оля. Теоретично, вивозити повин-
но було МНС, але чомусь не вивезло. Тому перше, що Оля зробила 
в Києві, – прийшла подякувати волонтерам, які допомогли виїха-
ти.  

Веросьці тоді було 
всього місяців два, і її важко 
було розгледіти серед пе-
люшок. Перші дні жили в 
знайомих у казармі військо-
вої частини, потім змогли 
найняти крихітну квартиру 
на околиці Києва. Буквально 
через місяць чоловік вирі-
шив, що жити в Києві зруч-

ніше з місцевою жінкою, необтяженою дітьми. Таке буває. І, як це 
не сумно, доволі часто. Оля зібрала дітей і переїхала жити в Пол-
таву. Допомога скрізь однакова, а квартири там дешевші. Вона бу-
ла б не проти і будинку в селі, та впоратися з господарством без 
чоловіка, з п'ятьма дітьми на руках, – непід'ємна ноша навіть для 
дуже сильної жінки.  

Згідно із законом "про права та свободи переселенців", вона 
отримує максимально можливу виплату – 2400 грн на всю сім'ю. 
Ще допомога на дітей. Загальна сума ненабагато перевищує ту, 
яку віддає за квартиру. Урок із чоловіком, що раптово розчинився, 
вона засвоїла на все життя. Розраховувати тільки на себе та свої 
сили. Більше ні на кого.  

Десь там, у Макіївці, залишився батько. Додзвонитися до 
нього вже багато місяців вона не може. Сусіди кажуть, що будинок 
замкнений, і в ньому ніхто не живе. А більше в неї й немає нікого. 
Молодші зовсім маленькі, і в садочок їх поки що не влаштуєш. 
Утім, і пізніше це зробити буде складно,  – щеплень у них немає, 
робити безплатні в поліклініці страшно, а на платні зібрати прак-
тично нереально. Тому з роботою теж щось придумати важко.  

Вечорами Оля вкладає дітей спати і йде мити під'їзди. ЖЕК 
платить справно. Якщо без помічника самій тягати воду з квартири 
у відрі – 100 грн за ніч. Це те, за рахунок чого вона може прогоду-
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вати дітей. Під'їзди мити треба тихо, не гуркотіти відром, не заче-
пити випадково чужі двері, – всі нормальні люди в цей час сплять і 
не хочуть, щоб їм заважали.  

Оля горда. Умовити її взяти гроші, щоб допомогти закрити 
чергову діру в сімейному бюджеті, майже неможливо. Тільки коли 
вже зовсім стає сутужно. Наприклад, коли соцзабез щось наплутав 
і два місяці не виплачував допомоги. За цей час удома скінчилося 
все. Включно з чаєм та цукром. Вона із вдячністю приймає посил-
ки з одягом для дітей або канцелярією. Але ніколи нічого не про-
сить, – "я сама". За останні півтора року в неї залишилося всього 
чотири цілих зуби. Можна обманювати себе, що чай  – це теж їжа. 
Але організм обманити важко. Тому Оля майже перестала всміха-
тися, – жахливо соромиться. За старшого чоловіка в сім'ї 15-річний 
Богдан. Уся чоловіча робота на ньому. І доглянути молодших – 
теж. Він дуже подорослішав за час, відколи вони поневіряються по 
чужих квартирах. У Боді є мрія. Він хоче вступити у військове 
училище, стати військовим і визволити Макіївку. Щоб їм усім бу-
ло куди повернутися. 

 
Історія Тетяни Вєзєлєвої 

 

Таня, художниця з Горлі-
вки, живе у Фастові з вересня 
2014-го. Коли зрозуміла, що 
треба їхати, почала шукати в 
Інтернеті через знайомих худо-
жників, хто допоможе виїхати і 
знайти житло. Тоді  – втім, як і 
тепер,  – простіше було зверну-
тися по допомогу до людей, ніж 
до представників влади.  

Як і до війни, Таня малює. 
Усі її думки й емоції живуть 
там, на полотні. Як не дивно, 

тональність її картин не наповнилася війною. Навпаки, вони стали 
світлішими й вільнішими. Таня каже, що, переїхавши до Фастова, 
виходила на вулицю спеціально, аби послухати українську мову. 
Яка давала їй спокій та впевненість у тому, що вона – вдома, на 
своїй землі. Їй подобається бачити на вулицях багато людей.  
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Що біля магазинів стоять візки 
"для АТО". Що навколо багато 
тих, у кого чисті помисли й віра в 
майбутнє.  

Вона вдячна за теплоту і 
допомогу людям, які поруч. Гос-
подиня квартири за весь цей час 
жодного разу не підняла орендну 
плату, попри зростання цін навко-
ло. Картини – заробіток нерегу-

лярний, а до звичних витрат до-
далася необхідність із нуля обжи-
ватися на новому місці та платити 
за житло. Тому після продажу 
картини вона передусім робить 
запас продуктів та фарб, –  

невідомо, коли трапиться наступ-
на можливість.  

Частина картин іде на доб-
рочинність, – їх забирають волон-
тери й проводять аукціони для 
допомоги бійцям в АТО. Це теж 
допомагає їй жити,  – вона відчу-
ває, що може в чомусь узяти уч-
асть і комусь допомогти. Що в 
загальній кількості доброти у світі 
є крапелька її зусиль.  
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Крихітна кімната, в якій вона зараз живе,  – одночасно і до-
мівка, і майстерня. А тарілки  – і посуд, і палітра. Але вона знає, 
що це тимчасово. І вірить, що колись зможе заробити достатньо 
грошей, аби купити собі скромний будиночок. Де буде місце для 
життя та творчості. Вона не хоче повертатися в Горлівку. Навіть 
якщо там закінчиться війна. Навіть якщо туди повернеться Украї-
на. Бо не розуміє, як зможе жити з тими людьми в одному місті. 

 
Історія Наталії Менякіної 

 

До війни Наташа працювала в юридичній фірмі у м. Донець-
ку. Її життя можна було назвати реалізованим і щасливим. Коха-
ний чоловік, успішна кар'єра, дитина та власний будинок. Вона 
каже, що їй дуже пощастило з сусідами, – вони жили майже одні-

єю родиною. На вулиці Круп-
ської. Поблизу Донецького 
аеропорту… Зі ста сорока чо-
тирьох будинків там тепер 
залишилося чотири. Наташин 
стоїть. Міна, яка влучила в 
будинок, не дуже його пош-
кодила, стіни вціліли. Значно 
більше шкоди завдали маро-
дери. Але й це вже не важли-
во. Навколо  – пустеля. Кар-
тинка з фільму "Сталкер".  

Як і у більшості жите-
лів Донбасу, з початком війни 
вони мали вибір, куди їхати,  
– в Україну чи Росію. Родичі 
кликали в Ростов. Там було 
житло, і роботу Наташі за-
пропонували більш ніж дос-
тойну. Але вони не змогли. 
Навіть поруч із рідними, бі-

льшість яких зуміла залишитися адекватними людьми. Не змогли 
жити в країні, яка позбавила їх домівки.  

У Києві все було не так райдужно,  – починати доводилося з 
нуля. Чоловікові друзі допомогли з житлом, майже півроку вони 
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тільки оплачували комунальні послуги. Це дало можливість зібра-
тися на силі й почати нове життя. 

Ще до війни Наташа мала хобі  – м'які іграшки. Вона шила 
зайців і ляльок за чужими лекалами, інколи брала участь у якихось 
майстер-класах. Тут хобі перетворилося на основну роботу. На 
відкритому нею сайті поселилися інтер'єрні іграшки й подушки 
найнеймовірніших кольорів та форм. Трішки допомагає OLX, ін-
коли  – виставки і ярмарки. Хоча на виставки вона ходить рідко  – 
півтори тисячі за місце можуть і не окупитися, а в бюджеті сім'ї 
точно не будуть зайвими.  

Сказати, що держава зовсім не бере участі в їхній долі, було 
б несправедливо. 880 грн на дитину вона виплачує справно. І на-
віть майже без затримок. Решта  – самі. Виявляється, на продажу 
іграшок можна заробити суму, достатню для оплати квартири. Не 
в центрі. І невеликої. Але квартири... однокімнатної... Їм нікуди 
буде повертатися в Донецьк. Навіть після війни. Тому що дім  – це 
не тільки стіни. Це рідна вулиця, друзі й сусіди, які роз'їхалися по 
світах. Це відчуття спокою та захищеності, якого вже ніхто не по-
верне. Однак Наташа мріє про мир. Не просто про те, щоб перес-
тали стріляти. А щоб у її Донецьк повернулася Україна. Бо серед 
тих, хто там залишився, багато людей, які чекають на неї. 

Історія Ольги Козловської 

Півтора року тому Оля сиділа на веранді чужої дачі під Ки- 
євом і ридма ридала. Її рідна Горлівка на той момент уже остаточ-
но перестала бути місцем, придатним для життя. Закінчувалося 
літо, яке вона провела в незнайомих людей, котрі пустили її з 
дітьми пожити, поки щось вирішиться. Єві тоді не було двох роч-
ків. Вовці  – трохи менше семи.  

Чоловік поїхав у райцентр шукати роботу й квартиру. А на-
томість знайшов дівчину, яка пустила його до себе жити. На цьому 
сімейне життя Олі скінчилося.  

Ще через місяць у її житті з'явився маленький чоловік. Це 
був прощальний "привіт" від колишнього чоловіка.  

І ніхто з її маленької сім'ї не міг ані словом її втішити. 
Старший син – аутист, хороший хлопчик, проте так і не опанував 
мови. Донька ще не навчилася говорити як слід. Ще одна дитина, 
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котра з'явилася на світ трохи більше ніж через півроку. І ні роботи, 
ні житла, ні хоч якихось перспектив.  

Оля сиділа й плакала. Від страху, від образи, від безвиході. 
Господиня дачі плакала з нею разом і обіцяла: "Усе вийде. Просто 
повір мені. Ми тебе не кинемо. Віриш?". Оля ковтала сльози й ка-

зала: "Вірю". 
Зараз Вовці майже 9. 

Він так і не навчився гово-
рити, але допомагає мамі, 
як і годиться старшому чо-
ловіку в сім'ї. І посуд по-
мити, і зі столу прибрати, і 
сумки принести. А ось Єва 
щебече як заведена, – в неї 
найсмішніший "чомуць-
кий" вік. Володя навчаєть-
ся у спецшколі. Єва  – в 
садку. Гордію трохи більше 
півроку, і він освоює ходу-

нці. А Оля чекає, коли зможе віддати молодшого в ясла і вийти на 
роботу.  

Квартиру допомогли найняти добрі люди, яких раніше вона 
ніколи не знала. І записати Володю у школу теж допомогли вони. 
А іншому вона дає раду сама. Якщо не затримують виплат, їй ви-
стачає і на садок, і на памперси, і навіть на оплату Інтернету. А 
там – зможе працювати, і буде значно легше. Вони впораються. 
Тому що вона в це вірить. 

 
Історія Віри Решетняк-Звягінцевої 

 

На задньому сидінні таксі Снігурочка заколисує немовля. З 
переднього, повернувшись упівоберта, Дід Мороз упівголоса спі-
ває "Черепаха-аха-аха у піску сиділа…" Однорічний Любомир по-
тихеньку засинає під татів голос. Він народився вже тут, у Києві. 
Коли мама й тато "на два тижні" виїжджали з Луганська з його се-
строю та братом, ніхто ще не знав, що в їхній сім'ї не двоє, а вже 
троє дітей. І що два тижні затягнуться спочатку на місяці, а потім 
на роки.  
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Новий Рік – час чудес. 
У багатьох квартирах біля га-
рно вбраних ялинок діти че-
кають чарів. Вони готують 
вірші й пісеньки та радо фо-
тографуються на колінах у 
казкового чарівника. Дід Мо-
роз зі Снігуронькою вміють 
влаштувати справжнє свято. І 
неважливо  – для однієї дити-
ни чи для кількох сотень. Во-
ни однаково щирі з усіма і, 
здається, ніколи не втомлю-
ються.  

Увесь день найменший 
гном Любомир із ними. Доки 

мама й тато хороводять навколо нескінченних ялинок, він терпля-
че чекає внизу. У під'їзді, на руках у маминої знайомої. Адже в 
жодній чарівній казці у Діда Мороза й Снігуроньки не було з со-
бою малюка-сніговичка. А потім, у таксі, дорогою до наступних 
дітей, як і належить нормальній дитині, п'є мамине молочко та 
слухає татові колискові… 

Насправді Снігуроньку звати Вірою, а Діда Мороза – Же-
нею. І, звісно, вони не все життя були Дідом Морозом та Снігур-
кою. Женя – програміст, а Віра – модельєр із пошиття одягу. Дав-
но, до війни, вони спочатку допомагали з організацією дитячих 
свят. А потім набрали свою команду і влаштовували програми до 
дев'яти годин поспіль для дітей і дорослих.  

Коли приїхали до Києва, в надії тиждень-другий перечекати, 
поки все скінчиться, то захопили з собою кілька костюмів. Просто 
для впевненості, що зможуть щось заробити, коли доведеться за-
триматися. Потім, поки працювала пошта, вдалося прислати ще 
кілька. Всі костюми Віра придумувала й робила сама. "Миша  
Трамвайна" і "Дюдюка Барбідоська" переїхали жити в Київ. А в 
замкненій костюмерці у Луганську чекають кращих часів "Біла 
Кішка", "Джміль Масяня", клоуни всіх видів та мастей і ще три 
сотні персонажів. 
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Тут, без постійних клієнтів і власного житла, заощаджувати 
доводиться майже на всьому. Єдине, що не обговорюється, – це 
заняття і гуртки для дітей. Крім однорічного Любчика, є ще шес-
тирічний Тимофій та дев'ятирічна Дарина. Старша донька танцює 
в ансамблі Вірського. Вона ще в Луганську займалася танцями, і 
велике щастя, що тут вдалося продовжити.  

На концерт ансамблю в Палаці "Україна" Віра сподівалася 
потрапити до останнього. Але квиток за 500 гривень – це, мабуть, 
не зовсім по кишені багатодітній Снігуроньці.  

Цього нічим не пояснити, однак, попри всю складність і  
невпорядкованість життя, при тому що багато в чому доводиться 
собі відмовляти,  – вони всміхаються, щиро радіють життю і при-
мушують радіти оточення. І коли дивишся на них, навіть без гри-
му, віриш, що Дід Мороз існує.  

 
Історія Марини Лютої 

 

Мабуть, усе почалося з 
сім'ї… Маринина бабуся була 
українознавцем, спілкувалася 
з шістдесятниками. Мама мрі-
яла про балет. Організувала 
студію в селі, шила дівчаткам 
пачки з марлі. Марина займа-
лася балетом, писала пісні, 
грала в ансамблі української 
музики. Україну не просто 
любила  – хворіла нею. Історі-
єю, традиціями, культурою. 
Хворіла сама й заражала ін-
ших. Мріяла вступити у Мо-
гилянку або Шевченка. І 
вступила б, розумниця, меда-
лістка, переможниця олімпіад. 

Але грошей не виявилося навіть на дорогу. Тому залишилася на 
Донбасі, пішла вчитися на еколога і працювала то лаборантом, то 
слюсарем. А паралельно відкривала в Сєверодонецьку танцклас 
для любителів. Слюсар і балерина в одній особі. І писала. Бо хоті-
ла бути журналісткою.  
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Одного разу, як сон наяву, – конкурс редакції лисичанської 
газети, пошук свіжих людей і свіжих ідей. Радіо, газета, можли-
вість навчатися й розвиватися. Це був далекий 2007 р. 

Коли в Києві вибухнув Майдан, саме ця редакція залишила-
ся крихітним острівцем, де люди боролися, як могли. На вулиці 
Марина тоді весь час ходила у навушниках – щоб не чути, про що 
говорять люди. А люди боялися. Боялися страшних бандерівців, не 
здогадуючись, що вони живуть на сусідній вулиці, проводять ет-
нофестивалі, носять і самі шиють вишиванки, співають українсь-
ких пісень. Не там, у далекому й страшному Києві. А тут, під бо-
ком.  

Буквально зразу після цього був Майдан у Рубіжному. Вона 
була серед організаторів. А потім з'явилися перші блокпости "від 
бандерівців". І в місті стало зовсім страшно. Вона пересувалася по 
місту на таксі й закривала долонею ротика маленькій Ластусі. По-
тім, уже в Києві, дитина довго запитувала: "Мамо, а можна тут 
українською говорити"? І ще півроку малювала, як тата прив'язу-
вали до дерева… 

Вони виїхали за три дні до взяття міста. Виїжджали важко, 
люди обступили їх, щоб вони змогли сісти в потяг. Їм просто по-
щастило. 

Перший місяць жили у готелі в Києві, допоміг Ярослав Ба-
бич із "Азова". Той самий, який загинув за нез'ясованих обставин 
уже тут, коли повернувся додому. Потім – в інших друзів, які були 
на Майдані тут, у Києві. Потім уже самостійно. 

Держава так і не дала її сім'ї статусу переселенців – спочатку 
тому, що чоловік народився і виріс у Києві, а скільки років він 
прожив на Донбасі, нікого не цікавило. Потім – тому, що Рубіжне 
визволили і можна було повертатися додому. Була б на те добра 
воля. Але вона не може примусити себе повернутися. Бо мало кого 
з переданих ними СБУ посадили. Багато їх тепер вручають ключі 
від квартир атошникам-інвалідам. Бо не може зрозуміти, як хлоп-
ці, котрі у 2006-му підспівували їй "Лента за лентою" й замовляли 
вишиванки, тепер стріляють у наших хлопців. Не може зрозуміти. 
І вибачити не зможе.  
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Історія Любові Агєєвої 
 

У мами Люби четверо Славків. Ті, хто бачить їх уперше, впа-
дають у ступор. Хлопці так схожі один на одного, що їх сприймають 
за четвернят. Насправді Ростиславу і Святославу по 10 років, Яро-
славу – 8, Мирославу – 7. І Славками їх удома ніхто не називає. Для 
мами вони Ростик, Свят, Ясьо і Мирик.  

У серпні 2014-го вони 
виїхали з рідного Донецька. 
Ніхто не організовував їм 
евакуацію. Просто сіли в 
машину й вивезли дітей у 
Краматорськ. І повернулися 
по собаку. Тому що війна, і 
залишити її там вони не мо-
гли. На прощання укріпили 
на своєму будинку україн-
ський прапор, замкнули 
двері й виїхали.  

Виїжджати вдруге бу-
ло вже на порядок складні-

ше, – скрізь стояли деенерівські пости, і було страшно. Поки про-
биралися полями  – зупинили люди в камуфляжі. Наставили авто-
мати й запитали: куди вони, власне, прямують. У Люби тоді було 
дві думки: "слава Богу, діти в Краматорську й документи при них" 
та "тільки б собака не загавкав,  – пристрелять із переляку". Хоч як 
дивно, саме собака зворушив людей у формі без розпізнавальних 
знаків. "Славный песик, ладно – едьте". 

У Краматорську Сергій і Люба продали машину й відкрили 
торгову точку з продажу овочів-фруктів. Але чи то купівельна 
спроможність у людей була вже зовсім низька, чи то просто не 
пощастило, – не вийшло. Намагалися отримати грант на власний 
бізнес, теж не вийшло: треба було вкласти частину своїх грошей, а 
їх не було навіть на житло. 

Вичерпавши всі варіанти прогодувати дітей у Краматорську, 
перебралися до Києва. Тут більше можливостей і легше знайти 
роботу. Тато досить швидко влаштувався начальником відділу в 
супермаркеті. Його зарплата дорівнює орендній платі за квартиру 
на Русанівці. Люба перебивається підробітками, але поки що нічо-
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го путнього знайти не може. Прогодувати, одягти, взути й навчити 
чотирьох хлопчаків, які швидко ростуть, без чужої допомоги прак-
тично нереально. Але в цьому їм пощастило, – то одні, то інші  
добрі люди потроху допомагають. У Донецьк вороття немає, – там 
надто добре знають про їхню проукраїнську позицію.  

Хлопчики колоритні. З ними охоче фотографуються. Їм 
услід озираються. І ніхто не знає, як їм насправді живеться в чу-
жому місті. Заняття в музичній школі довелося полишити,  – за час 
поневірянь Славки дуже відстали від програми й бояться, що не 
зможуть надолужити. У загальноосвітній школі з відмінників спо-
взли у "середнячки". Вони важко адаптуються,  – для них важлива 
стабільність і розуміння, що буде завтра. "Мамо, ми у вересні пі-
демо в цю саму школу?" Мама не знає. 

Вони давно перестали просити морозива або солодощів, – 
вони дорослі хлопчики і все розуміють. Вони хочуть жити в Укра-
їні. Вони носять вишиванки й співають українських пісень. І дуже 
цікавляться історією країни, в якій живуть. Наприкінці минулого 
року перша леді водила їх разом із групою інших дітей-
переселенців у Музей Голодомору… тож тепер вони знають, що в 
цьому житті може бути й гірше. І те, що вдома не завжди вистачає 
на їжу,  – ще не катастрофа…». 

 
 

Типичный путь к жизни сначала1 
 

Человек живет где-нибудь в центре Донецка или на окраине 
Тореза, учится, работает, продвигается по карьерной лестнице, 
заводит семью, старается, чтобы его дети не нуждались в самом 
необходимом, долго и тяжело работает, откладывает деньги и всё 
же покупает собственный дом или квартиру, со временем делает 
там ремонт и медленно, но уверенно подбирается к черте «соци-
ально успешный». При этом не важно, это водитель троллейбуса, 
дизайнер интерьера или владелец одного из крупнейших металло-
обрабатывающих холдингов страны. Просто этот человек со вре-
менем добирается до собственной границы успешности. Он может 
быть или не быть политически активным. Он может поддерживать 
                                                      

1 Миронова В. В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / В.В. Миронова; 
фото Н. Печеника, Ю. Сиваковой; худож.-оформитель Л. П. Вировец. – 
Харьков: Фолио, 2015. – 175 с. 
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Украину собственными отчислениями в бюджет, и не более, а мо-
жет рисковать собственной жизнью на митингах, где за украин-
ский флаг подло втыкают нож под ребро бывшему другу и колле-
ге. Он может разговаривать на любом языке и знать их несколько. 
Он иногда ездит в другие города и страны, но знает, что его дом - 
здесь. И это называется всем известным словом  – путешествие. И 
это тоже - признак определенной успешности  – позволить себе 
путешествовать. В какой-то момент он понимает, что у него есть 
всё, чтобы ощущать себя счастливым. И тогда он может уверенно 
строить планы на будущее, мечтать, развиваться.  

…А потом прилетает снаряд. Вот всё у него было стабильно 
и хорошо, всё его устраивало, но однажды утром он просыпается 
не от звонка будильника, а от разрыва снаряда. И его дети, если 
они у него есть, спрашивают, что это было. А если детей нет, то 
ему даже некого защитить, некого спасать от этого мрака. 

Человек достаёт тот чемодан, с которым когда-то путеше-
ствовал в какую-нибудь Турцию. Тот чемодан, в который почему-
то не помещались вещи, необходимые для двухнедельного отдыха 
на побережье. И в этот чемодан очень быстро упаковывает всю 
свою жизнь. 

Подумайте, что бы вы из всей своей жизни в первую очередь 
упаковали в чемодан... 

Замыкая собственную квартиру, он не знает, когда в следу-
ющий раз будет её открывать. Он на всякий случай перекрывает 
воду и газ, проверяет, выключил ли все электроприборы. Вы по-
нимаете, человек, под окнами которого ездят танки, переживает о 
том, чтобы не протекла вода в ванной. И вот, совершив все эти не-
хитрые манипуляции, он с этим чемоданом, рюкзаком, сумкой или 
дипломатом, в котором упакована вся его жизнь, уезжает. 

Уезжает куда-то, где у него нет дома. Возможно, у него есть 
родственники, друзья или знакомые, возможно – ему просто нра-
вится тот город, куда он едет, а возможно – в этот город поезд был 
первым в расписании, а ждать второй уже не было сил и времени. 

И вот этот человек с жизнью в чемодане выходит на вокзале 
вашего родного города. Если ему есть кому позвонить, то он зво-
нит, а если нет  – то просто спрашивает у местного таксиста, как 
добраться до центра. Он приезжает в центр города и не подозрева-
ет еще, что этот город может стать его новым домом. Он аккурат-
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но присматривается к нему, изучает его, пробует, какой кофе варят 
в заведениях этого города, узнаёт, где какие социальные службы 
находятся, где какие магазины. Он ищет риелторов и арендует 
квартиру. Он еще не знает, что в том районе, где ему сдают квар-
тиру, местные и за бесплатно жить не стали бы, он еще не знает 
цен на квартиры в вашем городе, но готов заплатить ту цену, кото-
рую назвали, чтобы никого не стеснять. И там он может на время 
распаковать свой чемодан, достать кусочки своїй прошлой жизни 
и создать иллюзию дома. Но потом, после попыток устроиться на 
работу и отказов, после нескольких хамов в метро и безумной тос-
ки по привычному образу жизни, после нескольких сложнейших 
часов, дней, недель этот человек «собирает себя», приводит в чув-
ство, пересматривает приоритеты, мобилизует все внутренние ре-
сурсы  – и начинает жизнь сначала. 

Начинает жизнь сначала. 
Попробуйте произнести это о себе. Попробуйте сказать это 

вслух. Попробуйте представить, что это на самом деле значит. 
И вот человек, запаковывая в чемодан старую, довоенную 

жизнь и пряча этот чемодан в самый дальний угол съёмной квар-
тиры, начинает все сначала. Покупает себе на последние свобод-
ные деньги новую одежду, начинает заниматься тем, чего никогда 
раньше не делал, или ищет работу по специальности и очень раду-
ется, когда его оценивают не по прописке в паспорте, а по его 
профессиональным навыкам. У него появляются любимые места в 
том городе, где он сейчас живёт. И это затягивает, это помогает 
отвлечься от той ностальгии и грусти, которая мешает. Человек 
сумел побороть обстоятельства и вместо оглядывания назад начал 
двигаться вперёд. 

Но когда-нибудь вечером в компании новых знакомых кто-
то неудачно пошутит, что вот донецкие сепаратисты понаехали. 
Знакомый поспешит заметить, что речь не о нём, ведь он нормаль-
ный, а человек улыбнётся и скажет, что всё понимает, возможно, 
даже не обидится, но в очередной раз убедится, что ему, несмотря 
на всю его социальную успешность, еще много лет придётся рас-
плачиваться за репутацию того региона, где когда-то у него был 
дом. 

Много лет изо дня в день переселенцы будут слышать напо-
минания о том, что в прошлой жизни у них был дом на Донбассе, и  
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своей новой успешной жизнью будут доказывать всем окружаю-
щим, что главное, чтобы человек был хороший, вне зависимости 
от того, где был его дом». 

«Наш проект уже завершился. В итоге получилось, что все 
наши герои абсолютно счастливы хотя бы потому, что они нравят-
ся самим себе, они вдохновляются друг другом, они вдохновляют 
других и помогают другим поверить в себя. И временные или без-
временные переезды здесь ни при чем. Это всего лишь обстоятель-
ства. А люди, умеющие не опускать руки, есть везде. Просто у 
этих людей появилась возможность это проявить». 

 
История звезды Донецкого драматического театра  

Андрея Романия 
 

«Один из ведущих донецких актеров сейчас играет на сто-
личной сцене и успешно снимается в кино. Заслуженный артист 
Украины Андрей Романий в Донецке был любимцем публики. 
Он играл ведущие роли в Донецком национальном академическом 
украинском музыкально-драматическом театре, спектакли с его 
участием неизменно проходили с аншлагами. 

Как и многим землякам, ему пришлось покинуть родной го-
род. Сегодня Романий служит в столичном Театре имени Франко, 
успешно снимается в кино, учится режиссуре. 

– Помнится, еще задолго до войны Богдан Ступка пригла-
шал вас в свой театр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– Да, еще меня звали в «Ромэн», в московские Театр у Ни-

китских ворот и «Сатирикон»,  – отвечает Андрей Романий. – С 

"Богдан Сильвестрович  – это такая глыба!"  – 
говорит Андрей Романий (в центре)  
(фото из архива Андрея Романия) 
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Богданом Сильвестровичем я познакомился в 1998 году. Мы прие-
хали в Киев со спектаклем «За двумя зайцами». Мне потом колле-
ги пересказали сцену в курилке. Когда я оттуда вышел, Ступка 
произнес: «Цей юнак повинен працювати тут». И постучал ногой 
по полу. 

Потом Богдан Сильвестрович периодически приглашал меня 
в Киев, звонил. Когда пересекались, радовался: «О, Андрiйко!» 
Так, кстати, меня теперь называет Богдан Бенюк. А в Бердянске, 
где мы случайно встретились со Ступкой в 2009 году, он предрек: 
«Твой путь лежит через Театр Франко. Чем скорее ты это пой-
мешь, тем меньше времени потеряешь». 

Богдан Сильвестрович  – это такая глыба! Как только меня 
приняли в труппу столичного театра, сразу же поехал на Байковое 
кладбище, нашел могилу Мастера и спросил: «Откуда вы знали?» 

Ступка не был для меня учителем, нас не связывали друже-
ские отношения. Но он оставил о себе самые теплые воспомина-
ния. В моей судьбе два таких человека. Это ныне здравствующий 
Александр Аркадин-Школьник (режиссер, поставивший очень 
много успешных спектаклей в Донецке.  – авт.) и ушедший от нас 
Богдан Ступка. Мне свободно дышалось рядом с ними, было абсо-
лютно уютно и спокойно. Но при этом никакого панибратства. Это 
очень тонкая грань. 

В Донецке я служил в муздраме с 1989 года. Когда театр пе-
решел под эгиду «ДНР», всем предложили писать заявления 
по новой «республиканской» форме. Я отказался. 

– Адаптироваться в столице было тяжело? 
– Очень комфортно себя ощущаю в Киеве, в коллективе Те-

атра имени Франко, на съемочной площадке. Что касается Донец-
ка, до сих пор просыпаюсь утром с ощущением, что нахожусь там. 
Не знаю, вернусь ли… Очень тяжело смотреть, во что превращает-
ся любимый город, в какую мясорубку попали дончане, как они 
мечутся  – от «ДНР» к Украине, потом заявляют, что «когти надо 
рвать». Там мощно работает пропаганда. Любой вопрос, на кото-
рый нельзя ответить лозунгом, признается антинародным. Только 
лозунг на лозунг. Все остальное неформат. У многих вместо моз-
гов сплошной кумач в голове. Не у всех, разумеется. Очень долго 
мне казалось, что это дурной сон. Увы… 

Работа с франковцами и съемки в сериалах стали для меня 
отдушиной. 
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– «ФАКТЫ» писали о судьбе переселенки Алены Яковле-
вой-Чигрин. Она тепло отзывалась о Вас, ведь вы стали другом 
ее приемной дочери Дарины. Знаю, что вы помогаете дончанам, 
но совсем это не афишируете. 

– Есть люди, которых поддерживал еще до войны. И сейчас 
продолжаю. Это нормально и обыденно. В моем окружении не 
принято о таком говорить. Недавно узнал, что мой друг каждый 
месяц на протяжении многих лет помогает донецкому Дому ма-
лютки. Это выяснилось, когда мы оба одновременно отправляли 
туда деньги. 

– Понимаю, у истории нет сослагательного наклонения. И 
все-таки, будь жив легендарный художественный руководитель 
донецкой муздрамы Марк Бровун, как бы все обстояло? 

– Мне кажется, Бровун каким-то образом вообще повлиял 
бы на то, чтобы не случилась вакханалия с «республикой». Ведь 
он был, прежде всего, гражданин. Помню разговор в его кабинете 
в 1993 году. Он сказал: «Хочу провести очень серьезную реформу 
театра. Мне нужно «знамя». Подумал, что этим „знаменем“ бу-
дешь ты. Придется очень много работать, отказаться от многих 
благ, но ты обретешь бесценный опыт. Согласен?» Речь шла о ре-
волюционном решении ставить спектакли на украинском языке. 
Тогда мало кто его взгляды разделял. Время показало, как он был 
прав. 

Если бы «русская весна» случилась при его жизни, Марк 
Матвеевич задействовал бы механизмы, при которых как минимум 
театр сохранил «внеблоковый статус». Или вывез всех из Донецка. 
Он что-то нашел бы, придумал. Бровун был гений и дипломат 
с большой буквы. Со всеми находил общий язык и при этом умуд-
рялся не лебезить. Не будь Марка Матвеевича, возможно, моя 
судьба не сложилась бы так. Он меня очень любил, я его тоже… 

Всю правду о театре расскажу по прошествии лет. Знаю ар-
тистов, которые вынуждены работать в «ДНР», и это прямая вина 
государства. Но во время войны главнокомандующего не крити-
куют. Нам пока нужно отстоять нашу землю и людей, которые там 
живут»1. 

 

                                                      
1 Бесперстова О. Андрей Романий: "Сразу после того как меня приня-

ли в труппу Театра имени Франко, я поехал на могилу Богдана Ступки" // 
Факты. – 2016. – 6 окт. – С. 12. 
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Причини реінтеграції ВПО на окуповані території1 
  

Повернемося на хвилинку у 2014 рік. 
Липень-серпень, запеклі 

бої в Луганську та Донецьку і 
на околицях захопленої тери-
торії Донбасу, люди кидають 
свої домівки і з однією валі-
зою виїжджають на мирну 
територію України, рятую-
чись від "допомоги російсь-
ких братів". 

Українська влада при-
пиняє виплату пенсій та всіх 

видів соцвиплат на окупованому Донбасі, пояснюючи це тим, що 
завезти гроші туди просто неможливо. І це правда: інкасаторські 
машини розграбовували, у банківські відділення вривалися озбро-
єні бойовики, банкомати трощили та забирали звідти усю готівку.  

Для переселенців запроваджують реєстрацію та довідку за 
якою в Україні їм виплати відновлювали, а також призначили "до-
помогу" 400-800 гривень компенсації на оплату житла. І все, живи, 
як хочеш. 

Багато хто з переселенців з розумінням поставився до таких 
правил, дійсно, відправляти гроші туди, де їх вкрадуть, немає сен-
су, а реєстрація і поновлення виплат сприйнялася як попередня 
процедура, яку робить держава для укорінення людей у мирних 
містах. В чергах до кабінетів соцуправлінь переселенці згадували 
досвід Грузії, про цей досвід говорили чиновники в уряді, до того 
ж серед українських керманичів почали з'являтися грузини, які 
вже відпрацьовували схему з переселенцями та будівництвом для 
них житла. 

                                                      
1 Іванова В. Як країна виганяє своїх громадян в "ЛНР" та "ДНР" про 

переселенців-неокріпаків [Електронний ресурс] / В. Іванова // Depo.Донбас. –
2016. – 12 липня. – Режим доступу: http://dn.depo.ua/rus/dn/poyihati-ne-
mozhna-zalishitis-yak-ukrayina-zradila-svoyih-gromadyan-pereselentsiv-1207201 
6170000. 

 



426 

Але йшов час, розмови залишалися розмовами, всі проблеми 
переселенців взяли на себе волонтери, а держава від них просто 
самоусунулася. Волонтери 
створили мережу, допома-
гали з пошуком житла, ви-
давали продукти, одяг і речі 
першої необхідності. В од-
ному тільки Києві й досі 
працює з десяток пунктів 
допомоги, найвідоміший з 
яких на вулиці Фролівській. 
Деякі переселенці самостій-
но вирішували свої питання, 
молоді було легше і з роботою і з житлом, найтяжче незахищеним 
верствам населення – матерям-одиначкам, пенсіонерам, інвалідам. 
І головна проблема – це нове житло, бо роботу хоч якусь знайти 
можна, виплати поновити можна, але ані зарплати, ані пенсії на 
оренду та сплату комунальних все одно не вистачає. 

І всі чекали, що от-от і держава таки створить механізм, за 
яким люди, що втекли від війни, зможуть або отримати соціальне 
житло, або безпроцентні кредити, або ділянки землі під будівницт-
во. Пройшло вже два роки. Держава нічого, абсолютно нічого не 
зробила для своїх громадян. Натомість, створила переселенцям 
такі умови, що вони просто вимушені повертатися на окуповану 
Луганщину і Донеччину та "сідати на шию" окупаційної влади, 
оформлюючи фактично російську "пенсію" від "Л-ДНР". Під  
гаслами того, що "пенсіонери фінансують терористів", влада вига-
няє людей в обійми окупантів свідомо, щоб скинути ярмо з бю-
джету. 

Дві нові хвилі тортурів. Щоб бути справедливими, ми не 
будемо нижче говорити про молодих переселенців, вони так-сяк 
можуть забезпечити собі роботу та орендувати житло (хоча і вони 
потребують захисту від держави, але це інша тема). Поговоримо 
про здебільшого пенсіонерів, інвалідів та матерів-одиначок. 

Здавалося б, що ще після неузгодженості постанов стосовно 
штампів на довідках, списків СБУ, за якими припинили виплату 
пенсій та соцвиплат "неблагонадійним" переселенцям (які за заду-
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мом міністерств фінансують тероризм), може вигадати держава, 
щоб принизити своїх громадян. А, ні, дно ще попереду. 

Вже з липня і з серпня переселенцям з Донбасу приготували 
дві нові хвилі тортурів: перша стосується нових правил здійснення 
соцвиплат, друга – індивідуальне електронне пенсійне посвідчен-
ня. 

Тепер по їх тимчасових домівках без попередження ходити-
ме інспекція, роздивлятися матеріально-побутові умови та визна-
чатися, чи призначати\відновлювати\подовжувати їм соцвиплати.  

Такі перевірки проходитимуть по відношенню і до новопри-
булих переселенців і тих, хто вже зо два роки микається по чужих 
домівках. Раз на півроку їх непрохано навіщатимуть працівни-
ки управлінь соцзахисту. А також додатково можуть несподівано 
завітати так звані “мобільні групи” з представників територіальних 
підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Нацполіції та Пенсійного фонду. До 
того ж причиною додаткової перевірки може послужити “власна 
інформація” управління соцзахисту, або ж органів державної влади 
(у тому числі, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, 
ДМС), органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
волонтерських, благодійних організацій. Тобто, йдеться або про 
масовий збір персональних даних, або "кляуз" на кшталт тих, які 
писали "доброзичливці" в органи НКВС.  

Якщо переселенця та його родини раптом не буде вдома 
(відпустка, відвідування родичів в іншому місті, стаціонарне ліку-
вання), і він за три дні сам не з'явиться в управлінні соцзахисту, усі 
виплати будуть скасовані, а на їх перепризначення піде півроку. 
Тобто півроку людина змушена буде жити обголодь. Як проходять 
перевірки, вже розповідають волонтери. 

Поїхати не можна повернутися. Де ставити кому у цьому 
реченні, родина переселенців з Донеччини досі не знає. 
Depo.Донбас поговорив з людьми, які вже два роки живуть у Киє-
ві, але опинилися під загрозою повернення туди - в окуповане міс-
то, де їх ніхто не чекає. А залишатися в Україні тепер теж немож-
ливо. Прізвищ та імен не називають, бо раптом доведеться таки 
повернутися в "ДНР". 

Родина переселенців складається з чотирьох пенсіонерів. 
Чоловік 60 років – колишній шахтар, його жінка – 58 років та її 
батьки – матір 73 роки, батько – інвалід без ноги – йому вже дале-



428 

ко за 80. "ДНР" не підтримували ніколи, на референдум не ходили 
та вмовляли сусідів не йти. У липні 2014 року всі вони, як і тисячі 
мешканців Луганщини та Донеччини, залишили свої домівки та 
переїхали. Саме в столицю, тому що пощастило з житлом, вдалося 
через знайомих поселитися в гуртожитку. Їхали на два місяці, а 
залишилися на два роки. 

"Молоді" пенсіонери влаштувалися на роботу, працюють 
допізна, щоб і сплатити за гуртожиток та виплатити кредит, який 
взяли ще до війни. Старі сумують за своєю домівкою, бо тут вони 
практично замкнені у кімнаті, особливо дідусь-інвалід. Їх діти-
онуки допомагають, але так само живуть в орендованому житлі. 
Пенсіонери ні в кого нічого не просять, не вважають, що їм хтось 
щось винен, самі вирішують свої проблеми, від початку з розумін-
ням ставилися до незручностей, які їм влаштувала держава.  

Нещодавно керівництво гуртожитка повідомило, з 2017 року 
подовжувати їм термін проживання більше не буде. Держава ж у 
свою чергу, ввела нові вищеперераховані правила – перевірки, 
електронні пенсійні посвідчення. 

Щоб орендувати квартиру в Києві не вистачить їх усіх пен-
сій разом узятих, переїхати у село, або маленьке містечко - тоді 
"молодим" пенсіонерам там не буде роботи і не буде за що випла-
тити кредит. 

– Якщо не вийде домовитися з гуртожитком, то ми вже розг-
лядаємо на крайній випадок варіант повернення на Донбас. Так, 
там наші домівки, але як там жити – українську пенсію ми отрима-
ти не зможемо, а за пенсією в "ДНР" йти просто не хочемо – за-
надто принизливі та небезпечні перевірки новоприбулих. Питати-
муть, хто ви, що ви, чи підтримуєте Україну, чому сиділи у Києві 
два роки, – каже 58-річна жінка. 

Цікаво, що б їм розповів міністр Розенко, а заразом ті, хто 
також бореться з фінансуванням тероризму, примушуючи людей 
повертатися туди, де їх життю загрожує небезпека, де їм знову 
промиватимуть мізки пропагандою. 

Що робити? На це одвічне питання нещодавно відповів гу-
бернатор Луганської області Юрій Гарбуз. Він категорично не по-
годжується з політикою уряду, засуджує методи Розенка та пропо-
нує наступне: розділити поняття "пенсії" і "державна допомога 
переселенцям" (ті нещасні 400-800 гривень – ред). 
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На думку Гарбуза, пенсії – це обов'язок держави, як би там 
не було. Навіть якщо ті пенсіонери з запамороченням мізків ходи-
ли на референдум "Л-ДНР". Пенсія – обов'язок держави і крап-
ка. "Пенсії потрібно платити усім пенсіонерам, а державну допо-
могу тільки тим, хто живе на підконтрольній Україні терито-
рії. Суть в тому, що якщо вони прописалися 300 осіб в одній квар-
тирі, фактично тут не живуть, та приїздять сюди за допомогою пе-
реселенцям, то вони не переселенці", – сказав Гарбуз. 

Він зазначив, що не проти того, щоб громадяни з окупації 
приїжджали за пенсією на українську територію, але грошову до-
помогу від держави вони отримувати не повинні. 

Таку саму думку поділяє і Агентство ООН у справах біжен-
ців, але український уряд до цієї думки не дослуховується. 

Така схема справді могла б бути вирішенням проблеми для 
багатьох пенсіонерів, які або не можуть виїхати з "Л-ДНР", або ж 
вимушені повернутися в свої домівки, бо не в змозі винаймати жи-
тло. 

Але виходить, що держава не забезпечила умови проживан-
ня пенсіонерів в інших містах, та й до того ж і позбавила їх пен-
сійного забезпечення. Юристи вже радять пенсіонерам звертатися 
у волонтерські юридичні центри та писати скарги у Європейський 
суд з прав людини не тільки на Росію, як на державу-агресора, але 
й на Україну, яка не захищає Конституційні права своїх громадян. 
Вони на 100% впевнені, правда буде за пенсіонерами. 

 
 

Зросла хвиля злочинності1 
 

В Україні відмічається підвищення середньостатистичного 
зростання крадіжок в регіонах, де сконцентровано більшість пере-
селенців. Це в першу чергу місто Київ (зростання удвічі), Микола-
ївська (+60%), Одеська (+61%) та Харківська (+62%) області.  

                                                      
1 В регіонах, де сконцентровано більшість переселенців, значно зросла 

кількість крадіжок (інфографіка) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dt.ua/UKRAINE/v-regionah-de-skoncentrovano-bilshist-pereselenciv-
znachno-zrosla-kilkist-kradizhok-infografika-221154_.html. 
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Аваков заступився за біженців з Донбасу1 
 

Про це він заявив журналістам 13 жовтня 2016, як передає 
Depo.Донбас. 

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 
переселенці зі Сходу України самі стають жертвами злочинів, а не 
є причиною зростання злочинності. За його словами, проблему 
міграційного кризи слід вирішувати і боротьбою з криміналітетом, 
і адаптацією переселенців до нових життєвих умов. "Правда в то-
му, що мільйони людей були змушені покинути свій будинок. Ці 
люди, залишившись без будинку, переїхали до Києва, Харкова, 
Дніпропетровська та по суті стали жертвою зростання злочинів, це 
спровокувало зростання злочинності. Не потрібно підміняти це 
тим, що переселенці провокують злочинність, - злочинність про-
вокує ситуація, в якій вони опинилися. Вони виявилися без будин-
ку, без засобів до існування і стали легкими жертвами для кримі-

                                                      
1 Аваков заступився за біженців з Донбасу[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dn.depo.ua/ukr/dn/avakov-zastupivsya-za-bizhentsiv-z-
donbasu-13102016141100. 
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нального елемента", – сказав міністр. За словами голови МВС, су-
спільство в цілому страждає від ситуації, що склалася. 

"У Києві до мільйона чоловік додалося. Ці люди – легка же-
ртва для кримінального світу. Перебуваючи у стані афекту, горі, 
перехідних життєвих обставинах, вони стають жертвами багатьох 
злочинів. І це провокує хвилю (злочинності)", – вважає Аваков.  
"Міграційна криза в усьому світі завжди провокує хвилю злочин-
ності", – додав міністр. За словами Авакова, ця проблема вирішу-
ється в двох напрямках: протидія криміналу і облаштування пере-
селенців. 

Нагадаємо, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих 
територій і ВПО України 10 жовтня 2016 р. був підписаний Мемо-
рандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерс-
твом та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біжен-
ців. 

 
 

Підприємницький потенціал переселенців –  
мотивований ресурс успіху!1 

 
Стереотип "бідного та знедоленого" переселенця настільки 

закріпився в українському суспільстві, що його сприймають ледь 
не за очевидну аксіому.  

Втім, з початку бойових дій на Донбасі пройшло вже два ро-
ки. І люди, які були вимушені шукати собі новий дім в різних міс-
тах України, уже встигли облаштуватись на новому місці. Подеку-
ди – краще за корінних мешканців.  

Сприймати труднощі як виклик та мотивацію до праці та 
зростання – ось головна риса, яка об'єднує всіх героїв успішних 
історій про переїзд з охопленого війною Донбасу.  

Через бізнес-табір, організований ініціативою "Крим SOS", 
пройшло вже більше 30 переселенців. П'ятеро з них отримали 
грант від USAID на розвиток бізнесу. Незначні для сучасних реа-
лій кошти – близько 50 тисяч гривень – не покривають всіх витрат 

                                                      
1 Горохов Ник Витягти себе з болота. Як переселенці підкорюють Ки-

їв [Електронний ресурс] / Ник Горохов // Українська правда. Життя. – 2016. – 
1 вересня. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2016/09/1/ 
217291/. 
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на старт власного бізнесу, а є лише додатковим стимулом для роз-
витку та праці.  

Ник Горохов Спеціально для "Української правди. Життя" 
зібрав історії чотирьох переселенців, які повірили у власні сили і 
створили працюючий бізнес з нуля. 

 
Історія Лілії та Дінари Мавлєєвих –  
інноваторів конструювання одягу 

 

Лілія Мавлєєва разом з дочкою Дінарою близько 10 років 
утримували невеличке сімейне підприємство. В містечку Комсо-
мольському Донецької області у них було ательє з проектування 
одягу. Клієнтська база розміщувалась переважно в обласному цен-
трі. Бізнес працював і годував родину. 

У липні 2014-го, із на-
ростанням активних бойо-
вих дій на Донбасі, родина 
вирішила переїхати до Киє-
ва. 

Лілія: "Спершу в мене 
був певний провінційний 
комплекс. Пізніше розуміла, 
що це все дурниці, професі-

онал завжди лишається професіоналом". Працюючи на виробницт-
ві одягу в Києві, Лілія розгледіла для себе бізнес-нішу – у галузі 
вистачає різноманітних виробництв, проте є гострий брак конст-
рукторів одягу. Ідея була розвинена у бізнес-план конструктор-
ського бюро "Абрис", який Лілія подала на конкурс від USAID – і 
згодом отримала грант, якого вистачило на купівлю спеціалізова-
ного програмного забезпечення для конструювання одягу. 

"Донька вже мала попередній досвід роботи з таким спеціа-
лізованим програмним забезпеченням, а мені довелось навчатись з 
нуля. Я все життя до того малювала одяг олівцем. Але ми постійно 
розвиваємось – зараз працюємо одразу з двома програмами", – ка-
же Лілія. Попит на послуги новоствореного підприємства виявився 
навіть більшим, ніж очікувалось. 

У бізнес-плані було визначено, що головними потенційними 
клієнтами "Абрису" будуть невеликі виробники одягу. Проте зго-
дом до Мавлєєвих почали надходити замовлення від великих ком-
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паній та індивідуальних дизайнерів. У найближчих планах з роз-
витку у родини – створення лабораторії одягу для відпрацювання 
власних розробок на готових моделях. 

 
Історія Ольги Лєкової – успішного дизайнера інтер’єрів 

 

"Коли бойові дії почали наближатись до Донецька, ми з чо-
ловіком поїхали з міста на два місяці – але відчували, що назад 
вже не повернемось. Так і сталось. В Києві ми винайняли кварти-
ру. Щоб сплачувати за неї та при цьому утримувати себе, розпоча-
ли свій бізнес", – розповідає дончанка Ольга Лєкова. Наразі вона 
керує студією дизайну та ремонту "ArtStudioLEO". 

У Донецьку Ольга з 
чоловіком працювали в галу-
зі будівництва, тому в Києві 
обрали для себе знайому 
справу – дизайн інтер'єрів. 
Бізнес створювали і розвива-
ли самотужки, вдвох із чоло-
віком. 

"Стартового капіталу у 
нас не було. Ми розгортали 
діяльність потрошки. Чоловік 
займався рекламою через со-

ціальні мережі – ми на це нічого не витратили. Пізніше вклали 
трохи грошей на створення сайту. Все інше необхідне для роботи 
ми мали – комп'ютери та мізки.  

Ми навіть не розраховували на якійсь шалений успіх. Прос-
то робили те, що вміємо та те, що нам подобається", – додає ди-
зайнерка. 

Дизайнерська студія Ольги працює з вересня 2015 року і вже 
встигла розробити та реалізувати 4 готових проекти разом зі свої-
ми партнерами. Аудиторія клієнтів "ArtStudioLEO" не обмежуєть-
ся лише Україною. Замовлення надходять із Західної Європи, зок-
рема – Іспанії та Італії. 
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Історія Анастасії Ларкіної, яка підкорила відвідувачів кафе  
м’ятним чизкейком 

 

Коли постало питання 
про переїзд з охопленого 
війною Донецька, родина 
Анастасії Ларкіної обрала 
Хмельницький. Проте там 
дончанка, лікар за спеціаль-
ністю, не змогла знайти ро-
боту за фахом. 

Анастасія з дитинства 
захоплювалась випічкою й, 
щоб заробляти на життя, 
почала пекти торти на замо-
влення. Поштовх до розвит-
ку бізнесу дали рідні, які 

підказали жінці написати бізнес-план та подати заявку на грант. 
"Коли я розписувала свій майбутній бізнес, то, чесно кажу-

чи, не дуже вірила у те, що це буде реалізовано. Тому дозволила 
собі пофантазувати – обрала в якості локації Київ, а не Хмельни-
цький, де й досі мешкає моя родина. Але я навіть не очікувала, що 
це буде так складно", – зізнається Анастасія. Зараз її кафе Love 
Cake знаходиться у самому центрі столиці. Ларкіна отримала грант 
від USAID, проте цих грошей вистачило лише на кавоварку, блен-
дер та духовку. Усі інші 
кошти на відкриття свого 
закладу довелось шукати 
серед знайомих. "У мене й 
моєї родини не було доста-
тньо коштів на відкриття 
цього проекту. Я щаслива, 
що знайшла інвестора, який 
повірив в мене", – додає 
Ларкіна. 

Анастасія з гордістю демонструє перлину свого меню – м'я-
тний чізкейк. Каже, що він виготовлений за власним рецептом. 
Вона зізнається, що зараз клієнтів у неї небагато, бо літо – не сезон 
для кав'ярень, але восени Love Cake очікує напливу клієнтів. 



435 

Знання, отримані на бізнес-тренінгу, виявились для Анаста-
сії навіть більш корисними, ніж грантова допомога. Дончанка ви-
росла в родині лікарів і все життя пропрацювала лікарем. І якщо з 
кулінарними навичками проблем не було – то знання з менеджме-
нту та маркетингу для розвитку власної справи довелось засвоюва-
ти з нуля. 

 
Історія Світлани Шпак, які успішно навчає альфа-гравіті 

 

Луганчанка Світлана Шпак до початку війни займалась хо-
реографією – виховувала дитячий танцювальний колектив. Одного 
разу в інтернеті вона випадково побачила Alfa Gravity – систему 
гімнастичних вправ на мотузках, закріплених під стелею. Захопи-
вшись новим напрямком, Світлана вирішила розвивати його. Про-
те на заваді цих планів стала війна. 

"Я поїхала з Луганська 
з однією валізою речей. Було 
надзвичайно важко, проте 
проблеми вдалось подолати 
завдяки власному світо-
сприйняттю, спостережли-
вості та бажанню постійно 
йти вперед. Я сама себе ви-
тягла з болота, як барон 
Мюнхгаузен", – каже Світ-
лана. 

 Вона розповідає, що 
навчає людей змінювати своє тіло через думки та позбавлятися 
проблем з фізичними вадами, розвиваючись психологічно. Хоча, 
як зауважує тренер, це можливо лише за умови, якщо людина го-
това наполегливо працювати. Серед її учнів є родина з ДЦП, яка 
продовжує займатись вдома, використовуючи навички, яких їх на-
вчила Світлана.  

Сьогодні її київську студію альфа-гравіті відвідує вже стіль-
ки учнів, що Світлана планує шукати собі помічника. При цьому 
на рекламу не витрачається значних коштів – студія приймає уч-
асть у тематичних фестивалях, але здебільшого, як зізнається тре-
нер, нові клієнти самі приходять в її зал. У подальших планах – 
відкриття центрів в інших містах та країнах. 
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"Створити власний бізнес – це як народити дитину. Я прис-
вячую цьому весь свій час. Хочу пропагувати здоровий спосіб 
життя, давати людям здоров'я, як фізичне, так і психологічне. Хочу 
допомагати повірити у себе, рухатись до своєї мрії. Ресурс для ре-
алізації себе і подолання проблем є в кожній людині. Моя мета – 
допомагати всім його знаходити", – упевнена Світлана. 

 
 

Переселенці, які прагнуть успіху:  
перешкоди і можливості досягнення1 

 

Приїжджали до мене давні друзі. Півночі розмовляли, що не 
дивно  – довго не бачилися. Зайшлося і про настрої в суспільстві. 
В Україні і Білорусі. Перший посил  – люди не бачать перспекти-
ви, у них апатія й злість. По обидва боки кордону.  

А далі сталося цікаве. Гості згадали таксиста, який їх підво-
зив. Біженець з Донбасу. Втратив усе, але оптиміст  – каже, мов-
ляв, життя налагоджується. Чому? Та просто опанував себе. Знай-
шов роботу в Гостомелі. Заробляє не стільки, скільки хотів би,  – 
почав таксувати у вихідні. І ніяких тобі "все пропало". Будує пла-
ни, думає про майбутнє. 

Почали пригадувати ще приклади. І виявилося, що в кожно-
го таких  – безліч. Суспільство де-факто розділене на дві частини. 
Одні чекають поліпшень, інші намагаються їх створювати в міру 
своїх сил. Лінія поділу дуже чітка. Перші – у депресії, другі  – оп-
тимісти. Саме так, під час кризи, спостерігаючи за падінням еко-
номіки, читаючи абсурдні заголовки в ЗМІ й бачачи нелогічність 
поведінки частини еліт, вони, проте,  – оптимісти. По обидва боки 
кордону. І в Україні теж.  

Візьмімо тих-таки переселенців. Пам'ятаю реакцію значної 
частини тих, з ким спілкувався 2014-го. Класичні "зрада" і "все 
пропало". Ну й, звісно,  – "державі ми не потрібні". А вже за кілька 
місяців монолітна група нових жителів Київщини тріснула. Деко-
му набридло скиглити, і вони вирішили щось робити, у тому числі 
заробляти. Згодом їх побільшало. Зростав і оптимізм. Попри те що 

                                                      
1 Тишкевич І. Усе погано, або Чому варто подивитися всередину себе 

[Електронний ресурс] / І. Тишкевич. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ 
SOCIUM/ use-pogano-abo-chomu-varto-podivitisya-vseredinu-sebe-_.html. 
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люди втратили все  – переїхали на нове місце, де теж немає нічого, 
а годувати ж сім'ю треба. При цьому заробляти вони мусять як мі-
німум удвічі більше за місцевих, бо мають орендувати житло. 

В багатьох з нас за останні роки були моменти розпачливої 
депресії. Але рано чи пізно ми опановували себе і починали відбу-
довувати своє життя, розраховуючи тільки на себе. І на певному 
етапі приходив оптимізм. Не від співчуття людей і слізливих запи-
тань "як ви там?" (яких згодом дедалі меншає), а від спершу мале-
ньких, а потім уже й масштабніших особистих успіхів. Сказати 
собі "Я зміг"  – дорогого варте. 

Те саме відбувається і з переселенцями, і з ветеранами, з фа-
хівцями, які шукають себе і знаходять. Ті, хто починає щось роби-
ти сам, несподівано для себе виявляють безліч приводів для опти-
мізму. Ті ж, хто живе "співчуттям", залишаються песимістами. 
Принаймні з мого досвіду спілкування це  – закономірність. 

 
 

Успішні переселенці – потужний ресурс оновлення  
і розвитку України!1 

 
История Марины Брагиной и Кирилла Чабанова – 

увлеченных и успешных фермеров 
 

Семья переселенцев из 
Донецка, которая еще до 
войны в качестве хобби за-
нялась производством до-
машних сыров, масла, сме-
таны, получила грант на по-
купку оборудования для це-
ха по выпуску молочных 
продуктов.  

– Мы с мужем еще в 
2013 году прогнозировали, 
что в Донбассе могут про-

                                                      
1 Брагина М.: "Мы вывезли из Донбасса своих коз, свиней, собак и 

обустраиваем новую ферму под Киевом" / М. Брагина // Факты. – 2015. – 16 
дек. – С. 5. 



438 

изойти серьезные потрясения,  – говорит Марина, которая со сво-
им супругом Кириллом Чабановым была вынуждена уехать из До-
нецка. Сейчас семья живет в Киевской области. – Поэтому уже 
тогда начали подыскивать место, куда в случае обострения ситуа-
ции можно было бы переехать и перевести нашу ферму (разведе-
ние коз, овец и изготовление из молока сыра, масла, сметаны, сгу-
щенки давно стало нашим хобби). Искали хату с участком земли 
в радиусе 50 километров от Киева, в селе, до которого можно до-
браться по дороге с твердым покрытием. Остановили выбор 
на стареньком доме в Макаровском районе.  

Кроме десяти коз и несколько вьетнамских свинок мы пере-
везли в Макаровский район Киевской области охотничьих собак, 
кота и кролика. Чтобы было на что купить хату с участком в  
38 соток и начать обустраивать ферму, пришлось продать оба 
наших легковых автомобиля. 

На ферме в Донецкой области осталось оборудование для 
переработки молока и изготовления продуктов из него. Купить 
новое у нас пока нет возможности. Поэтому, когда увидела ин-
формацию о том, что общественная организация «Крымская диас-
пора» объявила конкурс на лучшие бизнес-проекты, под которые 
выделяется финансирование, подала заявку на участие. Нам 
с мужем выделили грант в 85 тысяч гривен на покупку сыроварни, 
холодильников, машины для вакуумной упаковки, генератора. 
По одной из программ «Крымской диаспоры» я бесплатно прошла 
обучение на курсах для предпринимателей «Академия бизнеса». 
Всего по различным программам этой организации в нынешнем 
году прошли обучение 889 переселенцев из Крыма и Донбасса. 
Средства на эти проекты предоставила благотворительная органи-
зация ADRA-Украина, штаб-квартира которой находится в США. 

– Как получилось, что вы увлеклись фермерством? 
– Это произошло под влиянием увиденного во время отдыха 

в Греции и Грузии. Мы ездили с экскурсией на фермы, где разво-
дят коз и овец, делают по традиционным рецептам сыры, масло, 
сметану. Нам с моим мужем Кириллом Чабановым все это очень 
понравилось, поэтому захотелось попробовать себя на новом по-
прище. Решили  – сделали: купили хату и землю в Амвросиевском 
районе, завели коз, стали учиться управляться с ними, начали изу-
чать технологию изготовления молочных продуктов. На то, чтобы 
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в первый раз подоить козу, у меня ушло около двух часов, ведь я 
толком не знала, как это делать. 

Муж занялся изучением ветеринарии, ездил консультиро-
ваться с учеными-ветеринарами. Уже даже некоторые операции 
делает, купил необходимые хирургические инструменты. Приоб-
ретенные им в этой области знания и умения тем более важны, что 
специалистов, которые имеют опыт в лечении скота, найти сейчас 
непросто. Ветеринаров, работающих с собаками и котами, предо-
статочно, а вот с козами, овцами, коровами  – мало. Причина, ве-
роятно, в том, что крестьяне массово перестали держать этих жи-
вотных. Например, наши односельчане в Макаровском районе го-
ворят: «Можно посмотреть ваш зоопарк?»  – козы и овцы им в ди-
ковинку. В нашем селе далеко не все даже кур держат, предпочи-
тают покупать яйца в магазине. Поэтому одна из задач, которую 
мы ставим: своим примером агитировать крестьян вести полно-
ценное хозяйство, как это делали их отцы и деды. А еще хотим 
стать родоначальниками фермерской династии. Мы не стремимся 
к промышленным масштабам. Наш идеал  – небольшое хозяйство. 

Кстати, сейчас мы спим до восьми утра, и животные при-
выкли к этому. Когда появятся на свет козлята, придется по не-
скольку раз за ночь вставать, чтобы проверить, все ли с ними в по-
рядке.  

 
История Романа: от увлечения к любимой работе1 

 

Роман переехал из Донецка в Одессу не сам – с ним еще чет-
веро друзей. И все вместе они снимали большой дом с замечатель-
ным двором в тихой части Одессы. Ребята говорят, что дом нашли 
без проблем, к тому же хозяин даже пошел им навстречу в финан-
совом вопросе, когда узнал, что они переселенцы.  

По приезде в Одессу попытался найти работу в той же сфе-
ре, в которой работал в Донецке. До начала войны парень был 
крупье. Он работал во многих покер-клубах страны и Донецка, 
был одним из лучших в своей сфере. Но в Одессе влиться в эту 
сферу новому человеку практически нереально. Поэтому в поис-
ках работы Роман перепробовал множество вариантов: от сборщи-

                                                      
1 Миронова В.В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / В.В. Миронова.  – 

Харьков: Фолио, 2015. – С. 94-98. 
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ка мебели до автомойщика. Именно на автомойке случилось то, 
что и определило его дальнейший род занятий. Дело в том, что 
раньше Роман немного увлекался программированием и разработ-
кой сайтов. Но признаётся, что никогда не рассматривал это как 
источник дохода и, тем более, как основную работу. Однажды на 
автомойке к нему подошел один из клиентов и сказал, что от кол-
лег Романа услышал об увлечении парня. Спросил, сможет ли Ро-
ман написать ему сайт. Сейчас он вспоминает, что очень сомне-
вался в успешности этого проекта, ведь не имел должного опыта и 
навыков, но всё же предложение принял и в свободное от работы 
время занялся сайтом. Через некоторое время проект был готов. 
Роман говорит, что перелопатил тогда горы литературы, пробовал 
множество разных вариантов и в итоге сделал такой сайт, который 
понравился бы ему самому, на который ему захотелось бы вер-
нуться. И только после этого показал результаты заказчику.  

«Моему удивлению не было предела, когда заказчик безого-
ворочно согласился со всем, что я показал, и тут же назвал сумму, 
которую был готов за это заплатить. В общем, мы оба остались 
довольны». Потом, рассказывает парень, начало работать «сара-
фанное радио» и появилось еще несколько клиентов. Когда време-
ни, не занятого основной работой, стало не хватать, наш герой 
сделал выбор в пользу веб-дизайна и уволился с автомойки. Роман 
вспоминает, что принимать такое решение было немного страшно, 
ведь уверенности в стабильности заказов вовсе не было. Но что-то 
внутри убедило его в правильности такого выбора. С тех пор Ро-
ман стал заниматься веб-дизайном и технической поддержкой сай-
тов, превратив своё давнее увлечение в любимую работу. Он уве-
рен, что если бы не такие кардинальные перемены в жизни, то 
вряд ли бы решился на этот шаг. По Донецку Роман скучает, но 
уверен, что даже после окончания войны не сможет туда вернуть-
ся, ведь его никто там не ждет. С теми друзьями и знакомыми, кто 
занял пророссийскую позицию, парень прекратил общаться прак-
тически сразу. А те, кого можно назвать единомышленниками, 
разъехались по всей стране. Самой большой потерей, которую 
принесла война, Роман считает именно потерю людей. Именно 
поэтому, объясняет он, очень рад встрече с переселенцами, встре-
че с людьми из его прошлой жизни. 
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История Олега Ломовицкого и Юрия Яркового:  
луганчане наладили производство мебели в Киеве1 

 
 – В родном Алчевске Луганской области мы с Юрием 

(он мне доводится кумом и свояком) занялись производством ме-
бели семь лет назад. Выпускали ее в арендованном помещении, 
а перед началом войны построили собственный цех. Над захвачен-
ным боевиками Славянском летали украинские вертолеты, а мы 
с Юрой продолжали некоторые капитальные работы – были уве-
рены, что пройдет неделя, другая, и ситуация на Донбассе норма-
лизуется, – говорит Олег.  

 – С чего начинали обустройство на новом месте? 
 – С поиска жилья и работы. Мы очень благодарны киевским 

коллегам из «Столярной мастерской Матвиенко». Они не только 
взяли нас к себе, но и предоставили материальную помощь. Сказа-
ли: «Мы АТО помогаем, и вас поддержим  – вы люди нормаль-
ные». Несколько месяцев назад мы открыли собственное неболь-
шое производство мебели (с Олегом, его сыном Русланом 

и Юрием Ярковым корре-
спонденты «ФАКТОВ» бе-
седовали в их цеху). Ребята 
из «Столярной мастерской 
Матвиенко» продолжают 
нам помогать  – дают зака-
зы. Они также посоветовали, 
где лучше снять помещение 
под цех. 

– Бизнес сразу стал 
приносить доход? – Когда 

только открылись, бывало, что денег на аренду жилья не хватало. 
Я ложился спать с одной мыслью: вот бы завтра поступил еще ка-
кой-нибудь заказ. И в последний момент Бог нам помогал. Прав-
дами и неправдами удалось вывезти часть оборудования. Минув-
шим летом мы узнали, что общественная организация «Крымская 
диаспора» объявила конкурс на лучшие бизнес-проекты, под них 

                                                      
1 Осипчук И. Вынужденные переселенцы из Луганской области суме-

ли наладить в Киеве производство мебели / И. Осипчук // Факты. – 2016. – 11 
марта. – С. 15. 
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международный благотворительный фонд «Відродження» выделил 
финансирование. Мы решили попытать счастья и подали на рас-
смотрение бизнес-план. В результате получили 80 тысяч гривен, 
за которые купили сверлильный и шлифовальный станки, торце-
вую пилу и приспособление автоматической подачи заготовок 
на станок. Сейчас у нас четверо работников, причем один из них – 
переселенец из Алчевска,  – говорит Олег.  – Когда началась вой-
на, мужчина с супругой приехал на пару дней в Киев навестить 
дочь, но она их назад уже не отпустила. Мы трудимся наравне 
с нанятыми мастерами. Главное – не опускать руки, упорно доби-
ваться поставленных целей. Тем, кто стремится открыть свое дело 
или освоить новую специальность, многие фонды готовы оказать 
поддержку. 

 
История луганчанина Александр, 

создателя шедевров поварского искусства1 
 

Александр из Луганска, как и все его родственники  – жена, 
две дочери, зять, внучка, сестра и её муж. Рассказ мужчина начи-
нает с того, что в Луганске он находился достаточно долго и вы-
ехал только в ноябре 2014 года. То есть наш герой пережил в Лу-
ганске все самые страшные обстрелы.  

Его сестра и её муж уехали из Луганска сразу после начала 
боевых действий еще в начале лета 2014-го. В Луганске у них бы-
ла своя торговая сеть и несколько кафе, то есть с ресторанным 
бизнесом они были знакомы. Но, к сожалению, при переезде поте-
ряли практически всё. Паре удалось продать несколько помещений 
в Луганске, и вырученные деньги стали стартовым капиталом в 
Киеве. Они выкупили помещение заброшенного кафе около стан-
ции метро «Лыбедская» и стали строить бизнес фактически с ну-
ля – без связей в Киеве, без понимания предпочтений аудитории, 
без знакомства с местным рынком. И когда наш герой приехал в 
Киев, то его взяли в команду. Потом был долгий ремонт, и стиль 
заведения стал уникальным и узнаваемым, долгое оформление 

                                                      
1 Миронова В. В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / В.В. Миронова; 

фото Н. Печеника, Ю. Сиваковой; худож.-оформитель Л. П. Вировец.  – 
Харьков: Фолио, 2015.  – С. 129-134. 
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разрешения для постройки террасы, которое ребята не могли по-
лучить из-за бюрократических сложностей, но всё же получили, 
собственно постройка этой террасы фактически своими руками, 
разработка концепции меню и прочее-прочее-прочее. Вскоре ребя-
та смогли открыться. Александр говорит, что в этой сфере не ра-
ботал уже много лет – последнее десятилетие было полностью по-
священо строительному бизнесу, который был у мужчины в Лу-
ганске и который тоже был полностью уничтожен войной. С кули-
нарией и ресторанным делом Александр сталкивался очень дав-
но – после армии, когда он вернулся в Луганск, то некоторое время 
работал в одном из ресторанов города администратором, а потом 
там же барменом, быстро освоив новую на то время профессию. И 
после этого несколько месяцев пробовал себя в роли повара, когда 
они ездили на мастер-классы замечательных итальянских и фран-
цузских поваров. И только из-за вынужденного переезда Алек-
сандр решил вернуться в кулинарию и после некоторого периода 
обучения стал шеф-поваром в новосозданном заведении. Сейчас в 
«Кипише» готовят прекрасные авторские блюда, Александр 
набрал себе команду высококвалифицированных поваров, и они 
создают настоящие шедевры кулинарии. Стоит отметить, что в 
кафе работает много переселенцев из Луганска и Донецка, это и 
давние знакомые, и те, кто попал в их команду случайно или по 
чьей-то рекомендации. Александр говорит, что они стараются по-
мочь с предоставлением работы тем, кто оказался в такой же 
сложной ситуации, как и они сами. Кстати, дочка Александра Ека-
терина тоже работает вместе с отцом. Несмотря на то, что по спе-
циальности она экономист-товаровед, девушка работает офици-
анткой и продолжает заочно получать образование. Она уверена, 
что должна помогать семье, к тому же работать в команде род-
ственников и единомышленников девушке очень приятно. А отец 
ею гордится, ведь она не бросила их.  
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История дончанки Ланы о превращении  
увлечения в профессию1 

 

Лана с мужем и сы-
ном Спартаком в Донецке 
жила в своём доме в рай-
оне железнодорожного 
вокзала. Она занималась 
домом, воспитывала ре-
бёнка и трудилась на лю-
бимой работе. Незадолго 
до начала войны женщина 
забеременела и ждала 
второго ребёнка. Лана 

очень гордилась своей работой и любила её. Она была руководи-
телем спа-центра одного из крупнейших гостиничных комплексов 
«Виктория». Девушка занималась административной работой, но 
при этом всегда старалась вникать во всё, что делала её команда  – 
изучала изнутри работу фитнес-инструкторов, парикмахеров, мас-
сажистов, косметологов, визажистов. Но после того как семья вы-
ехала из Донецка, Лана осталась без любимого занятия. На момент 
переезда она была уже на последних месяцах беременности и сра-
зу не стала искать работу, но девушка понимала, что после родов 
ей прийдется чем-то заниматься, а просто уйти в декрет она не хо-
тела. Тогда Лана решила превратить своё увлечение в профессию.  

После переезда и принятия решения о том, что косметология 
теперь станет для неё профессией, Лане пришлось потратить очень 
много времени и сил на то, чтобы обучиться всем необходимым 
для новой работы навыкам. После долгого обучения теории и не-
больших тренировок Лана решилась испытать свои знания на 
практике. Это была хозяйка дома, который арендовала семья, и её 
мама. Лана не была уверенна в результате, но предложила им свои 
услуги бесплатно. «Тогда я проводила курс глубокой чистки лица 
и сказала своей знакомой, что это будет абсолютно бесплатно. Но 
после первого сеанса она пришла ко мне и привела свою маму, 
объяснив, что мама тоже хочет пройти такой курс. При этом жен-

                                                      
1 Миронова В. В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / В.В. Миронова; 

фото Н. Печеника, Ю. Сиваковой; худож.-оформитель Л. П. Вировец.  – 
Харьков: Фолио, 2015.  – С. 152-158. 
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щины настояли на оплате. Я не могла отказаться». Тогда Лана 
провела свои первые сеансы косметологии. Цена, которую пред-
ложили клиентки, объясняет Лана, была символической. Но это 
был первый опыт, и девушке было важно его получить, чтобы по-
том чувствовать себя увереннее.  

После нескольких месяцев активной частной практики Лана 
освоила новые методики, в том числе и аппаратные, поэтому сей-
час побольше денег старается вкладывать в закупку необходимого 
оборудования. А еще после определённого этапа работы наша ге-
роиня вместе со своей сестрой арендовала кабинет и теперь может 
принимать клиентов там.  

Сейчас Лана каждый день трудится над созданием той новой 
жизни, ради которой она выехала из оккупированного Донецка. 
Она создаёт собственное дело, развиваясь при этом сама, чтобы 
улучшилось качество ее работы, воспитывает замечательных де-
тей, которые, невзирая ни на что, понемногу адаптируются к но-
вому городу, занимается обустройством быта и находит время на 
собственный отдых.  

 
История Николая – профессионала-кровельщика1 

 

Николай до начала бо-
евых действий с семьёй жил 
в Дебальцево  – небольшом 
городке Донецкой области. 
Там у него было собственное 
агентство по предоставле-
нию полного комплекса ре-
монтно-кровельных работ, 
большой дом с замечатель-
ным бассейном, игровой 
комнатой для всех друзей их 

детей, уютным двориком и массой вещей, сделанных своими ру-
ками; друзья, готовые помочь и поддержать, и родственники. Се-
мья выехала из Дебальцево в июле 2014 года и сначала отправи-
лись на море. Как и многие, они надеялись, что за лето закончатся 
                                                      

1 Миронова В. В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / В.В. Миронова; 
фото Н. Печеника, Ю. Сиваковой; худож.-оформитель Л. П. Вировец.  – 
Харьков: Фолио, 2015.  – С. 159-164. 
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активные боевые действия, наладится нормальный образ жизни и 
они смогут вернуться. Прожив несколько месяцев на азовском по-
бережье, Николай решил принять предложение своих дяди и тёти. 
Дело в том, объясняет мужчина, что в посёлке Комсомольское 
(Харьковская область) живут дядя и тётя, которые давно пригла-
шали семью переехать к ним и готовы были помочь с жильём. Ни-
колай понимал, что осенью на побережье делать абсолютно нече-
го, и они приехали в Комсомольское.  

Николай сначала пытался устроиться на работу либо в госу-
дарственное, либо в частное предприятие. Но это не принесло ни-
каких результатов, хотя в своём деле наш герой действительно 
профессионал. Вместе с дочкой они написали и распечатали объ-
явления «Кровельные работы любой сложности. Ремонт крыш. 
Недорого». Пару недель Николай ходил по своему посёлку и по 
нескольким соседним населённым пунктам и просто расклеивал 
эти объявления на дверях подъездов, столбах, заборах и автобус-
ных остановках. И это принесло желаемый результат. Наш герой 
говорит, что буквально через несколько дней к нему позвонили 
первые заказчики и поинтересовались его услугами и расценками. 
Свой первый заказ после переезда Николай выполнил замечатель-
но – заказчик остался доволен работой. И тогда, говорит мужчина, 
начали срабатывать уже личные рекомендации. Заказы появились, 
и финансовое положение семьи понемногу улучшалось. Это поз-
волило семье арендовать квартиру, и хотя по сравнению с соб-
ственным домом в Дебальцево места казалось мало, семью устраи-
вал такой вариант. Через несколько месяцев жена Николая родила 
ему сына  – в Харьковском перинатальном центре, не заплатив да-
же гривны в карман докторов и акушеров. Там в замечательных 
условиях родился новый член семьи. И пока жена занималась 
детьми, наш герой продолжал развиваться в профессиональном 
плане. Мужчина говорит, что действительно любит свою работу и 
прекрасно знает, что и как нужно делать правильно, чтобы полу-
чилось долговечно и качественно. Он зарабатывает себе репута-
цию с нуля, ведь показать результаты той работы, которая дела-
лась в Дебальцево, возможности нет. К тому же, уверен мужчина, 
он всегда сможет заработать себе и своей семье на жизнь, ведь он 
здоровый взрослый мужчина, который в состоянии работать, и го-
ворит, что с работой сложно, но найти её можно всегда и везде. 
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Успішні внутрішньо переміщені особи – успішна Україна1 
 

Коли збирається група таких успішних "я", змінюються і су-
спільство, і країна. Упевненість одного "я" переростає у впевне-
ність багатьох, в успіх держави. Подивіться й послухайте, що і як 
говорять про жителів успішних країн. В американців, німців, шве-
дів, та й багатьох інших насамперед  – воля, упевненість, успіх ін-
дивіда. А спільний успіх  – "ми"  – виникає не від безликого стада, 
а як сума успіхів і впевненості в собі окремих особистостей. 

Облишмо на час банальний заробіток і кар'єру. Але згадай-
мо: "Від тебе і твоїх дій залежить твій успіх завтра". Не від депута-
тів і влади. А від тебе. Від того, наскільки ти успішний і впевнений 
у собі. Знаєш, чого хочеш. Тоді ти вибираєш представника, який за 
твої гроші створюватиме умови. По суті  – банальний підряд. Гро-
мадянин сплачує податки, і за ці гроші наймає керівника, якого 
потім контролює. І якщо не вийшло  – приймає поразку на свій 
карб, бо не того обрав, не проконтролював, помилився. І мені ви-
правляти помилки людей, які керуються простим правилом "візь-
ми і зроби", більшає. Можливо, у цьому навіть допомагає війна. 
Коли людина втрачає все, вибір  – упасти на дно або ж узяти життя 
у свої руки  – стає гострішим. Ті, хто бореться за себе, ростуть і 
розвиваються. І, найцікавіше, отримують допомогу від інших. Не-
очікувано, але закономірно. Адже брати участь в успіху приємно. 
Навіть у маленькому успіху однієї людини. І їй хочеться допомог-
ти. А тих, хто просто скиглить, мені особисто не шкода. Тягти з 
болота тих, хто не хоче рятуватися, безглуздо  – сам потонеш. 
Спробують піднятися  – вийде, буде допомога.  

Таких більшає. Вони беруть, завойовують свій успіх. А якщо 
є особистості – буде суспільство. Якщо кількість особистостей 
зростає  – суспільство розвивається і міцнішає. Розвивається краї-
на.  

 

                                                      
1 Тишкевич І. Усе погано, або Чому варто подивитися всередину себе 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIUM/use-
pogano-abo-chomu-varto-podivitisya-vseredinu-sebe-_.html. 
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