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Звіт за результатами комплексного аналітичного дослідження, яке було зроблене Бізнес Ареною в 
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Жіночим Фондом, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Це дослідження стало можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство США з 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВРП - внутрішній регіональний продукт
ВПО – внутрішньо переміщені особи
ОГС - Організації громадянського суспільства
ЛзІ - Люди з інвалідністю
МОМ - Міжнародна організація міграції
МОП – Міжнародна організація праці
МСП – Міністерство соціальної політики
КМІС – Київський міжнародний інститут соціології
МСБ – малий та середній бізнес
ДСЗ – Державна служба зайнятості
ДССУ – Державна служба статистики України
КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності
МКШ – Міжвідомчий координаційний штаб
ЦА – цільова аудиторія
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РЕЗЮМЕ
За результатами аналітичного дослідження була оцінена привабливість Донецької та Луганської 
областей за наступними критеріями: «державна підтримка» (програми фінансової підтримки МСБ, 
освітні програми, програми підвищення ділової активності: форуми, виставки); «гранти» (допомога 
міжнародних організацій у вигляді грантів); «організація допомоги переселенцям» (діючі громадські 
організації, інші місцеві ініціативи); «додаткові переваги» (місцеві особливості ведення бізнесу: пільги, 
місцеве законодавство, тощо).

Область Державна 
підтримка

Гранти Організація допомоги 
переселенцям 

Додаткові 
переваги у веденні 
бізнесу

Всього

Донецька 1 11 7 2 21

Луганська 1 7 5 1 14

Донецька та Луганська області, внаслідок збройного конфлікту та втрати українським урядом контролю 
над південними частинами обох областей, опинились у критично важкому соціально-економічному 
становищі. Були втрачені економічні зв’язки між частинами областей, що спричинило зупинку багатьох 
виробничих та вугільно-добувних підприємств, спад промислового виробництва та ріст кількості 
безробітних.

На відміну від Донецької області, Луганська втратила більшу частину свого економічного потенціалу, 
оскільки значна кількість промислових та вугільних підприємств знаходяться на непідконтрольних 
територіях. Промислові виробничі потужності підконтрольної частини Луганської області, розташовані 
у місті Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне, не працюють, або працюють не на повну потужність, 
Біля лінії розмежування знаходиться ряд вугільних підприємств, видобуток вугілля на яких зупинений 
через бойові дії. Натомість, ще до збройного конфлікту, економічний потенціал Луганської області був 
слабішим за Донецьку область, що спостерігається у статистиці ВРП та рівня заробітних плат за 2012-2016 
роки. На підконтрольних територіях Донецької області працює ряд машинобудівних, металургійних та 
вугільно-добувних підприємств. Попри це, актуальна ситуація в обох регіонах має дуже схожий характер 
та практично однакові наслідки.

Особливості регіонів:

• Луганська область більше спеціалізується на агрокомплексі, через втрату промислових районів. 
• Донецька область має більше виробничих потужностей, сконцентрованих в Маріуполі та 
Краматорську.
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Одним із найбільш актуальних питань залишається невизначеність статусу та майбутнього територій, 
які підконтрольні українському уряду. Саме через це, більшість молодого населення та кваліфікованих 
кадрів або покидає регіон, або знаходиться в режимі очікування, не проявляючи достатньої ініціативи 
та активності з відновлення міст, а також започаткування власної справи. У той самий час, через 
зупинку підприємств та падіння виробництва, області потребують активних дій: з організації розвитку 
альтернативної економіки, основою якої повинні стати малі та середні підприємства; з боку органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також в активній співпраці з представниками 
комерційного сектору та громадянського суспільства.

На теперішній час підтримкою розвитку підприємництва в областях активно займаються представники 
громадянського суспільства, завдяки фінансовій підтримці міжнародних організацій. Але існуючої 
допомоги недостатньо для покращення економічної ситуації в регіоні. За оцінкою опитаних респондентів, 
а саме підприємців (ВПО), які отримали грант - суми грантів, що надаються, недостатні для повноцінної 
організації власної справи. Саме це уповільнює подальший розвиток. Така ситуація стосується як тих, 
хто отримав грант на започаткування бізнесу, так і тих, хто отримав грант на розширення. Підприємці 
зазначають постійну необхідність у фінансових інвестиціях для розширення, оскільки існує попит на 
їхню продукцію.

За оцінкою опитаних підприємців, стабільність відкритих бізнесів за грантової підтримки оцінюється у 20-
30%. Інші 70-80% закриваються у перші шість місяців роботи, оскільки не можуть розвинути свій бізнес 
до рівня прибутку, якого буде достатньо для забезпечення роботи підприємства та отримання доходу, 
задля задоволення власних потреб. Така ситуація пов’язана з багатьма факторами, що виступають 
бар’єрами на шляху розвитку підприємництва в регіоні. До цих бар’єрів додаються індивідуальні 
проблеми - наприклад, відсутність власного житла серед ВПО.

 

Основними перешкодами для відкриття або відновлення переселенцями власної справи 

називають такі:

• брак коштів для стартового капіталу ,через неможливість вивезти накопичення з попереднього 

місця проживання;

• нестача оборотних коштів;

• небажання банків кредитувати ВПО (через відсутність заставного майна, постійного місця 

проживання і не стабільністю економіки в цілому);

• тривалість процесу напрацювання нової клієнтської бази;

• порівняно низький рівень платоспроможності потенційних клієнтів;

• неможливість придбати нове обладнання або перевезти обладнання з виробництва чи 

майстерень, що залишилися на Донбасі;

• недовіра місцевих потенційних партнерів до бізнесменів-переселенців (через побоювання, що 

останні можуть змінити місце проживання), що ускладнює пошук партнерів;

• неузгодженість державної політики у сфері виділення придатних для роботи приміщень чи 

земель (вільні приміщення та такі, що найкраще відповідають критеріям пошуку, нерідко порожні 

та не здаються через бюрократичні процедури чи умисний супротив з боку зацікавлених осіб);

• відсутність налагодженого моніторингу (консультативної підтримки) нових бізнесів протягом 

певного

періоду після початку роботи;

• невпевненість у своїх силах через недостатність знань та досвіду;

• високе податкове навантаження і відсутність податкових канікул на старті бізнесу;

• труднощі з оформлення документів та ліцензій, наприклад, щодо земельних питань;
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Проведене дослідження встановило дві основні 
тенденції: переважна більшість населення 
проявляє пасивність щодо існуючих можливостей 
започаткування бізнесу за допомогою гранту, тим 
паче - не готові створювати бізнес за власні кошти, 
через відсутність бізнес-навичок та невпевненості 
в своїх силах. З іншої сторони, для ВПО що 
займалися бізнесом до переміщення на нове 
місце, участь у грантових програмах з розвитку 
бізнесу, стає чи не єдиною можливістю відновити 
бізнес на підконтрольних територіях. 

Необхідність впровадження нових грантових 
програм залишається досить високою,  через 
потреби, які існують у діючих підприємців -  у 
фінансуванні розширення бізнесу та створення 
нових робочих місць. Активна та ініціативна 
молодь, що залишається в регіоні також потребує 
підтримки в реалізації бізнес-ідей на місцевому 
рівні. Більше того, без  уваги багатьох донорів 
залишились віддалені райони областей, які 
не мають змоги брати участь у проектах з 
розвитку бізнесу міжнародних програм, через 
логістичні та комунікаційні проблеми. Мешканці 
віддалених районів на мають постійного доступу 
до засобів комунікації, тому залишаються не 
інформовані щодо діючих можливостей. При 
цьому, в цих районах існує попит на різні види 
послуг та продуктів, що створює можливості для 
започаткування власної справи.

Гендерна складова

До переміщення, різниця серед зайнятості 
ВПО у віці 18-59 років була незначною, після 
переміщення кількість зайнятих чоловіків зросла 
на 12% більша, ніж жінок, що детерміновано 
видами запропонованих вакансій на новому місці 
проживання. Згідно з дослідженням гендерного 
розподілу на керівних посадах, відповідно до 
реєстраційних даних Мінюсту -  розподіл серед усіх 
суб’єктів господарської діяльності зараз складає – 
60% / 40% на користь чоловіків, відповідно жінки 
- 1 100 157 осіб; чоловіки - 1 630 898 осіб 

Шляхи збільшення підприємницької 
активності 

Не всі підприємці малого бізнесу добре обізнані 
в фінансових питаннях і ринкових можливостях. 
Для поліпшення результатів роботи таких 
підприємців необхідно створити умови для 
організації фінансової освіти та обізнаності, 
щодо можливостей різних ринків, а також 
реалізувати необхідні реформи з боку держави. 
Серед основних заходів, які можуть посприяти 
збільшенню підприємницької активності: 

Перспективні напрямки розвитку бізнесу в 
Донецькій та Луганській областях
За результатами проведеного опитування 
та на основі моніторингу відкритих джерел,  
були визначені рекомендовані напрямки для 
започаткування власного бізнесу в регіоні. 

Характерні проблеми обох регіонів:

• розташування поряд із лінією розмежування та загроза поновлення бойових дій;
• невизначеність статусу та майбутнього регіону;
• високі тарифи на комунальні послуги;
• логістичні проблеми, пов’язані із пересуванням по області через чисельні блокпости та постійні 
перевірки;
• відтік молодих та кваліфікованих кадрів;
• відсутність належної інфраструктури;
• відсутність професійних бізнес-інкубаторів, які могли б надавати консультаційну та освітню 
допомогу, бажаючим започаткувати власну справу або підвищити рівень знань; 
• необґрунтовано висока орендна плата;
• найбільша кількість ВПО серед всіх областей України;
• великий обсяг заборгованості по заробітних платах на державних підприємствах;
• відсутність справедливої конкуренції, яку повинна забезпечити держава, як гарант рівноправних 
можливостей для всіх громадян країни.



8 Звіт за результатами комплексного аналітичного дослідження

Ринок побутових послуг 

Незважаючи на падіння платоспроможності 
населення та скорочення ринку після 2014 
року, спостерігається повільне зростання. 
Перспектива входження в ринок залишається 
високою через великий відсоток наданих послуг 
незадовільної якості та низького технічного 
рівня надавачів послуг. Особлива ненасиченість 
ринку спостерігається у невеликих містах та 
сільській місцевості. Основними загрозами ринку 
є невисока рентабельність, яка компенсується 
відносно невеликим порогом входження 
(стартових інвестицій) та участь у наданні суміжних 
послуг або широкого спектру послуг. 

Рекомендовані бізнес-ідеї: послуги з ремонту 
квартир, послуги з будівництва, виробництво 
меблів, реставрація (перетягування) ремонт 
меблів, ремонт побутової техніки, утеплення 
квартир, монтаж і ремонт сантехніки, послуги з 
ремонту та реставрації одягу, пошиття рюкзаків, 
послуги з ремонту автомобілів, встановлення 
котлів, послуги з прибирання. 

Ринок місцевих продуктів харчування

Одним з найбільш перспективних ринків для 
започаткування власної справи є вироблення 
продуктів харчування, які можна реалізовувати, 
як на внутрішньому ринку в регіоні, так і постачати 

в інші регіони. Падіння рівня достатку населення 
робить актуальним виробництво продуктів 
харчування за найменшої ціни, за рахунок 
виготовлення неподалік від місць споживання.  

Рекомендовані бізнес-ідеї: виробництво сирів; 
розведення та вирощування птиці (продаж 
м’яса, продаж яєць, продаж пуху); розведення 
кролів; створення тепличного господарства 
(вирощування овочів, зелені, квітів та ягід); 
вирощування екзотичних фруктів; виробництво 
молокопродуктів; виробництво морозива; 
консервація та виробництво варення; 
виробництво меду; кондитерська випічка; 
виробництво та продаж заморожених овочів 
та фруктів ; вирощування та продаж квашеної 
капусти.

Ринок швидкого харчування 

В найближчому майбутньому, попит на швидке 
харчування буде зростати через активну зміну 
структури економіки та розвиток інформаційних 
технологій, які полегшують виробничі процеси та 
процеси комунікації із клієнтами. Головна перевага 
бізнесу на швидкому харчуванні - це постійна 
необхідність у їжі. Спостерігається тенденція, що 
у часи кризи, клієнти схильні економити, але не 
відмовлятися від фаст-фуду загалом. 

Шляхи збільшення підприємницької активності 
• сприяння роботі міжнародних програм технічної допомоги із залучення коштів, необхідних для 
розвитку малого і середнього бізнесу; 
• підприємці потребують отримання актуальної інформації про своїх потенційних споживачів і 
загальної ситуації на ринку. В інформаційних матеріалах необхідно поширювати дані для пошуку 
нових споживчих ринків. Такі послуги можуть надавати обласні торгово-промислові палати та 
створені бізнес-асоціації; 
• започаткувати спільні ініціативи між підприємцями Донецької та Луганської областей і 
підприємцями з інших регіонів країни, налагодити співробітництво та партнерство між 
представниками бізнесу;
• забезпечити можливість комплексного навчання основам підприємницької справи;
• побудова інституційної спроможності держави ефективно формувати та реалізовувати політику 
розвитку підприємництва;
• сприяння забезпечення ефективності роботи системи блокпостів, які не відповідають нормам 
міжнародних стандартів;
• спростити процес надання адміністративних послуг представникам МСБ за найкращими 
практиками, які довели свою успішність в інших регіонах України.
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Ключові фактори успіху - розуміння цільової 
аудиторії та попиту з метою визначення 
відповідного формату: ресторан, вулична 
торгівля; місце розташування; якість наданих 
послуг: свіжі продукти, умови зберігання, чистота, 
відповідальний та клієнтоорієнтований персонал.

Рекомендовані бізнес-ідеї: міні-пекарня; 
виробництво та продаж вуличної їжі з 
точки; організація мережі точок продажу 
гамбургерів; заклади швидкого харчування; 
приготування плову; продаж кави; виготовлення 
напівфабрикатів.

Ринок освітніх послуг

Завдяки розвитку інформаційних технологій, які 
полегшують комунікацію, з’являються можливості 
для впровадження нових бізнес-моделей у 
навчанні. Географічний фактор відходить на 
другий план,  а на перший план виходить 
рівень фахівця та якість наданих послуг. Стабільно 
зростаючим та насиченим є ринок вивчення 
іноземних мов. Постійний попит мають курси 
підготовки до іспитів, тестів, ЗНО, як з іноземних 
мов, так і з інших предметів. Неструктурованим 
та практично вільним є ринокнавчальних послуг 
онлайн. Іншими словами, репетиторство з 
часом буде виходити в онлайн простір. Попит 
мають основні шкільні предмети та окремі 
фахові напрями навчання студентів. Перевага 
онлайн навчання полягає в економії часу учнів 
на пересування до місця проведення навчання, 
та економії грошей на громадський транспорт. 
Економічний спад, збільшення безробіття та 
активна зміна структури економіки України 
позитивно впливають на розвиток освітніх 
послуг, через запит на здобуття нової п р о ф е с і ї , 
перекваліфікації тощо. Дослідження прогнозують 
зростання ринку освітніх послуг на 3-7% щорічно. 
Головною потребою на шляху організації 
успішного бізнесу є наявність фахових викладачів. 

Рекомендовані бізнес-ідеї: іноземні мови; 
викладання шкільних предметів; фахові курси; 
курси перекваліфікації; підготовка до екзаменів, 
тестів, ЗНО.

Ринок послуг з енергоефективності

Ринок послуг енергоефективності - один із 
небагатьох, що буде розвиватися незалежно 
від економічного стану країни. Пов’язано 
це з декількома факторами. Підвищення 
енергоефективності - це шлях до енергетичної 
незалежності; можливість для власників квартир 
та будинків економити на комунальних послугах; 
держава щороку виділяє кошти на впровадження 
проектів з енергоефективності; Європейський 
Союз щороку вкладає сотні мільйонів євро 
в проекти енергоефективності України. 
Для започаткування бізнесу в одній зі сфер 
енергоефективності необхідно мати відповідну 
кваліфікацію.

Рекомендовані бізнес-ідеї: послуги з утеплення 
будинків; встановлення автономного опалення; 
послуги приватного ЖКГ (сервісний центр 
обслуговування будинків та прилеглих територій); 
ремонт під’їздів та дахів; встановлення сонячних 
панелей; встановлення індивідуальних сонячних 
панелей.

Ринок інтернет-продажів 

Кількість онлайн-користувачів в Україні складає 
понад 15 мільйонів осіб, і багато з них регулярно 
здійснюють покупки в Інтернеті. Навіть за 
умов загального падіння економіки України, 
темпи зростання сектора електронної комерції 
продовжують збільшуватися. 

Рекомендовані бізнес-ідеї: інтернет-магазини; 
інтернет-магазини з продукцією власного 
виробництва; бухгалтерські послуги онлайн; 
інтернет-комунікації та інтернет-маркетинг; 
пошиття та продаж іграшок ручної роботи; 
виготовлення будь-якої власної продукції та 
реалізація через Інтернет.

Фріланс як бізнес

Перспективним напрямом для забезпечення 
самозайнятості виступає віддалена робота – 
аутсорс або фріланс. Фріланс - робота за наймом, 
коли замовник шукає виконавця для вирішення 
конкретних завдань на конкурентному ринку 
фахівців.  Фрілансер - фахівець, який виконує 
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роботу на замовлення. Він не має постійного місця роботи та фіксованої заробітної плати, а робочий 
графік планує самостійно. Фріланс доступний для широкого кола фахівців. Категорії в яких можна 
розпочати роботу фрілансера: 
• програмування;
• дизайн/арт: дизайн візиток; дизайн поліграфії: брошури, листівки, афіші, банери тощо; дизайн сайтів; 
ілюстрації та рисунки; інфографіка; логотипи; оформлення сторінок в соціальних мережах; розробка 
шрифтів; фірмовий стиль
• послуги: відеозйомка; фотографування; контент-менеджер; маркетингові дослідження; обробка даних; 
пошук та збір інформації; розробка презентацій; хендмейд; створення сайтів
• аудіо/відео: створення анімації; аудіо/відео монтаж; відеореклама; музика; обробка аудіо; обробка 
відео; транскрибація; послуги диктора 
• просування:е-mail маркетинг; SEO-аудит сайтів; контекстна реклама; SMM; реклама в соціальних 
мережах; тизерна реклама
• архітектура та інжинирінг: архітектурні проекти; дизайн інтер’єрів; ландшафтний дизайн; проектування
• аутсорсинг та консалтинг: бізнес-конесультування; бухгалтерські послуги; консалтинг; рекрутинг; 
юридичні послуги
• переклад: іноземні мови
• робота з текстом: копірайтинг; набір тексту; написання статей; написання сценаріїв, розробка слоганів; 
редактура та коректура тексту, рерайтинг; реферати, дипломні, курсові; написання віршів, прози, пісень, 
тощо
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ВСТУП
У вересні-жовтні 2017 року аналітично-
дослідницька група під керівництвом Українського 
жіночого фонду здійснила комплексний аналіз-
дослідження актуальної ситуації в Донецькій 
та Луганські областях у сфері економічних 
можливостей для осіб, постраждалих від 
конфлікту. Для досягнення поставлених завдань 
використовувалася комплексна методологія, 
що включає в себе як кабінетні, так і соціологічні 
дослідження, зокрема експертні поглиблені 
інтерв’ю.

Методологія та інструментарій дослідження

Комплексне дослідження складалося з двох 
частин, що дозволили системно вирішити 
поставлені завдання.

1. КАБІНЕТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, спрямоване на 
отримання інформації, здебільшого кількісного 
характеру, зокрема статистичне забезпечення 
вивчення загальної ситуації в регіоні:

• статистичні дані про кількість ВПО та динаміку 
змін за 2014-2017 роки;
• гендерні та регіональні особливості міграційних 
процесів в обраних регіонах;
• статистика працевлаштування (динаміка та 
регіональний розподіл) ВПО;
• статистика щодо надання грантів на підтримку 
підприємницьких ініціатив державними 
установами, статистика надання грантів щодо 
підвищення/зміни кваліфікації ВПО;
• статистика щодо проходження навчання 
та отримання нових навичок ВПО завдяки 
державним програмам;
• статистичне забезпечення дослідження бізнес-
середовища;
• статистика підприємницької активності в 
регіонах;
• статистика щодо розвитку інфраструктури 
регіонів;
• статистичне забезпечення вивчення актуальних 
ініціатив донорів;
• інша споріднена статистична інформація.

Методи збору інформації:

• пошук статистичних даних у відкритих джерелах 
(інтернет-портали державних установ і відомств, 
статистичні збірки, звіти тощо);
• пошук результатів соціологічних досліджень за
суміжною тематикою у відкритих джерелах;
• збір закритої статистичної звітності.

Форма остаточної звітності та забезпечення 
якості інформації:
• імплементація отриманої в ході кабінетного 
дослідження інформації в загальний звіт;
• таблиці Excel з первинними та вторинними 
наборами даних;
• надання переліку джерел інформації, 
використаних під час формування бази даних (із 
зазначенням електронних посилань у разі, якщо 
це можливо);
• тріангуляція даних (регіональна, темпоральна, 
методична).

2. ПОГЛИБЛЕНЕ ІНТЕРВ’Ю з ВПО, підприємцями 
та експертами 

1. З’ясувати основні проблеми, з якими доводиться 
стикатися ВПО та підприємцям у досліджуваних 
регіонах.
2. Виявити найбільш оптимальні шляхи допомоги 
ВПО та місцевим підприємцям.
3. Визначити регіональні відмінності у ситуації з 
точки зору економічних можливостей для ВПО.

Основні задачі:

• виявити,які заходи, що реалізуються в регіонах і 
спрямовані на ВПО в галузі соціальної політики, є 
найбільш відомими даній ЦА;
• визначити причини небажання займатися 
бізнесом серед ВПО;
• оцінити рівень готовності до відкриття бізнесу 
серед ВПО та основні сфери, в яких вони хотіли б 
реалізувати свій бізнес;
• визначити основні проблеми, з якими 
доводиться стикатися ВПО під час переміщення 
бізнесу;
• визначити якої інфраструктури бракує ВПО для 
успішного ведення бізнесу;
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• виявити рівень актуальності проблеми 
економічної адаптації ВПО для досліджуваного 
регіону;
• визначити регіональні особливості ринку праці 
та ведення бізнесу;
• з’ясувати гендерні та вікові особливості, що 
впливають на активність ВПО на ринку праці;
• за оцінками експертів оцінити готовність 
державних органів допомагати ВПО;
• визначити найбільш актуальні сфери для 
ведення малого бізнесу;
• визначити шляхи поліпшення ситуації з 
налагодження політики сприяння ВПО;
• визначити проблеми, перешкоди та можливості 
для розвитку малого бізнесу в досліджуваних 
регіонах;
• оцінити стан інфраструктури досліджуваних 
регіонів з точки зору ведення малого бізнесу та 
забезпечення його сталості;
• охарактеризувати наявні ініціативи донорів;
• визначити неохоплені сфери ВПО, на які 
варто звернути увагу при формуванні програм 
підтримки.

Опитування ЦА здійснювалося у період з 9 по 
25 жовтня 2017 року в Донецькій та Луганській 
областях. 

Метод збору інформації: формалізоване інтерв’ю
Доступ до списків ВПО з контактними даними 
є закритим, тому було використано такі канали 
пошуку респондентів для участі в опитуванні: 
пошук через державні установи (департаменти 
соціального захисту, обласні відділи ДСЗУ, 
місцеві адміністрації тощо); благодійні фонди та 
волонтерські організації, що працюють із ВПО; 
особисті зв’язки аналітично-дослідницької групи; 
пошук респондентів через групи у соціальних 
мережах.

Інструментарій дослідження

Анкета російською та українською мовами. 
Опитування здійснювалося з аудіозаписом 
за попередньої згоди респондента. До 
інструментарію також можна віднести інструкцію 
для інтерв’юера та бланк інтерв’ю, в якому 
інтерв’юер додатково зазначав власне ім’я та дату 
інтерв’ю, робив особливі примітки та зазначав 
побажання респондентів, які не відповідали 

загальній логікі інтерв’ю. Також окремо 
проводилась робота за бланками для подальшого 
пошуку респондентів методом снігової кулі, де 
респонденти могли вказати знайомих їм ВПО, 
які могли б взяти участь у дослідженні. Для 
розгляду окремих, особливо цікавих з точки 
зору досвіду ведення або переміщення бізнесу 
ВПО, інтерв’юери домовлялись щодо надання 
документальних підтверджень їхніх кейсів, 
зокрема, фотографій, що наочно відображають 
специфіку їх бізнесу. Всі фотоматеріали ВПО у звіті 
розміщені за попередньою згодою їх власників.

Контроль етапу збору даних

Кожне інтерв’ю супроводжувалося цифровим 
аудіозаписом, що дозволило постфактум оцінити 
якість роботи інтерв’юера. Окремо перевірялася 
правильність вибору респондентів шляхом 
верифікації їхньої належності до цільової аудиторії 
опитування за зазначеними критеріями. 

Опис проблеми
Внаслідок збройного конфлікту та нестабільної 
суспільно-політичної ситуації на сході України, 
мільйони громадян були вимушені покинути 
власні домівки та шукати нового притулку в інших 
областях країни. Хвиля переміщення населення 
призвела до виникнення низки соціально-
економічних проблем, які потребували додаткових 
організаційних, технічних та фінансових ресурсів 
з боку держави та громадянського суспільства. 
Кожна область України прийняла у своїх містах по 
декілька тисяч осіб з непідконтрольних територій 
Луганської та Донецької областей. Найбільша 
кількість ВПО сконцентрувалась в південних 
регіонах Донецької та Луганської областей, 
підконтрольній українському уряду. Така ситуація у 
більшій мірі пов’язана із географічним фактором. 

Органи державної влади та місцевого 
самоврядування у 2014 році виявились не готові 
до першої хвилі переміщення та були вимушені 
приймати оперативні рішення з мобілізації 
додаткових ресурсів для забезпечення щоденно 
прибуваючих осіб. Значну роль в координації 
масових переміщень відіграли представники 
громадського суспільства у вигляді громадських 
та волонтерських організацій. 
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З моменту першої масової хвилі переміщення 
населення пройшло більше трьох років, але 
органи державної влади досі не мають ефективної 
політики та необхідних ресурсів для вирішення 
всіх наявних в суспільстві проблем забезпечення 
потреб ВПО: питання забезпечення власним 
житлом на новому місці; вирішення проблеми 
безробіття; соціального забезпечення;
організації можливостей для навчання, сприяння 
розвитку підприємництва тощо. Таким чином, 
проблема ВПО залишається вкрай актуальною, 
оскільки за офіційною інформацією мова йде про 
життя понад 1,5 мільйона осіб. Неспроможність 
держави у достатній мірі забезпечити всі необхідні 
заходи з вирішення проблем ВПО, сприяння 
їхньої адаптації в нових громадах та надання іншої 
необхідної допомоги, призводить до підвищення 
ролі неурядових організацій, представників 
комерційного сектору та міжнародних організацій.

За даними Центру моніторингу внутрішнього 
переміщення (Internal Displacement Monitoring 
Centre - IDMC), Україна входить до першої десятки
країні за мломсю впо:

Станом на 9 жовтня 2017 року, за даними 
структурних підрозділів соціального захисту 
населення обласних та Київської міської 
державних адміністрацій, взято на облік 1 599 
171 переміщених осіб або 1 291 519 сімей з 
Донбасу і Криму. Станом на 9 жовтня 2017 року 
отримувачам допомоги профінансовано 2 143 
108 тис. гривень.1

Найпривабливіші для переселенців регіони

Близько половини всіх переміщених всередині 
країни осіб оселилися у підконтрольних 
українському уряду районах Донецької (близько 

519 тис.) та Луганської (288 тис.) областей. За 
останіми даними (жовтень 2017 року) внутрішньої 
міграції чисельність переселенців у порівняні з 
серпнем 2017 року збільшилася на 4214 осіб. Так, 
населення Донецької області збільшилася на 2236 
осіб, Луганської на 1244 осіб.

Харківська область протягом трьох років займає 
третє місце за чисельністю переселенців. На 
даний момент в області постійно проживає 
більше 196 тис. осіб. На четвертому та пятому 
містах по кількості знаходиться відповідно 
Київ (175,6 тис.) та Дніпропетровська область 
(73,97 тис.). Найменьша кількість переселенців 
спостерігається в Тернопільській (2,5 тис.), 
Закарпатській (3,5 тис.) та Рівненській (3,25 тис.) 
областях. Якщо порівняти кількість переселенців 
за останній місяць (жовтень), то можна зробити 
висновок, що найбільший відтік спостерігається 
в Дніпропетровській (мінус 1114 людей) і 
Харківській (мінус 750 переселенців) областях. В 
серпні з Полтавської області виїхало 116 людей, з 
Сумської - 107 переселенців, з Черкаської - 81.
При цьому, окрім уже зазначених Донецької та 
Луганської областей, кількість ВПО зросла в ще 
низці регіонів. Найбільше – в Київській області (933 
людини), Києві (718), Запорізькій області (486), на 
Одещині (251) і Чернівецькій області (183).2

Таблиця: Аналітичний портал «Слово і діло». 

Країни з найбільшою кількістю переселенців

Колумбія

Сирія

Судан

Ірак

Республіка Конго

Ємен

Нігерія

Південий Судан

Україна

Афганистан

8
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Міграційний рух населення. Статистика 2014-2017 рр.

Липень 2014

Жовтень 2014

Грудень 2014

Березень 2015

Липень 2015

Травень 2016

Серпень 2016

Листопад 2016

Лютий 2017

Червень 2017
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1 177 000
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1 780 946

1 705 363

1 664 645

1 627 738

1 584 859

0

Таблиця: Аналітичний портал «Слово і діло». 

Працевлаштування та процес інтеграції ВПО 

Протягом останніх трьох років ,з початку 
збройного конфлікту, спостерігається позитивна 
тенденція в інтеграційних процесах та росту 
довіри суспільства до ВПО. Як було зазначено 
вище, на сьогодні 68% ВПО вважає себе повністю 
інтегрованими в місцеві громади, і ця цифра 
продовжує зростати. 

Згідно з даними Державної служби зайнятості 
України, серед переселенців, що зареєструвалися 
як безробітні - 64% становлять особи з вищою 
освітою, 22% — із професійно-технічною, 14% 
— із середньою освітою. Водночас, розподіл 
серед усіх безробітних становить: з вищою 
освітою — 44%, із професійно-технічною — 
35% та з середньою — 20%. Серед них 57% — 
фахівці, професіонали, службовці, 30% — особи 
з робочими професіями й тільки 11% осіб -  без 
професійної підготовки. Віковий склад ВПО ,за 
середнім показником, на десять років молодше 
за середнє значення постійного населення 
України, що виступає додатковим аргументом 
спроможності ВПО. Таким чином, працездатна 
частина ВПО характеризується високим освітнім і 
професійно-кваліфікаційним рівнем та претендує 
на технологічні робочі місця. 

Цю думку підтверджує надрукована у 2016 році 
наукова монографія: «Внутрішньо переміщені 
особи: від подолання перешкод до стратегії 
успіху», яку розробили фахівці Інституту 
економіки промисловості НАН України на основі 

Міграційний рух населення.
Статистика 2014-2017 рр.

Відповідно до даних Державної статистики 
загальна тенденція щодо кількості ВПО 
демонструє поступове скокрочення. Порівняно 
із максимальною кількістю зареєстрованих ВПО у 
серпні-травні 2016 року, кількість переселенців на 

початок жовтня 2017 року зменшилась на 200 тис. 
осіб. Таким чином, піком переселення став 2016 
рік. 
Ці дані підтверджує міжнародна організації з 
міграції в Україні. Близько 73% людей вирішили 
або були змушені повернутися у власне житло 
на непідконтрольну територію, оскільки продати 
власне майно майже неможливо, одночасно, 
через низькі ціни та відсутність попиту. 

98 % ВПО доводиться орендувати житло і тільки 
2% мали змогу придбати власне житло в новому 
місті. Серед інших проблем, які були виявлені 
за результатами опитування МОМ частина 
переселенців є сезонними працівниками, тому 
основну частину часу доводиться економити 
навіть на власному харчуванні. У порівнянні 
з даними минулого року рівень гуманітарної 
допомоги скоротився від 32% до 14%. Але є і 
позитивні зміни. У 2017 році 68% ВПО вважають 
себе повністю інтегрованими в місцеві громади, 
для порівняння в минулому році їх кількість 
становила всього 12%.3
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статистичних і соціологічних даних результатів 
міжнародних і всеукраїнських моніторингових 
досліджень з метою обґрунтування ресурсного 
потенціалу ВПО.

Дослідження МОП від 2016 року показали що 
більшість роботодавців наводять позитивну 
оцінку найманих працівників серед ВПО. Вони 
відзначають їх більшу ініціативність, старанність, 
взаємовиручку, безвідмовність і готовність 
працювати надурочно (дані проведеного 
у жовтні-грудні 2016 р. фахівцями ІЕП НАН 
України експертного опитування представників 
територіальних громад, ВПО, громадських 
об’єднань, що вирішують проблеми переселенців, 
і представників науки, які займаються за родом 
своєї діяльності проблемами взаємодії ВПО і 
територіальних громад). 

Зайнятість до та після переміщення

За підсумками опитувань, що проводить МОМ 
частка зайнятих серед ВПО зросла з 41% до 46%, 
а різниця між рівнями зайнятості до та після 
переміщення респондентів зменшилася з 19% до 
15%. З вересня 2016 р. Спостерігається позитивна 
тенденція поступового зменшення частки 
непрацевлаштованих ВПО. 

Не було виявлено ґендерних відмінностей у 
рівнях зайнятості ВПО за підсумками останнього 
опитування МОМ. Однак частка жінок в 
економічно неактивній групі (пенсіонери, особи 
з інвалідністю, жінки у відпустці по догляду за 
дитиною) є вдвічі вищою, ніж чоловіків.

Найбільша частка зайнятих ВПО проживає 
у географічній зоні (Чернігівська, Київська, 
Житомирська, Вінницька, Одеська області), а 
найменша частка (Сумська, Полтавська, Черкаська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська 
області) та (Західна Україна).

До переміщення, ґендерна різниця серед зайнятих 
ВПО у віці 18-59 років була незначною, тоді як 
після переміщення кількість зайнятих чоловіків 
на 12% більша, ніж жінок. Сфери зайнятості ВПО 
відповідають сферам зайнятості до переміщення, 
при цьому скоротилась частка тих, хто працює 
у промисловості (з 14% до 9%) та збільшилась 

сфера тих, хто працює в державному управлінні 
(з 11% до 15%). Позитивною тенденцією у сфері 
зайнятості ВПО можна вважати зростання частки 
довготривалої (більше року) зайнятості за місцем 
працевлаштування.4

Cтатистика ринку праці 

Станом на 24 жовтня 2017 року статистика рівня 
вільних вакансій у Донецькій та Луганській 
області відрізняється в 5 разів. Спостереження 
проводилось протягом жовтня 2017 року на 
сайтах з працевлаштування work.ua, olx.ua та
rabota.ua

Середня заробітна плата

За даними Міністерства фінансів середня 
заробітна плата в Донецькій області протягом 
січня - серпня 2017 зросла з 6503 до 7753 гривень. 
В Луганській області з 5385 до 5868 гривень.

Донецька область work.ua olx.ua rabota.ua

Краматорськ 225 100 234

Костянтинівка 36 23 34

Бахмут 26 27 38

Слов'янськ 79 71 99

Маріуполь 407 321 513

Луганська 
область

Сєвєродонецьк 113 45 143

Лисичанськ 22 9 21

Рубіжне 22 7 22

Старобільськ 8 3 11

Сватове 6 0 3
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2017 квітень травень червень липень серпень вересень

Україна 6659 6840 7360 7339 7114 7351

Вінницька 5631 5860 6437 6552 6118 6329

Волинська 5311 5580 6145 6001 5833 6100

Дніпропетровська 6440 6727 7141 7305 7045 7182

Донецька 7332 7742 8144 7887 7753 8068

Житомирська 5404 5693 6186 6085 5896 6106

Закарпатська 5680 6171 6803 6504 6331 6840

Запорізька 6389 6553 7033 7242 6973 7002

Івано-Франківська 5705 5907 6743 6297 6282 6214

Київська 6578 6885 7645 7407 7215 7274

Кіровоградська 5464 5651 5938 6090 5839 6167

Луганська 5171 5601 5943 5868 5868 6147

Львівська 5922 6194 6734 6563 6502 6784

Ніколаєвська 6183 6586 6866 6822 6634 6899

Одеська 6062 6322 7007 6691 6445 6624

Полтавська 6181 6374 6779 6774 6521 6900

Рівенська 5452 5724 6319 6219 5934 6138

Сумська 5548 5734 6168 6291 6112 6193

Тернопільська 5152 5349 6008 5678 5503 5765

Харківська 5848 5945 6468 6449 6224 6660

Херсонська 5456 5654 6213 6016 5726 6028

Хмельницька 5519 5623 6256 6068 5941 6094

Черкаська 5614 6003 6393 6447 6060 6207

Чернівецька 5160 5284 6124 5845 5574 5731

Чернігівська 5324 5439 6008 5834 5795 5793

Київ 10788 10558 11091 11412 11073 11423

Нижче наведені інші результати дослідження 
проблем ВПО проведеного у жовтні—грудні 
2016 р. фахівцями ІЕП НАН України з експертного 
опитування

Проблеми ВПО 

1. Надмірне навантаження на відділи соціального 
захисту (50,7%) і пенсійні фонди (42,1%) через що 
ускладняються доступ до державних послуг.
2. Забезпечення житлом (46,7%)
3. Навантаження на освітні та дошкільні (41,4%), а 
також медичні (30,3%) установи. 
4. Підсилення конкуренції на ринку праці (34,2%). 
5. Зростання цін на житло й оренду житла (30,3%).
6. Неприйняття ВПО населенням громади 
(24,3%), що природно збільшує соціальну 
напруженість у громаді (19,7%).

Середня заробітна плата

Можливості ВПО

1. Використання працездатних переселенців 
підвищує показники підприємницького потенціалу 
та сприяє його розвитку (43,4%).
2. Зайнятість населення підвищилась у зв’язку
з розширенням транспортної інфраструктури і 
складає 12,2%.
3. Розвиток споживчого ринку (17.1%).
4. Активізація підприємницької діяльності (43,4%).
5. Поліпшення якості і кількості трудового 
потенціалу (28,9%).
6. Формування соціальної активності (25,7%).
7. Збільшення фінансових надходжень до
бюдже-ту за рахунок податків (21,1%).
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АНАЛІЗ БІЗНЕС 
СЕРЕДОВИЩА

Споживчі настрої населення

Згідно даних щомісячного прес-релізу 
дослідницького центру Gfk споживчі настрої 
населення за серпень 2017 року в країні майже не 
змінилися в порівнянні з минулим роком. Індекс 
становить 58,6%, що на 0,1% більше, ніж в липні. У 
вересні 2017 року індекс споживчих настроїв (ІСН) 
склав 59, що на 0,4 п. вище, ніж у серпні. 

1. Індекс доцільності великих покупок зменшився 
на 2,2% і на даний момент складає 57,7%;
2. Індекс поточного особистого матеріального 
становища людей становить 44,2%, що на 3,1% 
нижче липневих показників.
3. На 1,9% збільшився індекс економічних 
очікувань та становить 63,8%. 
4. Індекс очікуваної динаміки безробіття становить 
на 134,8%, а це на 6% менше, ніж показники 
минулого року.5

Рост товарообігу в країнах Європи

Економіки найбільших та найрозвиненіших країн 
Європи сприяють створенню привабливих умов 
для роздрібної торгівлі. Водночас, ці ринки досить 
насичені та висококонкурентні. Опубліковане 
нещодавно дослідження європейської роздрібної 
торгівлі GfK European Retail Research, підтверджує 
цю тезу.

Найпомітніше зростання товарообігу в традиційній 
роздрібній торгівлі в 2017 році прогнозовано для 
європейських ринків середнього розміру: Україна 
(+12,3%), Румунія (+9,8%), Норвегія (+6,2%), 
Угорщина (+5,7%), Естонія (+5,5%) та Польща 
(+5,3%).

Прогнозоване зростання більших економік, таких 
як Німеччина (+1,0%), Італія (+1,2%), Франція 
(+2,0%) та Іспанія (+2,9%) - помірне.6

Можливості 

Сучасний світ, як і десятки років тому, не стоїть 
на місці та продовжує свій розвиток, але з однією 

Україна

Румунія

Норвегія

Угорщина

Естонія

Польща

Німеччина

Італія

Франція

Іспанія

2 4 6 10 13

+12,3%

+9,8%

+6,2%

+5,7%

+5,5%

+5,3%

+1,0%

+1,2%

+2,0%

+2,9%

0

різницею - він набрав значно швидших обертів, 
що неминуче веде до формування ще більшого 
розриву між розвинутими країнами та країнами 
що розвиваються. Якщо, ще 10 років тому, різниця 
між країнами у володінні новими технологіями 
була мінімальна, то сьогодні, стає очевидним, 
що в світі з’являються центри інноваційного 
розвитку, які більшість країн світу вже ніколи не 
зможуть наздогнати. Україна в цих перегонах 
знаходиться далеко позаду. Особливо у розробці 
та впровадженні у використання нових технологій 
на виробництві. 

Виробництво - це те, що ми споживаємо щодня: 
їжа, одяг, побутові речі, технології, автомобілі, 
тощо. Іншими словами - те, з чого складається 
наш матеріальний світ. Саме через брак новітніх 
технологій в Україні відбуваються стрімкі процеси 
деіндустріалізації. Коли країна не спроможна 
впроваджувати нові технології і таким чином 
конкурувати з іншими країнами, за зниженням 
витрат на виробництво. 

Окрім споживання матеріальних продуктів 
виробництва, у 21 сторіччі рівень життя 
вимірюється доступом до нематеріальних 
продуктів, таких як інформація. Світ інформаційних 
технологій – нематеріальні цінності, що приносять 
практичну користь та, таким чином, стають 
цінністю та створюють додаткову вартість. Сучасні 
інформаційні технології обслуговують весь світ: 
автоматизуються виробничі процеси, а майже всі 
дії людства оцифровуються – створюються онлайн 
платформи, покликані полегшити життя людини 

Рост товарообігу в країнах Європи
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та суспільства. Сьогодні цей світ більше відомий, 
як світ стартапів. Тут в України вже є значна 
кількість надихаючих прикладів та потенціал для 
розвитку. 

Скільки зібрали українські стартапи

За результатами дослідження Української 
Асоціації венчурного і приватного капіталу в 2017 
році українським стартапам вдалося зібрати 2 
млн. дол на розвиток (це в 4 рази більше спочатку 
поставленої мети). Близько 83% проектів, які були 
запущені на всесвітньо відомих платформах Kick-
starter і Indiegogo, стали успішними і отримали 
фінансові вкладення. Всього в цьому році 35 
стартапів боролися за фінансування за схемою 
краундфандінга. 

ТОП-3 найуспішніших стартапів з урахуванням 
початкового плану і зібраних інвестицій:
1. Проект “Senstone” робить стильний кулон 
для конвертації голосових записів в текстовий 
формат. Вдалося зібрати 370,000 дол.
2. UGEARS Hurdy-Gurdy зібрав 290,000 дол. 
для втілення своєї ідеї унікального музичного 
конструктора.
3. Стартап “Jollylook” (фотокамера з переробленого 
картону для миттєвих знімків) перевершив навіть 
свої очікування. Команді розробників вдалося 
зібрати 377,000 дол. замість спочатку зазначених 
15,000 дол.7

Економічний стан регіонів

Військовий конфлікт на сході України виявив 
виробничу вразливість економічної системи 
як зазначеного регіону, так і економіки країни 
в цілому. Результати збройного протистояння 
відобразилися ,в першу чергу, на реальному 
секторі економіки – розташовані у східних 
регіонах виробництва вугільної, металургійної, 
машинобудівної, хімічної промисловості, що 
забезпечували значну частину внутрішнього 
промислового виробництва та експорту, 
зазнали величезних втрат, було знищено низку 
транспортно-логістичних об’єктів. За оцінкою 
Мінекономрозвитку, понад 40 % негативного 
внеску в динаміку ВВП у 2014-2015 рр. пов’язано 
саме із ситуацією у Донецькій та Луганській 
областях.8

В 2012 - 2013 роках Донецька область займала 
перше місце по експорту товарів (20,5% та 19,6% 
від всього українського експорту), то в 2015 
році вона займала вже третє місце (9,7%) після 
м.Києва (22,9%) та Дніпропетровської області 
(16,8%). В цілому скорочення товарного експорту 
в Донецькій області у 2014 р. порівняно з 2013 р. 
склало 32,3 %, у 2015 році скорочення відбулося 
ще в 2,1 рази. Порівняно з 2012 роком падіння 
експорту у 2015 р. склало 73,8%. В першому 
кварталі 2016 р. експорт області також показав 
падіння на 36,4%.

У 2012 році Донецька та Луганська області разом 
забезпечили 26,7% товарного експорту України,  
в 2014 р. – лише 19,1 %, у 2015 р. - 10,4 %, а у І 
кварталі 2016 р. взагалі 9,1%.

Товарний експорт Донецької та Луганської 
областей

В товарній структурі експорту відбулися якісні 
зміни структури експорту. У 2015 р. загальний 
обсяг експорту товарів порівняно з 2014 роком:
- збільшилась частка зернових культур з 12,1% до 
15,9%;
- жирів та олій – з 7,1% до 8,7%;
- електричних машин – з 5,0% до 5,2%;
- насіння і плодів олійних рослин – з 3,1% до 3,9%.
Зменшилась частка чорних металів з 23,9% 
до 21,2%, руд, шлаку і золи – з 6,4% до 5,8%, 
механічних машин – з 5,5% до 5,1%.9

Обсяги експорту в 2015 р. в порівнянні з 
попереднім роком впали у всіх без винятку 
галузях економіки. Але якщо експорт продукції 
ПЕК знизився в 4 рази (вугілля в 10, кокс в 5, 
нафтопродукти в 4, електроенергія в 3 рази), 
то експорт продуктів рослинного походження – 
всього на 8,7%. Падіння по іншим галузям склало 
від 20% до 38%, а найбільшою мірою відбулося 
падіння в експорті продукції машинобудування – 
в 2,2 рази, металургії – в 1,9 рази, хімпрому – в 2 
рази. Порівняно з 2013 роком експорт механічних 
та електричних машин скоротився на 57,8%, 
готових харчових продуктів – на 29%. За січень-

2012     26,7%

2014     19,1%

2015     10,4%

2016    9,1%
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лютий 2016 року найбільше в структурі експорту 
України займала кукурудза (13% всього експорту 
України) та соняшникові (близько 11%). У ТОП-5 
входить і експорт пшениці.

Таким чином, в країні відбувається поступовий 
зсув від товарів переробної промисловості до 
продовольчої сировини. У 2015 році частка 
чорного металу в експорті України займала 21,2 
%, і чорні метали все ще займають перше місце 
серед українських експортних товарів, хоча у 
вартісному виразі загальна експортна виручка 
від продажу металу впала. У 2013 році Україна від 
експорту металу отримала 14 млрд. дол., а за 2015 
рік тільки 8 млрд. дол., в першу чергу за рахунок 
падіння попиту та світового падіння цін на метал 
в 2 рази.10

Що стосується машинобудування, то в структурі 
експорту України галузь займає близько 10% і 
в даному сегменті спостерігається найбільше 
падіння експорту – майже на 50% в 2015 році 
порівняно з 2012 роком. Особливу увагу необхідно 
приділити скороченню виробництва і експорту 
продукції машинобудування, яку насправді можна 
віднести до групи високотехнологічних товарів 
– це двигуни турбореактивні, турбогвинтові та 
інші газові турбіни. Їх було експортовано в 2015 
р. на 671 млн. дол. (менше 1,8% в загальному 
обсязі експорту) і це лише 13-й рядок експортного 
рейтингу України, а ще в 2014 р. ці товари займали 
в експорті 11-ю позицію, а в 2012 та в 2013-му році 
були в середині ТОП-10.11

Що стосується регіонального зрізу, то найбільше 
падіння промислового виробництва відбулося 
в Луганській області (у 2014р. на 42%, а у 
2015р. вже на 66%), яка до початку проведення 
антитерористичної операції входила до п’ятірки 
найбільш міцних промислово-економічних 
регіонів України з найбільшим зосередженням 
промислових об’єктів господарювання.
У Донецькій області падіння у добувній 
промисловості склало 42,3% , харчовій – 58,8%, 
загалом переробна промисловість за рік втратила 
35,8% обсягів виробництва продукції.12

Проблеми розвитку бізнесу в регіоні 

На сучасному етапі, ключовим викликом, що 
стоїть на рівні всієї країни та особливо Донецької 
та Луганської областей, є подолання важкого 
соціально-економічного стану. Одну з провідних 
ролей у цій справі відіграє малий та середній 
бізнес, від розвитку якого залежить економічний 
стан країни та загальний добробут населення.

Збройний конфлікт на сході України призвів до 
виникнення ряду проблем, що стоять на заваді 
економічного розвитку регіону: зупинка роботи 
промислових підприємств, спад виробництва, 
розрив економічних зв’язків всередині областей 
(між підконтрольними та непідконтрольними 
частинами), скорочення робочих місць; 
руйнування фінансової, банківської сфери, 
транспортної інфраструктури та систем зв’язку 
і комунікацій; низький зовнішній та внутрішній 
економічний попит; зниження купівельної 
спроможності населення внаслідок зменшення 
реальних доходів. Серед інших проблем можна 
виділити руйнування бойовими діями житлового 
фонду, соціальної інфраструктури та систем 
життєзабезпечення міст; втрата населенням 
житла і майна, зростання чисельності  ВПО, 
ускладнення забезпечення населення східних 
регіонів медичною допомогою,соціальними 
та освітніми послугами; зниження якості життя 
у громадах східних регіонів, погіршення стану 
навколишнього природного середовища тощо. Всі 
ці фактори тісно взаємопов’язані один з одним, але 
ключем до вирішення всіх проблем є економічний 
розвиток країни. Чим вище рівень економічної 
активності, тим вище добробут населення країни 
та держави. Провідну роль в структурі економік 
розвинутих країн відіграє малий та середній бізнес 
(МСБ). Як показує практика, існує прямий зв’язок 
впливу держави на розвиток/нерозвиток МСБ в 
країні. Сприяння держави у розвитку МСБ веде 
до росту економічної активності населення, яка 
проявляється у збільшенні його ініціативності та 
призводить до започаткування нових підприємств 
з виробництва чи надання послуг. Зрештою, МСБ 
забезпечує створення нових робочих місць.
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Основні бар’єри ведення бізнесу у Донецькій та Луганській областях

За результатами проведеного опитування підприємців із числа ВПО та місцевих мешканців Донецької 
та Луганської областей, було визначено основні бар’єри ведення бізнесу, які всі опитані респонденти 
розмежували на два рівні: 

1. Національний рівень.
2. Регіональна специфіка. 

Проблеми МСБ на національному рівні носять виключно системний характер:

Обмеженість доступу МСБ до залучення 
фінансових ресурсів для розвитку 
підприємства. 

Низький рівень захисту прав власності з боку 
держави (не працююча правова система, 
відсутність верховенства права та рівність 
всіх перед законом) 

Відсутність забезпечення з боку держави 
відкритої та чесної конкуренції.

1

2

3

Обмежений доступ МСБ на зовнішні ринки.

Нерозвиненість інститутів державної 
підтримки МСБ на центральному
та місцевому рівнях.

Неспроможність державних інституцій, що 
відповідають за надання адміністративних 
послуг для бізнесу, ефективно виконувати 
свої функції (недостатня кількість та низький 
професійний рівень державних службовців, 
недосконалість адміністративних процедур 
та процесів, незадовільний стан матеріально-
технічної бази).

4

5

6

Регіональний характер:

До початку конфлікту Донецька та Луганська 
області мали проблеми із застарілою 
структурою економіки. 

Скорочення кількості економічно- активного 
населення у регіоні через міграцію в інші 
регіони.

Низькі доходи населення.

1

2

3

Невизначеність майбутнього регіону (що 
призводить до недовіри та обмеженості 
співпраці з іншими регіонами

Різке скорочення кількості робочих місць (в 
першу чергу на промислових підприємствах)
.
Значна частка працездатного населення 
Донбасу до конфлікту була зайнята на 
підприємствах видобувної та обробної 
галузей, які на даний час не функціонують 
або знаходяться на непідконтрольній уряду 
території.

Спостерігається відтік робочої сили в інші 
регіони України, до РФ чи інші країни світу. 

4

5

6

7
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Експертна думка
Ярослав Жаліло, економіст, підприємець 

“В Донецьку більш динамічний розвиток промисловості, Луганськ - це більш аграрна частина 
області, ситуація дуже нерівномірна. Взагалі, я вважаю перспективи дуже позитивні та 
широкі, але воєнна загроза обмежує інвестиції. Після відновлення конституційного права на 
всій території - це великий потенціал для бізнесу. Позитивні сторони - це велика більшість 
населення, великий людський потенціал, наявність природних ресурсів хімічної промисловості. 
Що стосується негативу - це конфліктна ситуація,  агресія з боку Федерації, застарілість 
виробничого обладнання, його низька продуктивність, надмірний рівень урбанізації”.

Головною проблемою регіону залишається військові дії та невизначеність статусу,  через що 
не встановлюються сталі економічні зв’язки, які були розірвані в 2014 році. На думку Ярослава, 
можливостей для започаткування бізнесу в Україні більше, ніж в розвинутих країнах, але, 
наприклад, в ЄС політичні умови та правила значно кращі, що гарантує стабільну ситуацію. 

Також веденню бізнесу в регіоні,  стають на заваді наступні чинники:

Зруйнована інфраструктура та виробничі 
потужності. 

Недовіра до підприємців із Донецької та 
Луганської областей серед підприємців з 
інших областей.

Існування блокпостів т.з. третьої лінії, що 
призводить до затримки у перевезенні 
вантажів тощо.

1

2

3

Втрата ринків збуту через ускладнення 
співпраці з підприємствами Донбасу, які 
знаходяться на непідконтрольній уряду 
території або у безпосередній близькості до 
лінії розмежування. 

Втрата зв’язків з підприємствами Російської 
Федерації (РФ), у зв’язку з чим , попит на 
вироблену продукцію значно впав.

Обмежений доступ до бізнес-послуг у 
регіоні. Недостатня розвиненість інституцій, 
що надають послуги та сприяють розвитку 
бізнесу. 

4

5

6

За результатами опитування, одним із найбільших бар’єрів, що перешкоджає розвитку бізнесу в 
Донецькій та Луганській областях, є зруйновані автомобільні та залізничні шляхи. Це значно сповільнює 
перевезення вантажів як з регіону до місця призначення, так і до регіону. Відсутність повноцінного 
автомобільного та залізничного сполучення з іншими регіонами України (через низьку пропускну 
здатність наявних шляхів) призводить до значних проблем у постачанні підприємствам регіону сировини 
та вивезенням готової продукції до споживачів з інших регіонів України. 

Майже всі представники МСБ вказують на проблему занадто тривалого проходження блокпостів. 
Зокрема, респонденти інформували про перешкоди під час проходження блокпостів на таких ділянках: 
виїзд з Краматорську; виїзд з Костянтинівки; в’їзд до Кремінної; блокпост біля Слов’янська.
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Бар’єром, що стримує розвиток бізнесу у регіоні, 
є обмежений доступ до сучасних технологій. 
Великий бізнес у Донецькій та Луганській областях 
не модернізує виробництво і розвивається в 
основному екстенсивно, промисловість регіону 
знаходиться у стані занепаду вже протягом 
багатьох попередніх років.

Потреби підприємців

Підприємці зауважують, що постійно мають 
потребу в інформації про актуальний стан 
бізнес-середовища та місцевих ринків збуту; 
та підтримку у пошуку нових бізнес-партнерів; 
існують проблеми, пов’язані з відсутністю умов 
для виходу на закордонні ринки, наприклад, 
ринки Європейського Союзу. У підприємців 
регіону відсутній загальний досвід експорту на 
ринки інших країн (за виключенням РФ), немає 
необхідних сертифікатів, що підтверджують якість 
продукції, та бракує налагоджених каналів збуту.

Для розгортання підприємницької діяльності 
респонденти найбільше потребують: доступу 
до постійної консультативної підтримки за всіма 
питаннями, пов’язаними з започаткуванням та 
розвитком бізнесу; надання консультацій щодо 
започаткування власної справи та допомоги у 
реєстрації; проведення комплексного навчання 
основам підприємництва.

Подолання бр’єрів на прикладі Ізраїлю. Дивіться 
додаток №1

Гендерний розподіл серед жінок та чоловіків-
підприємців

В Україні відсутня система збору і публікації 
гендерних даних щодо керівників бізнесу. 
Втім, відкриття даних та нові можливості 
використання інноваційних підходів до обробки 

Експертна думка
Віталій Бала, політолог

На думку політолога Віталія Бала,  регіон не може розвиватися, доки в ньому йде війна. 
Жоден великий інвестор не піде у східні регіони. “Де є прифронтова зона - немає ніякого 
бізнесу”. На думку Віталія, східним регіонам не слід вести економічні зв’язки з РФ. Загалом, 
регіональна специфіка Донецької та Луганської області пов’язана із веденням бойових дій, 
що є визначальним фактором. 

даних дозволяють зробити певні висновки 
щодо гендерного розподілу керівників бізнесу, 
державних підприємств, ФОП-ів.

Гендерний розподіл керівників юридичних осіб та 
фізичних осіб–підприємців в Україні

Аналіз було проведено серед юридичних осіб та 
ФОП-ів, що є діючими (зареєстрованими станом 
на 5 травня 2017 року, не припинено діяльність, 
не порушено справу про банкрутство, тощо). 

Всього: 2 767 403 (серед них було чимало 
керівників, чию стать визначити було неможливо 
(переважно, неслов’янські імена, відсутність по-
батькові), серед юросіб: 15 828, фізосіб: 20 420.

Всього записів у масиві даних: 6 003 695. 

Відповідно до реєстраційних даних Мінюсту, 
розподіл серед усіх суб’єктів господарської 
діяльності зараз складає – 60%/40% на користь 
чоловіків.

Розподіл керівників організацій та ФОПів за 
статтю 
Вся Україна, всі КВЕДи

Жінки - 40%, 1 100 157 осіб; Чоловіки - 60% 1 630 
898 осіб 

Жiнки Чоловiки
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Гендерний розподіл за регіонами

Стать керівників юридичних осіб 

Жінки - 30% 305 355 осіб; чоловіки - 70% 696 601 
осіб

Стать фізичних осіб-підприємців

Жінок - 46 % 794 802 особи; Чоловіків 54 % 934 297 
осіб 

Дослідження проведено в рамках проекту Програми розвитку 
ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх 
підприємств», що впроваджується за фінансової підтримки 
Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань, 
експерти Українського центру суспільних даних у співпраці з 
Лігою ділових та професійних жінок України провели дослідження 
гендерного розподілу серед керівників підприємств та ФОП-
ів в України. Дослідження було проведено на основі відкритих 
даних – Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), що його 
публікує Міністерство юстиції України, починаючи з квітня 
2016 року на порталі відкритих даних (data.gov.ua). В аналізі 
були використані дані, опубліковані 5 травня 2017 року.13

Тисячi

Донецька область

Луганська область

25 50 100 150 2500

Жiнки

Чоловiки

Жiнки Чоловiки

Жiнки Чоловiки

Регіональна політика щодо 
бізнесу

Децентралізація та її перспективи для бізнесу 

Як відомо в Україні активно впроваджується 
реформа місцевого самоврядування, покликана 
децентралізувати управління в країні, а результати 
реформи повинні безпосередньо відобразитись 
на економічному стані регіонів та можливостям 
для розвитку бізнесу. 

За словами віце-прем’єр міністра - міністра 
регіонального розвитку Геннадія Зубка 
децентралізація надасть можливість регіонам 
самостійно визначати стратегію економічного 
розвитку. 

«Ми запускаємо шляхи конкуренції між регіонами. 
Кожний регіон визначає власну стратегію 
економічного розвитку і залучення інвестицій. 
Важливий чинник – залучення і виховання 
кваліфікованих кадрів, здатних забезпечувати 
прибутки. Громади потребують ефективних 
регіональних лідерів, здатних забезпечити 
кваліфікований персонал, організувати базу 
для його підготовки на усіх рівнях – від вищої 
до професійно-технічної освіти. А зрештою, — 
створити у громадах інфраструктуру для життя, 
що спонукатиме молодь лишатися у громаді», — 
зауважив Зубко.

За його словами, державний бюджет-2018 
складатимуть за проектно-цільовим принципом. 
“Цього року ми вже запропонували громадам 
складати короткострокові і середньострокові 
плани бюджетування. Даємо можливість 
місцевому самоврядуванню створювати свою 
податкову базу. Важливо планувати на 2-3 роки не 
тільки соціальну інфраструктуру, але й напрямки, 
які дозволять залучати інвестиції”. 

Також, він назвав перспективним механізм 
надання грантової підтримки підприємцям, 
готовим організувати бізнес на територіях 
громад. «Мале і середнє підприємництво створить 
фундамент національної економіки і максимальну 
податкову базу громад».
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За отриманими даними в результаті проведення опитуванні підприємців в Донецькій та Луганській 
областях жодних результатів реформи децентралізації вони не відчули, так само як і не існує особливостей 
місцевого законодавства або стратегій економічного сталого розвитку. Таку думку висловили 75% 
опитаних респондентів. Приблизно 25% взагалі не чули про зміни в місцевому самоврядуванні.14

Експертна думка
Ростислав Кравець, юрист, експерт з децентралізації

“Є окремі, зовсім невеличкі проекти, з огляду на ситуацію в країні - вони успішні, але невеличкі, 
десь там щось побудували... Фіскальна система не змінюється, підтримка бізнесу на місцях 
не надається. Головне, що потрібно знати мешканцям громад - всі починання держави без 
існування передбачуваності і правовизначеності ні до чого доброго в Україні не призводять. 
Поки держава буде змінювати правила гри,в ході самої гри, - результатів не буде”. 

Регіональний рейтинг Doing business

У 2017 році в Україні з’явився регіональний 
рейтинг Doing business, який розробили Офіс 
ефективного регулювання (BRDO) та Спілка 
українських підприємств (СУП). Основою даного 
дослідження стала адаптована методологія 
Світового банку. Для першого дослідження було 
взято п’ять напрямків взаємодії підприємців з 
місцевими органами влади:

1. Сплата місцевих податків.
2. Створення підприємства.
3. Одержання дозволів на будівництво.
4. Оформлення земельної ділянки під об’єктом 
нерухомості.
5. Приєднання до електромережі.

Основними критеріями оцінювання стали «гроші» 
та «час», що витрачаються на проходження 
офіційних процедур, а також кількість «візитів» до 
органів державної/місцевої влади.

За результатами рейтингу, найкращий серед усіх 
обласних центрів діловий клімат у місті Суми (107 
балів з 171 можливих). На другому місті Львівська 
область, яка набрала 103 бали. По 101-му балу 
набрали Івано-Франківська та Кіровоградська. 
Тернопільська область замикає п’ятірку лідерів 
зі 100 балами. Аутсайдерами рейтингу стали 
Чернігівська область – 81, Херсонська – 79, 
Луганська – 75 балів. Донецька область набрала 
89 балів.33 

Регіональний рейтинг Doing business
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Донецька

Луганська
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# Регіон Податки Підприємства Будівництво Земля Електромережі Сума балів

14-
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Донецька 
область

6 10 43 14 16 89

25 Луганська 
область

9 8 28 14 16 75

Експертна думка
Володимир Сергієнко, економіст

«Нова економіка Донбасу буде будуватися не на старих шахтах та промисловості, повинна 
виникнути нова економіка, але така ситуація можлива лише після звільнення окупованих 
територій та встановлення влади українського уряду. Сьогодні в Донецькій області діє 
програма “Донецький куркуль”, яка покликана надавати підтримку місцевим підприємцям. На 
думку Володимира, слід відновлювати виробництво в регіоні, але майбутнє України буде за 
сільським господарством: виробництвом та переробкою».

“У нас є ціла програма - стратегія розвитку Донеччини. Є вода, залізниця, Азовське море 
близько - це сильні сторони. Слабкі сторони - це знову ж таке радянщина у головах, людський 
потенціал. З однією сторони це плюс, з другої - це мінус”.

Окремою загальнонаціональною проблемою ведення бізнесу в регіоні, Володимир визначає,  
існуючі монополії на електрику та газ:
“У монопольній владі знаходиться обленерго, вони продовжують знаходитись у державній 
владі, а керують ними монополісти. Монополія - це ціна не електрику, газ”.

На загальнонаціональному рівні спостерігається фокус зміщення економічного розвитку за регіональним 
показником. Так, західні області сьогодні знаходяться у більш вигідному положені, спостерігається 
поступовий розвиток виробництва, відкриття нових виробничих підприємств та загальне підвищення 
економічної активності регіону.
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ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ 
Загальний огляд ситуації 

Внаслідок політичного та збройного конфлікту 
в регіоні утворився ряд соціально-економічних 
проблем, в першу чергу, через зупинку великих 
промислових та вугільних підприємств, що 
викликало швидке зростання безробіття, 
зниження рівня життя та виникнення низки інших 
суспільних проблем. 

Донецька область стала першою за кількістю 
прийнятих ВПО. В результаті проведеного 
дослідження, встановлено, що більшість ВПО 
з числа підприємців, були вимушені залишити 
свої підприємства на окупованих територіях, 
зупинити виробництво, орієнтоване на клієнтів 
українського ринку та не мають можливості 
вивести обладнання на підконтрольні території. 
На сьогодні, підприємці намагаються відновити 
виробництво на новому місці. Переорієнтація 
економічного виробництва та надання послуг 
в регіоні потребує комплексного дослідження 
з метою встановлення пріоритетних напрямків 
розвитку. Регіон потребує активних дій щодо 
відновлення економічної спроможності та 
переорієнтації населення на інші види діяльності.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області 
за оцінкою, здійсненою на основі наявних 
адміністративних даних щодо державної 
реєстрації народження і смерті, та зміни реєстрації 
місця проживання, на 1 серпня 2017 року 
становила 4213,9 тис. осіб. Упродовж січня-липня 
2017 року чисельність населення зменшилася 
на 30,2 тис. осіб (без урахування частини зони 
проведення антитерористичної операції), у тому 
числі внаслідок природного скорочення - на 11,7 
тис. осіб (різниця між кількістю живонароджених 
та кількістю померлих, і на 18,5 тис. осіб - за 
рахунок міграційного скорочення (різниця між 
кількістю прибулих в область та кількістю вибулих 
за її межі).
У січні-липні 2017 року в області (без урахування 
частини зони проведення антитерористичної

операції) зареєстровано 9,9 тис. осіб 
живонароджених та 21,6 тис. осіб померлих.

Ринок праці

Кількість безробітних, зареєстрованих у центрах 
зайнятості області (без урахування частини зони 
проведення антитерористичної операції), на 
кінець серпня 2017 року становила 13,1 тис. осіб, 
що на 0,2% менше, ніж на кінець липня 2017 року, і 
на 24,8% менше, ніж на кінець серпня 2016 року. Із 
загальної кількості безробітних 63,5% становили 
жінки, 33,3% – молодь у віці до 35 років. Рівень 
зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2017 
року становив 0,5% населення працездатного 
віку.

Потреба роботодавців у працівниках на 
заміщення вільних робочих місць (вакантних 
посад) у серпні 2017 року порівняно з липнем 
2017 року збільшилася на 31,5% і на кінець серпня 
становила 1,8 тис. осіб, що на 22,7% більше, ніж на 
кінець серпня 2016 року.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 
одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на 
кінець серпня 2017 року становило 7 осіб (на 
кінець липня 2017 року було 10 осіб, на кінець 
серпня 2016 року – 12 осіб на одне вільне робоче 
місце).
За сприяння державної служби зайнятості у січні–
серпні 2017 року було працевлаштовано 13,3 
тис. осіб, або 34,7% громадян, які мали статус 
зареєстрованого безробітного в цьому періоді (у 
січні–серпні 2016 року – 11,7 тис. осіб, або 24,6%). 
У серпні 2017 року працевлаштовано 1,7 тис. осіб, 
або 10,7%, проти 9,8% у липні 2017 року та 7,5% – 
у серпні 2016 року. Середній розмір допомоги по 
безробіттю у серпні 2017 року становив 2182 грн.

Заробітна плата

У січні–липні 2017 року середньомісячна 
номінальна заробітна плата одного штатного 
працівника підприємств, установ та організацій (з 
кількістю зайнятих 10 і більше осіб) становила в 
області (без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції) 7334 грн. Порівняно з 
січнем–липнем 2016 року показник зріс на 26,9%, 
реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції 
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і сплачених податків) підвищилася на 10,2%. У 
липні 2017 року середня зарплата становила 
7887 грн, що порівняно з попереднім місяцем 
номінально менше на 3,2%, порівняно з липнем 
2016 року – більше на 31,4%. Реальна зарплата у 
липні порівняно з червнем 2017 року зменшилася 
на 3,0%, порівняно з липнем 2016 року вона 
зросла на 11,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати 
(включаючи підприємства-банкрути та 
підприємства, які призупинили діяльність) 
на 1 серпня 2017 року становила в області 
(без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції) 497,4 млн.грн. 
Протягом липня борги збільшилися на 8,2%, 
порівняно з 1 січня 2017 року – в 1,9 раза. 
Невиплачена зарплата еквівалентна 15,2% фонду 
оплати праці, нарахованого за липень. Борги по 
зарплаті на економічно активних підприємствах 
на початок серпня становили 457,6 млн.грн, або 
92,0% всієї заборгованості. Це на 8,9% більше, ніж 
було на 1 липня, і вдвічі більше порівняно з 1 січня 
2017 року.

Споживчі ціни

У серпні 2017 року діючі на споживчому ринку 
області (без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції) ціни порівняно з 
попереднім місяцем зросли на 0,3%, порівняно 
з груднем 2016 року – на 9,0%. У річному вимірі, 
тобто у серпні 2017 року порівняно з серпнем 
попереднього року, рівень інфляції склав 18,2%, 
у січні–серпні 2017 року порівняно з січнем–
серпнем 2016 року – 15,2%.

Зростання цін у серпні порівняно з липнем 
2017 року пов’язано з подорожчанням послуг 
автодорожнього пасажирського транспорту – 
на 6,9%, тютюнових виробів – на 2,9%, одягу 
та взуття – на 0,8%, а також деяких продуктів 
харчування. У середньому продукти харчування 
та безалкогольні напої подешевшали у серпні 
2017 року порівняно з попереднім місяцем на 
0,7%. Зокрема, зафіксовано істотне сезонне 
зниження цін на фрукти – на 6,7% та овочі – на 
20,0%. Подорожчали порівняно з липнем 2017 
року риба та продукти з риби – на 0,4%, масло – 
також на 0,4%, рис – на 0,5%, соняшникова олія 

– на 0,7%, цукор – також на 0,7%, молоко – на 
2,0%, кисломолочна продукція – на 2,1%, м’ясо та 
м’ясопродукти – на 3,7%, яйця – на 16,4%.
З початку року зросли ціни на соняшникову олію – 
на 2,7%, макаронні вироби – на 3,9%, рис – на 4,3%, 
молоко – на 4,5%, хліб – на 5,5%, кондитерські 
вироби з цукру – на 5,8%, цукор – на 6,4%, масло 
– на 8,9%, кисломолочну продукцію – на 12,3%, 
м’ясо та м’ясопродукти – на 17,8%, овочі – на 
22,7%, фрукти – на 46,9%. Подешевшали у серпні 
2017 року порівняно з груднем 2016 року яйця – 
на 28,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, 
газ та інші види палива у серпні 2017 року були 
вищими, ніж у грудні 2016 року, в середньому 
на 6,2%. Водопостачання подорожчало за цей 
період на 3,6%, каналізація – на 8,7%, утримання 
будинків та прибудинкових територій – на 14,3%, 
електроенергія – на 28,1%. Залишалися без змін 
ціни та тарифи на природний газ, гарячу воду, 
опалення. Подорожчали у серпні 2017 року 
порівняно з груднем попереднього року паливо 
та мастила – на 6,7%, послуги залізничного 
пасажирського транспорту – на 17,3%, 
автодорожнього пасажирського транспорту – на 
36,6%, а також послуги зв’язку – на 10,0%.

Промисловість

Випуск промислової продукції області (без 
урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції) у січні–серпні 2017 
року порівняно з січнем–серпнем попереднього 
року зменшився на 12,6%, у серпні порівняно з 
серпнем 2016 року – на 13,6%. Серед основних 
видів промислової діяльності обсяг виробленої 
з початку року продукції зменшився порівняно з 
січнем–серпнем 2016 року у виробництві гумових 
і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції на 0,4%, металургійному 
виробництві та виробництві готових металевих 
виробів – на 7,5%, виробництві хімічних 
речовин і хімічної продукції – на 9,6%, добувній 
промисловості та розробленні кар’єрів – 
на 14,8%, виробництві коксу та продуктів 
нафтоперероблення – на 23,7%, постачанні 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря – на 32,9%.
Збільшився у січні–серпні 2017 року порівняно 
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з січнем–серпнем попереднього року обсяг 
продукції в текстильному виробництві, 
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів – на 6,3%. Обсяг виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
забезпечений на рівні січня–серпня 2016 року.

Видобуток рядового вугілля у січні–серпні 2017 
року порівняно з січнем–серпнем попереднього 
року зменшився на 24,6%. За 9 місяців 2017 
року вуглевидобувними підприємствами 
області видобуто 8713,1 тис. тонн вугілля. Обсяг 
видобутку коксівного вугілля склав 4505,4 тис. 
тонн, енергетичного вугілля видобуто 4207,8 
тис. тонн. Державними вуглевидобувними 
підприємствами видобуто 2057,8 тис. тонн 
вугілля. Обсяг видобутку коксівного вугілля склав 
662,7 тис. тонн, енергетичного вугілля видобуто 
1395,2 тис. тонн. 

Машинобудівні підприємства, що знаходяться на 
території, підконтрольній українській владі:
- у місті Краматорськ:
ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний 
завод»,
ПАТ «Старокраматорський машинобудівний 
завод»,
ПАТ «Енергомашспецсталь»,
ПАТ «Краматорський завод важкого 
верстатобудування»;
- у місті Маріуполь: ПрАТ «Азовзагальмаш», ПрАТ 
«Азовелектросталь»;
- у місті Слов’янськ: ПАТ «Слов’янський 
машинобудівний завод»,
ТОВ «ВО «Слов’янський завод високовольтних 
ізоляторів», ПАТ «Бетонмаш»;
- у місті Дружківка:ТОВ «Гірничі машини - 
Дружківський машинобудівний завод», ПАТ 
«Грета»;
- у місті Артемівськ (ПрАТ «Машинобудівний завод 
«Вістек»).

За січень – серпень 2017 року обсяг виробництва 
в машинобудуванні у порівнянні з відповідним 
періодом 2016 року збільшився на 14,7 %. 
Машинобудівними заводами області було 
реалізовано продукції на суму 5,8 млрд. грн. 
Питома вага машинобудування у загальному 
обсязі реалізації промислової продукції області 
дорівнює 3,6 %.

Підприємства металургійного комплексу, що 
знаходяться на території,
підконтрольній українській владі:
- ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат 
ім. Ілліча»;
- ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»;
- ТОВ «Електросталь»;
- ТОВ «Краматорський феросплавний завод»;
- ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів»;
- ТОВ «Завод кольорових металів»;
- ПрАТ «Цинк»;
- ТОВ СП «Свинець»;
- ТОВ «Мегатекс»;
- ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод»;
- ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»;
- ПрАТ «Красноармійський динасовий завод»;
- ПрАТ «Великоанадольський вогнетр-
ивкий комбінат»;
- ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління».
- ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» - 
знаходиться на підконтрольній Україні території, 
але внаслідок активних бойових дій і пошкодження 
газових та електричних мереж не працює.

За січень - серпень 2017 року порівняно з 
відповідним періодом 2016 року обсяг продукції 
у металургійному виробництві та виробництві 
готових металевих виробів зменшився на 7,5%. 
Виробництво чавуну зменшилося на 15,9% і 
склало 5412,5 тис. тонн, сталі зменшилося на 8,0 
% і склало 5397,7 тис. тонн, прокату зменшилося 
на 10,4 % і стало 4826,9 тис. тонн.

В даний час в області випускають кокс 2 
коксохімічні заводи:
ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» і 
коксохімічне виробництво
ПАТ «Металургійний комбінат» Азовсталь».
Також здійснює виробничу діяльність ТОВ «НВО 
«Інкор і К°» (м. Торецьк), яке спеціалізується на 
переробці продукції коксохімічних підприємств. 
За січень – серпень 2017 року порівняно 
з відповідним періодом минулого року 
виробництво коксу 6% вологості зменшилося 
на 22,6 % і склало 3,2 млн. тонн. З вогнетривких 
і флюсовидобувних підприємств виробничу 
діяльність здійснюють Великоанадольський 
вогнетривкий комбінат, Красноармійський 
динасовий завод, Часівоярський вогнетривкий 
комбінат, Новотроїцьке рудоуправління. 
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Виробництво вогнетривів за січень – серпень 
2017 року збільшилося на 7,3% і склало 82,6 тис. т.

Основними операторами ринку електроенергії 
області на території, підконтрольній українській 
владі, є: генеруючі підприємства:
- ПАТ «Донбасенерго» у складі Слов`янської ТЕС;
- ТОВ «ДТЕК Східенерго» у складі Курахівської ТЕС;
- Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго»;
- Миронівська ТЕС ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»;
енергопостачальні підприємства:
- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»;
- ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»;
- ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»;
- Донецька філія ДП «Регіональні електричні 
мережі».
Виробництво електроенергії у січні–серпні 2017 
року становило 9,9 млрд.кВт·год, що порівняно з 
січнем–серпнем 2016 року менше на 35,9%.

Сільське господарство

Обсяг сільськогосподарського виробництва 
області (без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції) у січні–серпні 
2017 року порівняно з аналогічним періодом 
попереднього року збільшився на 5,7%, у тому 
числі обсяг продукції рослинництва зріс на 9,6%, 
а тваринницької продукції одержано на 1,1% 
менше, ніж у січні–серпні 2016 року.
Станом на 1 вересня 2017 року валовий збір 
зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) 
в усіх категоріях господарств становив 1,7 млн.т 
(у початково оприбуткованій масі), що на 9,5% 
більше, ніж на 1 вересня 2016 року.
Виробництво м’яса (реалізація 
сільськогосподарських тварин на забій у живій 
масі) у січні–серпні 2017 року склало 74,7 тис.т, що 
на 0,4% менше, ніж у січні–серпні 2016 року.
Надої молока, склавши у січні–серпні 2017 року 
139,7 тис.т, зменшилися порівняно з січнем–
серпнем 2016 року на 0,1%. Яєць у січні–серпні 2017 
року одержано 410,4 млн.шт, що більше, ніж у січні–
серпні попереднього року, на 12,7%. Поголів’я 
великої рогатої худоби, склавши на 1 вересня 
2017 року 74,3 тис. голів, скоротилося порівняно 
з аналогічною датою попереднього року на 1,7%, 
у тому числі кількість корів на зазначену дату не 
змінилася і склала 37,6 тис. голів. Збільшилася 
порівняно з 1 вересня 2016 року на 2,2% кількість 

свиней і склала на початок вересня п.р. 486,5 
тис. голів. Поголів’я птиці на 1 вересня 2017 року 
становило 4,8 млн. голів, що більше, ніж на початок 
вересня 2016 року, на 4,9%. Середні ціни продажу 
сільськогосподарськими підприємствами молока 
підвищилися у січні–серпні 2017 року порівняно 
з січнем–серпнем попереднього року на 38,7%, 
живих сільськогосподарських тварин – на 24,2%, 
картоплі – на 22,0%, зерна – на 17,5%, насіння 
соняшнику – на 0,4%. Дешевше, ніж у січні–серпні 
2016 року, продавалися яйця – на 2,3%, плоди та 
ягоди – на 17,1%, овочі – на 21,7%.

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які 
працювали за контрактами підряду, а також 
підприємствами, що виконували будівельні 
роботи господарським способом, у січні–серпні 
2017 року виконано будівельних робіт власними 
силами на суму 1,7 млрд.грн (без урахування 
частини зони проведення антитерористичної 
операції). Порівняно з січнем–серпнем 2016 року 
обсяг будівельної продукції збільшився на 5,3%.

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2017 року підприємствами та 
організаціями області (без урахування частини 
зони проведення антитерористичної операції) 
освоєно за рахунок усіх джерел фінансування 
4,7 млрд.грн капітальних інвестицій, що в 
порівнянних цінах на 8,1% більше, ніж у січні–
червні 2016 року. Головне джерело фінансування 
капітальних інвестицій – власні кошти підприємств 
та організацій, питома вага яких склала 88,3%. За 
рахунок коштів державного бюджету освоєно 
2,9% капітальних інвестицій, частка коштів 
місцевих бюджетів склала 6,2%, на кредити банків 
та інші позики припадало 1,2%. Промисловими 
підприємствами у січні–червні 2017 року 
освоєно 2,8 млрд.грн, або 60,7% всіх капітальних 
інвестицій. Капітальні інвестиції у житлове 
будівництво у січні–червні 2017 року становили 
75,7 млн.грн (1,6% від загального обсягу), що на 
21,5% більше, ніж у січні–червні 2016 року.
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Експорт товарів

У січні–липні 2017 року експорт товарів із Донецької області (без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції) склав 2402,4 млн.дол. США, що на 32,7% більше, ніж у січні–липні 2016 року. 
Підприємства регіону вивозили продукцію до 98 країн світу. На першому місці Італія, куди у січні–липні 
2017 року експортовано товарів на 537,4 млн.дол., що на 39,1% більше, ніж у січні–липні попереднього 
року, і склало 22,4% загального обсягу. Експорт усіх товарів на європейський ринок збільшився порівняно 
з січнем–липнем 2016 року на 26,8%.

Друге місце зайняла Російська Федерація, поставки до цієї країни у січні–липні 2017 року порівняно з 
січнем–липнем 2016 року збільшилися на 35,8% і становили 380,4 млн.дол., або 15,8% загального обсягу.
У 2,5 раза зросла у січні–липні 2017 року порівняно з січнем–липнем попереднього року валютна виручка 
від експорту товарів до США і склала 213,1 млн.дол., або 8,9% (третє місце). Експорт до Туреччини, 
склавши 183,2 млн.дол., або 7,6% загального обсягу (четверте місце), зменшився порівняно з січнем–
липнем 2016 року на 10,8%. Усі валютні надходження від експорту товарів до країн Азії збільшилися на 
15,4%.

Експорт товарів на африканський континент у січні–липні 2017 року порівняно з січнем–липнем 2016 
року зріс на 58,2%, склавши 137,9 млн.дол., або 5,7% загального обсягу.Валютні надходження від 
експортних поставок чорних металів у січні–липні 2017 року порівняно з січнем–липнем 2016 року 
збільшилися на 35,5% і становили 1872,1 млн.дол., або 77,9% експорту всіх товарів. Зріс у січні–липні 
2017 року порівняно з січнем–липнем попереднього року також експорт виробів з чорних металів – на 
16,5%, готових харчових продуктів – на 3,4%. Зменшився порівняно з січнем–липнем 2016 року експорт 
продукції хімічної промисловості – на 2,7%, продукції машинобудування – на 14,9%.

Зовнішньоторговельний оборот товарів Донецької областi

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 2016 рік, %

 2015 р. 2016 р. 2016 р. у % до 2015 р.

Зовнішньоторговельний 
оборот

4899,9 4538,6 92,63 %

Експорт 3697,292 3428,479 92,73 %

Імпорт 1202,569 1110,122 92,31 %

Сальдо +2494,723 +2318,357 92,93 %

країни ЭС

країни СНД

країни Азiї

країни Америки

країни Африки

Iншi
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Товарна структура експорту  (млн.дол.США)

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані 
щодо роздрібного товарообороту підприємств 
(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), 
основним видом економічної діяльності яких 
є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017 року 
становив в області (без урахування частини зони 
проведення антитерористичної операції) 14,2 
млрд.грн, що в порівнянних цінах на 2,2% більше, 
ніж у січні–серпні попереднього року. У серпні 
2017 року порівняно з серпнем 2016 року оборот 
роздрібної торгівлі збільшився на 3,4%.15

Загальний ВРП регіону

За повідомленням департаменту інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх відносин 
облдержадміністрації протягом 2015-2017 років 
загальна вартість проектів міжнародної технічної 
допомоги, по яким Донецька обласна державна 
адміністрація визначена як бенефіціар складає 
12293,3 млн. євро та 29262,6 млн. дол. США. 
Але слід зазначити, що за деякими проектами 
міжнародної технічної допомоги беніфіціарами 

Вiдсоткiв

Iнше

Продукцiя хiмiчної
промисловостi

Вироби з каменю, гiпсу,
цементу

Засобы наземного транспорту,
лiтальнi апарати, плавучi засоби

Сiльскогосподарська продукцiя

Механiчнi та елетричнi машини

Мiнеральнi продукти

Недорогоцiннi метали та
вироби з них

0,21%

0,58%

0,73%

1,78%

3,04%

4,65%

8,72%

80,29%

2014 2015 2016

Україна 93,4 90,2 102,3

Донецька 67,1 61,3 101,8

спільно з Донецькою обласною державною 
адміністрацією виступають інші області України 
та/або органи центральної виконавчої влади. 
Також повідомляємо, що деякі з вище зазначених 
проектів міжнародної технічної допомоги 
триватимуть до 2018 року включно, тому вказані 
суми не використані повністю. Крім цього, 
зазначаємо, що міжнародна технічна допомога не 
передбачає фінансування державних установ.

Програма розвитку ООН (ПРООН) протягом 2015-
2017 років проводить конкурс грантів на розвиток 
бізнесу серед внутрішньо переміщених осіб та 
місцевого населення Донецької та Луганської 
областей. У 2015 році програма впроваджувалася 
за підтримки Урядів Японії та Польщі (бюджет: 1 
541 846 дол. США), у 2016-2017 роках за підтримки 
Урядів Польщі, Чехії, Уряду Великобританії, Японії 
(бюджет: 600 000 дол. США).

У 2015 році в Донецькій області було реалізовано 
грантових програм за підтримки Урядів Японії та 
Польщі з бюджетом 1 541 846 дол. США, у 2016-
2017 роках за підтримки Урядів Польщі, Чехії, 
Уряду Великобританії, Японії бюжет склав 600 000 
дол. США.

У 2016 році на участь у конкурсі по Донецькій 
області було подано 664 заявки. До публічного 
захисту (останнього ІІІ етапу конкурсу) було 
допущено 146 заявок. Підписано 82 угоди про 
надання гранту на загальну суму 10,6 млн.грн., 
передбачалось створення 269 нових робочих 
місць.

У 2017 році на участь у конкурсі всього було 
подано 948 заявок. До публічного захисту 
(останнього ІІІ етапу конкурсу) по Донецькій 
області було допущено 204 заявки. Наразі триває 
етап визначення переможців. 

Державна дотація

В області діє загальнодержавна програма в 
сфері соціальної політики – надання щомісячної 
адресної допомоги особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції, для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг. Загальний 
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обсяг фінансування видатків по області в рамках 
вказаної державної програми протягом 2015-
2017 років склав 1795,5 млн. грн.:
2015 рік – 671,0 млн. грн. (100,0% до планових 
призначень);
2016 рік – 781,9 млн. грн. (100,0%);
1 півріччя 2017 року – 342,6 млн. грн. (44,8%).

Огляд державних та міжнародних донорських 
програм 

Зміна структури економіки регіону потребує 
залучення значних фінансових ресурсів для 
розвитку підприємств малого та середнього 
бізнесу, з боку держави. На сьогодні, в Донецькій 
області, працює лише одна програма підтримки 
малого підприємництва - «Український донецький 
куркуль», в рамках якої, з обласного бюджету 
передбачається виділення міні-грантів на 
реалізацію нових проектів і облаштування 
робочих місць.

За словами голови Донецької області Павла 
Жебрівського, програма «Український донецький 
куркуль» розрахована, в першу чергу, на 
збільшення зайнятих людей, створення малих 
підприємств або виробництв: «Це не безкоштовна 
роздача грошей. Купити за обласні кошти трактор 
вже чинному фермеру не вдасться, мова йде 
про появу нового фермера завдяки грантовій 
допомозі».

Міні-гранти надаватимуться переможцям на 
безоплатній та безповоротній основі. На отримання 
допомоги можуть розраховувати ті підприємці, 
які планують впровадити виробництво машин та 
устаткування, переробку сільськогосподарської 
продукції; пошиття швейних виробів і взуття, 
виготовлення будматеріалів; виробництво 
електричного, електронного та оптичного 
устаткування, приладобудування; впровадження 
екологічних та енергозберігаючих технологій, 
виробництво продукції для енергозбереження; 
надавати послуги в галузі житлово-комунального 
господарства або медицини і т.д.

Однією з гарантій ефективного використання 
бюджетних коштів є обов’язкове співфінансування 
проекту самим підприємцем, який, вклавши 
частину свого фінансового ресурсу, буде, в першу 

чергу, зацікавлений в успішній реалізації власного 
проекту.

Загальна сума фінансової підтримки не буде 
перевищувати 500 тис. грн., з яких половину 
сплатить відповідний місцевий бюджет, а 
половину - обласний. Отриманий грант має бути 
реалізовані протягом одного року з моменту 
надходження першої частини коштів.

Програми підтримки міжнародними донорами

Неспроможність держави забезпечити розвиток 
МСБ виводить на перший план роль міжнародних 
донорських організацій, що надають фінансову 
допомогу на розвиток підприємництва. Донецька 
область прийняла найбільшу кількість ВПО, 
серед яких багато підприємців, які були вимушені 
зупинити виробництво/діяльність на окупованих 
територіях, залишити підприємства та не мають 
можливості вивезти обладнання. Опинившись на 
новому місті, підприємці змушені починати власну 
справу спочатку, для чого потребують залучення 
коштів. Чи не єдиною можливістю залучення 
коштів є фінансова допомога міжнародних 
організацій.  

Донецьку область можна віднести до абсолютних 
лідерів серед всіх областей України,  за кількістю 
існуючих міжнародних програм допомоги. Така 
ситуація очевидно пов’язана із навантаженням, 
яке бере на себе область: найбільша кількість 
переселенців, територія бойових дій та 
постраждала інфраструктура, промисловий 
регіон, що переживає період деіндустріалізації, 
постійний значний рух населення через лінію 
розмежування, тощо. При цьому, можливості 
віддалених районів області залишаються на 
досить обмеженому рівні, у порівнянні з великими 
містами. Переважна більшість програм розвитку 
бізнесу реалізується у великих містах: Маріуполь, 
Слов’янськ, Краматорськ та Бахмут. Менші ,за 
населенням, міста залишаються поза увагою 
через географічну віддаленість, зруйновану 
інфраструктуру та відсутність ефективних 
каналів комунікації. Всі ці фактори призводять 
до обмеження можливостей осіб з віддалених 
районів, на що треба звернути увагу держави та 
міжнародних донорів. 
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Діючі програми

1. Гранти на навчання для переселенців і 
незаможних в Маріуполі.
Благодійний фонд «КАРІТАС» і Комп’ютерна 
Академія ШАГ дарують можливість переселенцям 
безкоштовно пройти навчання в Маріуполі 
за такими напрямками: Photoshop, Реклама, 
web-розробка, системне адміністрування і 
програмування під OS Android.16

2. «Підтримка підприємців з числа внутрішньо 
переміщених осіб» в Донецькій області, 
Благодійний фонд «КАРІТАС». Программа 
охоплює Маріуполь, Волноваський, Мар’їнський, 
Микільської, Мангушський, Ясинуватський райони 
і розрахована на внутрішньо переміщених осіб 
і місцевих жителів постраждалих від війни на 
Донбасі.
Як повідомляється на сайті організації, гранти 
надаються на відкриття або відновлення своєї 
справи. Сума гранту 15, 20 і 25 тисяч гривень.17

3.  «Людина в біді» спрямований на стимулювання 
чинного дрібного і середнього бізнесу до 
створення нових робочих місць, в тому числі і 
для переселенців. Гранти надаються на умовах 
спільного фінансування - одержувач гранту 
зобов’язаний попередньо інвестувати в розвиток 
свого бізнесу власні кошти врозмірі не менше 40% 
отсумми гранту, повідомляє чеська гуманітарна 
організація «Людина в біді».
Максимальна сума гранту визначається кількістю 
створюваних вами робочих місць і становить 
не більше 38 000 гривен на кожне створюване 
робоче місце. Загальна максімальнаясумма гранту 
становить 152 000 гривен, тобто передбачено 
створення 4-х робочих місць.18

4. Благодійний Фонд «Карітас Краматорськ» 
оголосив про початок проекту «Гранти на підтримку 
приватного сільського господарства» в Донецькій 
області. Для участі в проекті запрошуються 
внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі у 
віці від 18 до 60 років, які проживають в сільській 
місцевості Покровського, Олександрівського, 
Слов’янського, Костянтинівського, 
Добропільського, Великоновосілківського 
районів Донецької області.

В рамках проекту на одне домогосподарство 
виділяється сума від 7 500 до 25 000 грн. на 
відновлення або розвиток власного сільського 
господарства з метою забезпечення себе 
необхідними продуктами харчування на 
тривалий період. Грант може бути витрачений 
на закупівлю тварин, птахів, насіння, обладнання 
для ведення сільського господарства, матеріали 
для тепличного господарства або госпбудівель, 
необхідних для сільськогосподарської 
діяльності.19

5. «Тренінги, розширення економічних 
можливостей, допоміжні технології та послуги 
медичної / фізичної реабілітіаціі».
Стартувавши влітку 2015 спільний проект US-
AID та Національної Асамблеї інвалідів України 
охопив п’ять регіонів. Завдяки гранту близько 400 
переселенців з інвалідністю освоїли нові професії, 
пройшовши курси перукарів, майстрів манікюру, 
комп’ютерної грамотності, масажистів, швейної 
справи і т.д. Це дозволило працевлаштувати 
150 осіб як на підприємства, так і завдяки 
самозайнятості, коли кошти на обладнання були 
закуплені в рамках грантової допомоги розміром 
до 1 тис. доларів.20

6. Датська Рада у справах біженців з надання 
ВПО і жителям Донбасу грантів для початку 
нового або відновлення існуючого бізнесу. 
Учасниками грантової програми можуть стати 
переселенці в Донецькій, Луганській, Запорізькій 
і Дніпропетровській областях, а також жителі 
Донбасу, які постраждали від військового 
конфлікту. Програма передбачає надання 600 
бізнес-грантів в розмірі від 300 до 1000 доларів 
США.21

7. Програма підвищення конкурентоспроможності 
на ринку праці від Данської ради у справах 
біженців. Програма надає можливість отримання 
нових або поліпшення існуючих професійних 
навичок переселенців та осіб, які постраждали 
від конфлікту в Україні. Передбачена підтримка. 
500 заявників і надання їм грантів в розмірі до 
200 доларів США для проходження відповідних 
курсів та тренінгів професійної освіти. Учасниками 
програми можуть стати ВПЛ в Донецькій, 
Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській 
областей, а також жителі Донбасу, які постраждали 
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від військового конфлікту.22

8. Програма Данської ради у справах біженців 
зі створення робочих місць для ВПО і осіб, 
які постраждали від конфлікту на Донбасі.
Учасниками грантової програми можуть стати 
суб’єкти малого та середнього бізнесу Донецької, 
Луганської, Дніпропетровської та Запорізької 
областей. В рамках програми будуть надані 
бізнес-гранти в розмірі від 2000 до 10000 доларів 
США для розширення бізнесу і створення нових 
робочих місць. Одна з обов’язкових умов - 
працевлаштування одного і більше переселенців 
та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, 
висновок з новими працівниками трудових 
договорів на строк не менше 12 місяців. Проектом 
передбачаються створення принаймні 250 
робочих місць для ВПЛ і жителів Донбасу.23

9. Переселенців Бахмута і Бахмутського району 
запрошують взяти участь в конкурсі грантів в 
рамках проекту «Гуманітарна допомога і соціальна 
підтримка сім’ям ВПО і місцевому населенню 
Донецької і Запорізької областей». ВПО можуть 
отримати гранти для початку бізнесу, відновлення 
втраченого бізнесу або для розширення вже 
існуючого. Максимальний розмір гранту - 650 
доларів.24

10. Програма розвитку ООН запрошує внутрішньо 
переміщених осіб, які проживають в Луганській, 
Донецькій областях, та місцеве населення 
Донецької, Луганської областей (з підконтрольних 
Уряду України територій) взяти участь у конкурсі на 
здобуття грантів для започаткування, відновлення 
або розвитку підприємницької діяльності на 
території Донецької, Луганської областей (на 
підконтрольних Уряду України територіях).
Конкурс грантів для підприємницької діяльності 
адмініструє благодійний фонд «Творчий центр ТЦК». 
Грантова підтримка надається на започаткування 
та/чи відновлення, розширення підприємницької 
діяльності та малого бізнесу. Подані на конкурс 
бізнес-плани мають демонструвати високий 
потенціал та довгострокові перспективи 
отримання прибутку та мати реалістичні ринкові 
показники, передбачати створення умов для 
самозайнятості та/або створення додаткових 
робочих місць, включаючи й для членів сімей.25

11. Гранти в сільськогосподарському секторі 
Донеччини та Луганщини.
Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського 
розвитку в Україні» («Агросільрозвиток») 
оголошує програму грантів, спрямовану на 
збільшення доданої вартості у плодоовочевому та 
м’ясомолочному секторах Донецької та Луганської 
областей, а саме впровадження нових технологій 
післяврожайної обробки та переробки продукції, 
впровадження міжнародних стандартів якості 
та безпечності сільськогосподарської продукції, 
розширення ринків її збуту.
У межах цієї програми малим і середнім 
підприємствам, приватним підприємцям 
та сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам у сфері агропромислового 
сектору буде надано до 7 грантів на реалізацію 
запропонованих проектів, які мають на меті: 
покращення переробки плодоовочевої, ягідної, 
молочної та м’ясної продукції на контрольованій 
Урядом України території Донецької та Луганської 
областей;
покращення ланцюгів постачання засобів 
виробництва для сільськогосподарських 
виробників на контрольованій Урядом України 
територіях Донецької та Луганської областей; 
сприяння продажу фруктів, овочів, ягід, молочної 
та м’ясної продукції з контрольованої Урядом 
України території Донецької та Луганської 
областей в інші області, а також для експорту.

Особливості розвитку бізнесу і 
перспективи в регіонах

Донецька область - це потужний промисловий 
регіон з великою концентрацією галузей 
важкої промисловості. При цьому, 98,5 % всіх 
підприємств промисловості в області складали 
підприємства малого та середнього бізнесу, 
будівництва – 99,8%, оптової та роздрібної торгівлі 
- 99,9%, поштової, кур’єрської діяльності – 99,5%, 
а в таких напрямках, як тимчасово розміщення 
та організація харчування -100%, операція з 
нерухомим майном – 100%.
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Динаміка зміни кількості фізичних осіб 

За результатами опитування підприємців із числа ВПО, що мешкають на підконтрольних територіях 
Донецької області, було виявлено особливості розвитку, основні проблеми та можливості для бізнесу в 
регіоні. Серед опитаних - місцеві підприємці-власники та підприємці серед числа ВПО за різноманітними 
напрямами дільності: виробництво меблів, послуги спортивних залів, салони краси, шиття одягу, 
інноваційні технології, промислове виробництво, футбольна школа для дітей, натяжні стелі, СТО, сфера 
послуг, торгівля, харчування, переробка відходів тощо. 

Переважна більшість опитаних займалася бізнесом до переміщення. На новому місці, ВПО вимушені 
розвивати все спочатку, за рахунок власних коштів або підтримки грантових програм. Для колишніх 
підприємців, грантові програми стали чи не єдиним порятунком на шляху відновлення бізнесу на 
новому місці. 

Майже 90% опитаних відмічають існування потенціалу для розвитку їхнього бізнесу та бізнесу в регіоні 
загалом.

При цьому 80 % зазначили, що ситуація до конфлікту була значно краще, ніж сьогодні, приблизно 7 % 
зазначають, що ситуація не змінилася в їхньому бізнесі, лише з’явилась  потреба в переорієнтуванні 
ринків. 3% зазначають, що ситуація стала навіть краще, ніж в попередні роки. Потенціалу для розвитку 
не бачать 10% опитаних.

01.01.2015 

01.01.2016 

01.01.2017

01.07.2017 

88937 осіб

39540 осіб

39077 осіб

38640 осіб

«У регіоні існує маса можливостей. Я займаюся виробництвом керамічних виробів - в регіоні 
є достатня сировинна база. Бачу потенціал -  в розвитку мого виду діяльності» - Віктор, 
підприємець з Донецька. 

«Повно. Ніші недозаповнені і в кожній є скажена конкуренція. Візьмемо Краматорськ, здавалося 
б «общепит» тут уже переповнений, але покажіть мені хоча б одне кафе, яке працює тут з 
8-ї ранку, тобто поснідати неможливо, при тому що київські потяги приїжджають о 7:30. І 
бізнес на це не реагує, шукає ту нішу, де не буде конкуренції в принципі - це проблема бізнесу, 
яка тут існує» - Іван, підприємець з Донецька. 

«Мені здається перспективним сільське господарство, в нашому регіоні і в цілому в Україні. 
Потрібна глибока переробка»

“Ніякого немає сенсу, тому що будь-які інвестиції, які я вкладу тут, будуть окупатися довше,  
ніж якщо я це зроблю, наприклад в Києві, або в іншому місті мільйоннику, в тому ж самому 
Харкові. А ризики я несу ті ж самі, якщо не більше. Якби не необхідність я б тут бізнес не 
відкривав, тут створені всі умови щоб бізнес звідси виводити”, - Іван, підприємець з Донецька.
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Серед основних проблем, які відмічають підприємці в Донецькій області 
можна назвати наступні:  

Відсутність оборотних коштів. Брак 
фінансування, що призводить до повільного 
розвитку бізнесу. 

Відсутність довгострокової програми 
підтримки МСБ с боку держави, яка б 
передбачала пільгові умови кредитування на 
старті, податкові канікули на старті тощо.
 
Відсутність справедливої конкуренції, яку 
повинна забезпечити держава як гарант 
рівноправних можливостей для всіх 
громадян країни. 

Відсутність доступу до вичерпної актуальної 
інформації, щодо ситуації на регіональному 
ринку, можливостей в інших регіонах та 
країнах, нових норм законодавства.
 
Відсутність центрів, інкубаторів для надання 
освіти бажаючим започаткувати власну 
справу та особам, що потребують додаткових 
знань, необхідних для успішного розвитку 
свого підприємства. 

1

2

3

Низька кваліфікація кадрів, що залишились 
в регіоні.
 
Взагалі, найбільш розповсюдженою 
проблемою, яку називають підприємці є 
проблема кредитування, оподаткування та 
адміністрування або корупційна складова з 
боку держави. 

Неможливість перевести обладнання з 
окупованих територій. 

Нестабільність та невизначеність ситуації та 
майбутнього регіону. 

Високі тарифи на комунальні послуги. 

Труднощі з оформлення документів та 
ліцензій, наприклад, щодо земельних 
питань.

Низька платоспроможність населення. 

6

7

8

9

4

5
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«Доступ до вільного ринку, друге -  відсутність інформації і нормальної конкуренції, важко 
знайти собі партнера, більшого партнера або виконавця замовлення, неможливість 
впливати на розприділення податків. Якщо ти ВПО зареєстрований, сплачуєш відрахування, 
але впливати на органи влади ти не можеш - ти не повноправний член цього суспільства»,
- Іван, підприємець Із Донецька.

«Надзвичайне адміністрування, зайві перевірки, а також відсутність довгострокової 
програми розвитку малого бізнесу в частині оподаткування. У 2015 були одні податки, зараз 
-  у два рази більше», - Віктор, підприємець з Донецька. 

На питання щодо інших перспективних напрямів 
розвитку бізнесу в регіоні опитані відмітили 
наступні напрями: 

1. Виробництво кераміки.
2. Сільське господарство/фермерство.
3. Курортний напрям, рекреаційна зона біля озер.
4. Розвиток інформаційних технологій. 
5. Розвиток легкої промисловості. 
6. Транспортні перевезення.

7. Інтернет комерція.
8. Енергозбереження
9. Будівництво.
10. Сфера послуг.
11. Переробка відходів.

Головною можливістю для бізнесу в регіоні 
та однією з головних проблем українського 
бізнесу загалом,  виступає відсутність якісного 
продукту та сервісу. Саме в цьому напрямі 
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необхідно працювати майбутнім або теперішнім 
підприємствам. 

За словами опитаних, в регіоні не вистачає освітніх 
можливостей, існує необхідність в організації 
різноманітних виставок, аукціонів та інших заходів 
підвищення активності та комунікації серед 
підприємців. 

Не відчули підприємці результатів реформи 
децентралізації. В області, на локальному рівні, 
відсутні особливості місцевого законодавства 
щодо ведення бізнесу або ініціативи з підтримки 
або надання пільг. 

Прибутки, які отримують підприємці від діяльності, 
достатні для забезпечення себе та сім’ї, але 
недостатні для вкладання в розвиток бізнесу та 
придбання власного житла. Власне житло ВПО - 

«Тренінги, обмін досвідом, допомога в пошуках роботи, підтримка зі сторони держави, 
стабільне економічне становище, матеріальна підтримка переселенців», - Анна, підприємець 
зі Слов’янська. 

одна з найбільш головних проблем по всій країні. 
За офіційною статистикою лише 2% ВПО здатні 
придбати власне помешкання. 

Серед заходів полегшення ведення бізнесу, які 
пропонують підприємці, найбільше згадується 
пропозиція знизити податки або впровадити 
податкові канікули; зробити доступні  кредити за 
низькими ставками; забезпечити європейське 
відношення держави до громадян, що займаються 
бізнесом,  гарантувати рівні права для всіх, 
знизити тиск на МСБ.
Всі опитані підприємці є представниками 
малого бізнесу, орієнтованого на внутрішньо 
регіональний попит, приблизно 10-15 % опитаних 
працюють або планують працювати з іншими 
регіонами України. За словами представників 
найбільших підприємств, бізнес неспроможний 
виходити на європейські ринки через технологічну 

відсталість та низькі стандарти виробництва, що 
не відповідають європейським нормам. 

Опитування підприємців серед числа ВПО: Чи 
потрібна Вам участь в інших грантових 
програмах? : 

Так - 31 
Ні - 3
В залежності від умов - 2 

Результати опитування продемонстрували, що 
переважна більшість опитаних підприємців знає 
про обласну державну програму розвитку МСБ 
“Донецький куркуль”. При цьому, на питання “Чи 
сприяють органи влади підприємництву”,  52% 
вважають, що органи влади ніяким чином не 
допомагають, 29% зазначили, що ,принаймні, 
не заважають, як це було у минулі роки, 19% 
вважають, що органи влади сприяють розвитку 
бізнесу в регіоні. 

За словами підприємців, в Донецькій області 
відсутні центри розвитку підприємництва, 
принаймні, 85% не знають жодного подібного 

центру. Інші 15% називають онлайн інструменти 
з пошуку можливостей для бізнесу. Окремо були 
зазначені конкретні назви: “Вільна хата”, “Фріюа” 
та “Бункер”.

Натомість, за даними облдержадміністрації, які 
були отримані у відповідь на запит про доступ до 
публічної інформації, за інформацією Головного 
управління статистки у Донецькій області, станом 
на 01 жовтня 2017 року зареєстровано:
Бізнес центрів – 20
Бізнес – інкубаторів – 3

Крім того, в області утворена та діє Регіональна 
рада підприємців. Основними її завданнями 
є сприяння у створенні дієвого механізму 
взаємодії суб’єктів господарювання, громадських 
організацій підприємців, об’єднань підприємців 
та облдержадміністрації, органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування на 
засадах партнерства і відкритості, а також участь 
у формуванні та реалізації в області державної 
регуляторної політики і державної політики у 
сфері підприємництва, розвиток підприємницької 
ініціативи, підтримка та популяризація 
підприємницької діяльності, досвіду соціальної 
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відповідальності бізнесу, підготовка пропозицій 
щодо внесення змін до нормативно-правових 
актів у сфері підприємництва тощо. Також у 
Маріуполі на базі громадської організації «Фонд 
розвитку Маріуполя» відкрився «Центр з розвитку 
малого та середнього бізнесу»,

Відповідно до розробленої ВЦА “Програми 
розвитку Донецької області 2020”, зазначена 
стратегічна ціль “Економічний розвиток та 
зайнятість”, яка містить наступні пріоритети: 
розбудова сприятливогос ередовища для розвитку 
підприємницької діяльності, диверсифікованої, 
відкритої та конкурентоспроможної економіки, 
на основі інноваційних освітніх послуг та 
європейських цінностей і стандартів, а також 
відновленої та модернізованої інфраструктури.

Створення сприятливого бізнес-середовища
1. Створення підприємницької інфраструктури, 
спрощення та збільшення прозорості 
адміністративних процедур, зокрема на 
депресивних територіях ( у т.ч. мономістах); 
диверсифікація економіки мономіст ( у т.ч, 
вугільної галузі).
2. Створення позитивного для інвесторів іміджу 
регіону з метою посилення міжрегіональних і 
міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних 
ресурсів.

Результати опитування допомогли визначити 
найбільш важливу загальну тенденцію -по-
перше, більшість підприємців, що покинули 
окуповані території, намагаються відновити 
власний бізнес на підконтрольних територіях. 
По-друге - представники або власники невеликих 
та середніх виробничих підприємств, з 
ринками збутув інших регіонах України, готові 
відновлювати виробництво на підконтрольних 
територіях, оскільки і досі існує попит на їхню 
продукцію. Ключовою проблемою/бар’єром на 
шляху залишається питання інвестицій. Як вже 
було зазначено, відсутній доступ до фінансових 
ресурсів через кредитування або державну 
допомогу. Єдиною можливістю залишається 
отримання фінансової допомоги у вигляді гранту 
від міжнародних організацій. Розмір наданої 
допомоги не завжди відповідає потребам, 
необхідним для відновлення виробництва.

Приклади успішних бізнесів в регіоні

1. Плахін Данило. Футбольна школа для дітей. м. 
Краматорськ. Переселенець с Донецької області. 
За допомогою гранту та власних коштів відкрив 
футбольну школу для дітей від 3 до 7 років. 

2. Виробництво торгівельного обладнання. м. 
Краматорськ. Переселенець з окупованої частини 
Донецької області. Залишив власне підприємство 
разом із обладнанням. На відновдення бізнесу 
отримав грант від ПРООН. Виробництво 
відбувається в орендованому цеху.



39Звіт за результатами комплексного аналітичного дослідження

Загальний аналіз ситуації

Населення

Чисельність наявного населення області, за 
оцінкою управління статистики в Луганській 
області, на 1 серпня 2017 р. становила 2174,5 
тис. осіб. Упродовж січня–липня 2017 року 
чисельність населення зменшилася на 20,8 тис. 
осіб (без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції), у тому числі 
внаслідок природного скорочення – на 4,9 тис. 
осіб, за рахунок міграційного скорочення – на 
15,9 тис. осіб. У січні–липні 2017р. зареєстровано 
3,4 тис. осіб живонароджених та 8,3 тис. осіб 
померлих.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості на 
кінець серпня 2017 року кількість зареєстрованих 
безробітних становила 6,2 тис. осіб, що на 1,6% 
менше, ніж на кінець липня 2017 р., і на 14,8% 
менше, ніж на кінець серпня 2016 року. Допомогу 
по безробіттю отримували 68,8% осіб, які 
мали статус безробітного. Із загальної кількості 
безробітних майже дві третини (60,0%) складали 
жінки. Кількість вільних робочих місць (вакантних 
посад), заявлених роботодавцями до державної 
служби зайнятості, у серпні 2017 р. порівняно з 
липнем збільшилася на 32,2% і на кінець місяця 
становила 1,0 тис.
Навантаження зареєстрованих безробітних 
на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) 
зменшилось із 9 осіб на кінець липня 2017 р. до 6 
осіб на кінець серпня 2017 р.

ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Середньооблікова кількість безробітних, які 
отримували допомогу по безробіттю впродовж 
серпня 2017 р., становила 4,3 тис. осіб. Середній 
розмір допомоги по безробіттю становив 1681,25 
грн, що на 47,5% нижче законодавчо визначеного 
розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У cічні–липні 2017 р. розмір середньмісячної 
номінальної заробітної плати штатних працівників 
підприємств, установ, організацій (з кількістю 
працюючих 10 осіб і більше) по Луганській 
області становив 5569 грн. До видів економічної 
діяльності з найвищим рівнем оплати праці 
відносились професійна, наукова та технічна 
діяльність, державне управління й оборона, 
фінансова та страхова діяльність, де заробітна 
плата працівників перевищила середній показник 
по економіці в 1,2–1,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався 
за такими видами економічної діяльності, як 
поштова та кур’єрська діяльність, діяльність 
у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування, тимчасове розміщування і 
організація харчування, наукові дослідження 
та розробки, оптова та роздрібна торгівля, і не 
перевищував 67,0% від середнього рівня по 
економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–
липні 2017р. дорівнює 114,8%. Загальна сума 
заборгованості із виплати заробітної плати по 
Луганській області на 1 серпня 2017 р. становила 
535,0 млн.грн, що дорівнює 69,5% фонду оплати 

3. Виробництво керамічних виробів. Віктор. м. Словянськ. Займався виробництвом до бойових дій, але 
його будівля та обладнання постраждала внаслідок бойових дій. В 2016 році отримав грант ПРООН на 
відновлення діяльності. 

4. Пошиття одягу в м. Краматорськ. Марина - переселенка з Донецької області. Займається бізнесом з 
2000-го року, спочатку мала власне ательє з пошиття одягу. Отримала грант від ПРООН на відновлення 
бізнесу.
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праці, нарахованого за липень 2017 року. 
Протягом липня 2017р. її розмір збільшився на 
10,8 млн.грн, або на 2,0%.

Кількість працівників економічно активних 
підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну 
плату, на 1 серпня 2017 року становила 13,2 тис. 
осіб, або 10,3% від загальної кількості штатних 
працівників. Кожному із зазначених працівників 
не виплачено в середньому 14820,85 грн.

Соціальний захист

У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
призначено 106,6 тис. домогосподарств, 
що становило 75,2% від загальної кількості 
домогосподарств, які звернулися за субсидіями. 
Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 
2017р. становила 67,9 млн.грн, з неї у міських 
поселеннях – 53,0 млн.грн, у сільській місцевості 
– 14,9 млн.грн.
Середній розмір призначеної субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг на одне домогосподарство у 
липні 2017 р. становив 110,4 грн.Крім того, у січні–
липні 2017 року 5189 домогосподарств (80,1% 
із числа тих, які звернулися) було призначено 
субсидії готівкою на відшкодування витрат для 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, з них у міських 
поселеннях – 2294 домогосподарств, у сільській 
місцевості – 2895 домогосподарств. Середній 
розмір призначеної у липні 2017р. субсидії цього 
виду на одне домогосподарство становив 2793,2 
грн. У січні–липні 2017р. загальна сума субсидій 
готівкою, отриманих домогосподарствами 
на відшкодування витрат для придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, становила 6,8 млн.грн.

У липні 2017 р. населенням області сплачено за 
житлово-комунальні послуги 56,5 млн.грн, що 
становило 103,1% нарахованих за цей період 
сум (за рахунок погашення боргів попередніх 
періодів), за електроенергію – відповідно 41,4 
млн.грн і 76,6%.
На кінець липня 2017р. заборгованість населення 
зі сплати за газопостачання становила – 351,6 
млн.грн, за централізоване опалення та гаряче 

водопостачання – 259,4 млн.грн, з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій – 
69,6 млн.грн, за централізоване водопостачання 
та водовідведення – 69,2 млн.грн, з вивезення 
побутових відходів – 11,5 млн.грн, за 
електроенергію – 50,6 млн.грн.

Ціни

Індекс споживчих цін на споживчому ринку 
області у січні–серпні 2017р. (без урахування 
частини зони проведення антитерористичної 
операції) становив 108,1% (у відповідному періоді 
попереднього року – 103,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої 
подорожчали на 11,1%. Найбільше (в 1,5 рази) 
подорожчали фрукти. На 22,7% зросли в ціні м’ясо 
та м’ясопродукти,на 15,3% - овочі ,на 13,7%
 - джеми,повидло, мед, на 12,7% - рис, на 10,3% 
- хліб, маргарин, на 9,8% - сметана, на 9,4%
- їстівні тваринні жири, на 9,2% - кисломолочна 
продукція, на 8,1% - цукор, на 7,7% - сир і м’який 
сир (творог), на 6,8% - макаронні вироби, на 6,2% 
-масло, на 6,0% - кондитерські вироби з борошна, 
на 5,8% - кава, на 5,1% - чай, на 4,7% - кондитерські 
вироби з цукру, на 3,6% - риба та продукти з риби, 
на 2,4% -шоколад, на 0,6% - олія соняшникова.
Водночас на 35,4% стали дешевше яйця, на 
8,6% -молоко, на 0,7% - продукти переробки 
зернових. Ціни на алкогольні напої та тютюнові 
вироби зросли на 15,1%, у т.ч. тютюнові вироби 
- на 31,7%, алкогольні напої - на 5,4%. Одяг і 
взуття подешевшали на 1,5%, що пов’язано зі 
здешевленням взуття - на 4,1%. При цьому одяг 
подорожчав на 0,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ 
та інші види палива зросли на 6,4% в основному за 
рахунок підвищення тарифів на електроенергію 
на 28,1%, водопостачання – на 18,1%, каналізацію 
– на 12,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова 
техніка та поточне утримання житла в цілому 
подорожчали на 1,1%, головним чином, за 
рахунок підвищення цін на домашній текстиль на 
1,5%, меблі та предмети обстановки, килими та 
інші види покриттів для підлоги – на 1,4%, вироби 
зі скла, столовий посуд і предмети домашнього 
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вжитку – на 1,3%, побутову техніку – на 1,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,8% 
пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг 
на 4,2%, фармацевтичної продукції, медичних 
товарів та обладнання – на 1,5%, послуг лікарень 
– на 0,9%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,5% 
зумовлено, головним чином, зростанням цін на 
транспортні послуги на 16,7%, паливо та мастила 
– на 5,4%.
Подорожчання послуг освіти на 1,4%, спричинено 
підвищенням плати за утримання і виховання 
дітей у дошкільних закладах на 7,2%.

Промисловість

Індекс промислової продукції у серпні 2017р. 
порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2016 
р. становив відповідно 91,0% та 63,0%. За січень 
–серпень 2017р. видобуто 756,0 тис.т. вугілля 
кам’яного. У переробній промисловості за січень –
серпень 2017р. вироблено 486 т м’яса, включаючи 
субпродукти, 72,9 тис.т олії  соняшникової та 
сафлорової нерафінованої та її фракцій (крім 
хімічно модифікованих), 1505 т молока рідкого 
обробленого (пастеризованого, стерилізованого, 
гомогенізованого, топленого, пептизованого), 
626 т масла вершкового жирністю не більше 
85%, 6486 т хліба та виробів хлібобулочних 
нетривалого зберігання. У січні–серпні 2017р. 
вироблено 1975,5 млн.кВт·годин електроенергії.
 
Сільське господарство

У січні–серпні 2017 р. індекс сільськогосподарської 
продукції порівняно з січнем–серпнем 2016р. 
становив 101,3%, у т.ч. в сільськогосподарських 
підприємствах – 104,6%, у господарствах 
населення – 92,3%. У січні–серпні 2017р. обсяг 
реалізації сільськогосподарських тварин на забій 
(у живій масі) зменшився на 15,4% в порівнянні 
з січнем–серпнем 2016 р. і склав 17,5 тис.т, обсяг 
виробництва яєць збільшився на 7,8% (72,9 млн.
шт), виробництво молока зменшилося на 4,4% 
(90,6 тис.т).

Станом на 1 вересня 2017 року порівняно з 1 
вересня 2016р. збільшилося поголів’я великої 

рогатої худоби – на 0,2% (59,5 тис. голів) та 
поголів’я овець і кіз на 6,4% (29,6 тис. голів), а 
поголів’я корів зменшилося – на 7,4% (29,6 тис. 
голів), свиней – на 18,3%       (66,1 тис. голів), птиці 
– на 2,9% (1,3 млн. голів).

На 1 вересня 2017р. господарствами всіх 
категорій скошено та обмолочено зернові та 
зернобобові культури (без кукурудзи) на площі 
301,3 тис.га, що на 14,7% більше проти 1 вересня 
2016р. Виробництво зерна становило 1105,4 
тис.т, що на 14,7% більше, ніж було одержано 
торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі 
одержано по 36,7 ц зерна (на 2,5 ц більше), у т.ч. 
сільськогосподарськими підприємствами – по 
38,4 ц (на 3,2 ц більше), господарствами населення 
– по 27,6 ц (на 1,9 ц менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції 
сільськогосподарськими підприємствами за 
всіма напрямами реалізації за січень–серпень 
2017 року порівняно з січнем–серпнем 2016р. 
зросли на усі основні види продукції, крім насіння 
соняшника (знизились на 1,6%) та насіння ріпаку й 
кользи (знизились на 2,6%). Найбільше зростання 
припадає на велику рогату худобу (на 91,7%), 
культури плодові та ягідні (на 61,5%) та молоко (на 
36,7%).

На 1 вересня 2017р. в сільськогосподарських 
підприємствах (крім малих) та підприємствах, 
що здійснюють зберігання, переробку зернових 
культур, було в наявності 762,9 тис.т зерна (на 
21,3% більше проти 1 вересня 2016р.), у т.ч. 
666,0 тис.т пшениці, 56,4  тис.т ячменю, 16,8 
тис.т кукурудзи, 3,1 тис.т жита. Безпосередньо в 
аграрних підприємствах зберігалося 444,6 тис.т 
зерна (на 12,2% більше), зернозберігаючі та 
зернопереробні підприємства мали в наявності 
318,3 тис.т зерна (на 36,8% більше). Запаси насіння 
соняшнику становили 20,4 тис.т (на 31,9% більше, 
ніж на 1 вересня 2016 року).
 
Будівництво

У січні–серпні 2017 року підприємствами 
Луганської області виконано будівельних 
робіт на суму 322,4 млн.грн. Індекс будівельної 
продукції у січні–серпні 2017р. порівняно з 
відповідним періодом 2016р. становив 78,6%. 
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Нове будівництво, реконструкція та технічне 
переоcнащення склали 44,5% від загального 
обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний 
і поточний ремонти – 39,6 % та 15,9% відповідно. 
Будівництво будівель зросло у 2,5 раза більше, 
у т.ч. житлових і нежитлових – у 3,5 раза більше 
та 2,3 раза відповідно, будівництво інженерних 
споруд знизилось на 51,8%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні−липні 2017р. експорт товарів становив 
146,3 млн. дол. США, імпорт – 155,3 млн.дол. США. 
Порівняно із січнем−липнем 2016р. в експорті 
товарів відбулось зменшення поставок на 48,3%, 
в імпорті – на 31,3%. Негативне сальдо становило 
9,0 млн.дол. США (у січні−липні 2016 р. позитивне 
– 56,8 млн.дол. США).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського 
Союзу становив 77,3 млн.дол. США, або 52,8% 
від загального обсягу експорту та зменшився 
порівняно із січнем-липнем 2016р. на 116,7 млн.
дол. США, або на 60,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед 
країн-членів ЄС здійснювалися до Угорщини, 
Польщі, Чехії, Франції та Болгарії. Серед інших 
країн світу найбільше експортувалися товари 
до Російської Федерації, Білорусії, США, Індії та 
Саудівської Аравії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу 
становив 31,5 млн.дол. США, або 20,3% від 
загального обсягу та збільшився проти січня-
липня 2016р. на 4,6 млн.дол. США, або на 17,0% 
(у січні-липні 2016р. обсяг імпорту становив, 
відповідно 26,9 млн.дол. США та 11,9%). Серед 
країн ЄС найвагоміші імпортні надходження 
товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, 
Франції та Литви. Серед інших країн світу 
найбільші імпортні поставки товарів надходили з 
Російської Федерації, Китаю, Білорусії, Республіки 
Кореї та США.

Валютна виручка від експортних поставок чорних 
металів становила у січні-липні 2017р. 46,4 млн.
дол. США, або 31,7% експорту всіх товарів, папіру 
та картону – 39,4 млн.дол. США (27,0%), органічних 
хімічних сполук − 10,6 млн.дол. США (7,2%), жирів 
та олій тваринного або рослинного походження 

− 8,1 млн.дол. США (5,5%), одягу та додаткових 
речей до одягу, текстильних – 7,2 млн.дол. США 
(4,9%), залишків і вiдходів харчової промисловості 
− 5,3 млн.дол. США (3,6%), прилади та апарати 
оптичні, фотографічні − 5,1 млн.дол. США (3,5%).

Імпортні надходження палива мінерального; 
нафти і продуктів її перегонки становили у січні − 
липні 2017р. 65,2 млн.дол. США, або 42,0% імпорту 
всіх товарів, маси з деревини –23,1 млн.дол. США 
(14,9%), пластмаси, полімерних матеріалів – 15,0 
млн.дол. США (9,6%) та продуктів неорганічної 
хімії – 11,2 млн.дол. США (7,2%). Обсяг залучених 
з початку інвестування прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку 
Луганської області на 1 липня 2017р. становив 
446,4 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу 
населення склав 203,3 дол. США.

Інвестиції

У І півріччі 2017 р. в економіку Луганської області 
іноземними інвесторами було вкладено 0,2 
млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу). Інвестиції надійшли із 35 країн світу. Із 
країн ЄС внесено 426,2 млн.дол. США інвестицій 
(95,5% загального обсягу акціонерного капіталу), 
з інших країн світу − 20,2 млн.дол. США (4,5%).

До найбільших країн−інвесторів, на які припадає 
майже 92,9% загального обсягу прямих інвестицій 
входять: Кіпр − 371,9 млн.дол. США, Велика 
Британія − 23,3 млн.дол. США, Іспанія − 9,2 млн.
дол. США, Польща − 5,4 млн.дол. США, Російська 
Федерація − 5,1 млн.дол. США. На підприємствах 
промисловості зосереджено 370,7 млн.дол. США 
(83,0% загального обсягу прямих інвестицій 
в область), у т.ч. переробної − 313,9 млн.дол. 
США, водопостачання; каналізації, поводження 
з відходами − 22,1 млн.дол. США, постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря − 19,2 млн.дол. США.

Заборгованість підприємств області за кредитами 
та позиками, торговими кредитами та іншими 
зобов’язаннями (борговими інструментами) 
перед прямими іноземними інвесторами на 
1 липня 2017р. становила 36,5 млн.дол. США. 
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу та боргових інструментів) 
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на 1 липня 2017р. становив 482,9 млн.дол. США. Інформація щодо обсягу прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу) з Луганської області в економіку країн світу станом на 01.07.2017р. не оприлюднюються з метою 
забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності 
статистичної інформації.
 
Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств  
(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 
торгівля, у січні–серпні 2017р. становив 3603,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,3% більше від обсягу 
січня–серпня 2016р. Оборот роздрібної торгівлі у серпні 2017р. порівняно із липнем 2017р. збільшився 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всього. у фактичних 
цифрах. млн. грн

42985 38451 45541 57202 58767 55108 31393 23849

У розрахунку на
одну особу, у фактичних
цiнах. грн

18338 16562 19788 25067 25950 24514 14079 10778

У цифрах попереднього
року,вiдсоткiв

98.9 86,7 102.3 109,1 99,1 92,2 61,0 47.7

на 0,5%, а із серпнем 2016р. зменшився на 0,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств 
(юридичних осіб), основним видом економічної 
діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 
2017р. становив 1983,7 млн.грн, що в порівнянних 
цінах на 0,7% більше від обсягу січня–серпня 
2016р. Обсяг роздрібного товарообороту в серпні 
2017р. становив 261,3 млн.грн і в порівнянних 
цінах проти серпня 2016р. зменшився на 0,2%.

Міжнародна допомога

За наявною інформацією органів місцевого 
самоврядування, органів виконавчої влади та 
міжнародних організацій, за 2015 рік фактична 
сума профінансованих та остаточно реалізованих 
проектів з відновлення соціальної інфраструктури 
та надання допомоги населенню склала 
понад 75 млн грн. У 2016 році донорами для 
впровадження нових та продовження реалізації 
затверджених у 2015 році проектів виділено 
понад 190 млн грн на фінансування більш ніж 
225 проектів з покращення стану інфраструктури 
та забезпечення соціальної напруги та сприяння 
покращенню соціально-економічного становища 

регіону, міжнародні партнери також надавали 
допомогу для забезпечення гуманітарних потреб 
населення. Сума допомоги склала понад 300 млн 
грн. Проте, зауважуємо, що суми можуть бути 
уточнені, оскільки відповідно до законодавства 
України, існують випадки, коли організації, 
які надають допомогу не зобов’язуються до 
звітування облдержадміністрації щодо обсягів 
фінансування так освоєння донорських коштів.

Огляд державних та міжнародних донорських 
програм 

За даними ВЦА Луганської області з метою 
модернізації послуг служби зайнятості та орієнтації 
їх на європейський рівень в Сєвєродонецькому 
міському центрі зайнятості розпочав свою 
роботу Консалтинговий центр із забезпечення 
безоплатної підтримки підприємців. Робота центру 
планується за двома векторами: напрямок для 
відкриття бізнесу і напрямок підтримки власного 
бізнесу. На цій платформі будуть проходити 
семінари, тренінги та майстер-класи з організації 
підприємницької діяльності, із залученням 
представників органів влади, державних структур 
та організацій. Фінансової підтримки у виді грантів, 

Динаміка внутрішньої торгівлі в Луганській області
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кредитування за низькою відсотковою ставкою та 
інших заходів підтримки розвитку пдприємництва 
з боку держави не передбачено. 

Міжнародні донори

Починаючи з 2014 року в Луганській області 
реалізовано більше десятка грантових програм 
підтримки бізнесу за фінансування міжнародних 
донорів. Станом на 01.10.2017 міжнародними 
організаціями в Луганські області видано 1976 
грантів (на започаткування, відновлення та 
розширення бізнесу) на загальну суму понад 
19 млн грн. Так само, як і в Донецькій області 
реалізація проектів сконцентрована в найбільших 
містах, проте мало уваги приділяється віддаленим 
районам.  

У 2017 році було реалізовано та продовжують 
впроваджуватися наступні проекти. 

1. Міжнародна організація з міграції (МОМ) 
за підтримки Євросоюзу. Проект підтримки 
працевлаштування переселенців. Організація 
надасть гранти на створення і розвиток власного 
бізнесу для підприємців-початківців.25

2. Програма надання бізнес-грантів на початок 
нового та відновлення або розширення існуючого 
бізнесу
Данська Рада у справах Біженців (Danish Refugee 
Council) за фінансової підтримки Швейцарської 
агенції розвитку та співробітництва (Swiss 
Agency for Development and Cooperation/
SDC) і Департаменту Міжнародного Розвитку 
Великобританії (Department for International Devel-
opment /DFID) розпочинає програму, спрямовану 
на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
та осіб, що постраждали від конфлікту в Україні, 
які потребують допомоги для початку нового та 
відновлення або розширення існуючого бізнесу.

Головна ціль програми: надання можливостей 
для відновлення/стабілізації джерела коштів для 
існування та досягнення довгострокових рішень 
для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в 
Україні, шляхом надання благодійної допомоги на 
початок нового та відновлення або розширення 
існуючого власного мікробізнесу.

Учасники програми: ВПО з районів з 
нестабільною політичною і військовою 
ситуацією, що зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, Запорізької 
та Дніпропетровської областей, а також 
жителі Донецької та Луганської областей, які 
постраждали від конфлікту в Україні. Програма 
передбачає надання 600 бізнес-грантів у розмірі 
від 300 до 1000 доларів США, в залежності від 
індивідуальних потреб, на початок нового та 
відновлення або розширення існуючого бізнесу 
(гроші будуть спрямовані на банківський рахунок 
особи в українській валюті за курсом, актуальним 
на дату перерахування). Бізнес-гранти будуть 
надані учасникам проекту за умови успішного 
захисту власної бізнес-ідеї.26

3. Данська Рада у справах Біженців (Dan-
ish Refugee Council) за фінансової підтримки 
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва 
(Swiss Agency for Development and Cooper-
ation/SDC) і Департаменту Міжнародного 
Розвитку Великобританії (Department for Inter-
national Development /DFID) розпочинає нову 
програму, спрямовану на підтримку внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) та осіб, які постраждали 
від конфлікту в Україні, стабілізацію їх життя 
та досягненні довгострокових рішень шляхом 
працевлаштування та отримання доходів.

Головна ціль програми: створення нових 
робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали 
від конфлікту, через інвестиційний вклад в 
розширення існуючого бізнесу.
Учасники програми: Суб’єкти малого та середнього 
бізнесу Донецької, Луганської, Дніпропетровської 
та Запорізької областей. Програма передбачає 
створення принаймні 250 нових робочих місць 
для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту 
в Україні. В рамках цього компоненту будуть 
надані бізнес-гранти для розширення бізнесу та 
створення нових робочих місць, в розмірі від 2000 
до 10000 доларів США.27

4. Данська Рада у справах Біженців (Dan-
ish Refugee Council) за фінансової підтримки 
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва 
(Swiss Agency for Development and Cooperation/ 
SDC) і Департаменту Міжнародного Розвитку 
Великобританії (Department for International De-
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velopment /DFID) розпочинає нову програму, 
спрямовану на підтримку внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) та осіб, які постраждали від конфлікту 
в Україні, підвищення конкурентоспроможності 
на ринку праці та стабілізації їх життя шляхом 
надання можливості отримання професійної 
освіти.

Головна ціль програми: надання можливості 
отримання нових та/або покращення існуючих 
професійних навичок ВПО та осіб, які постраждали 
від конфлікту в Україні, шляхом надання благодійної 
допомоги для проходження відповідних 
курсів, тренінгів та отримання кваліфікованої 
професійної освіти. Учасники програми: ВПО з 
районів з нестабільною політичною і військовою 
ситуацією, що зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, Запорізької та 
Дніпропетровської областей, а також жителі 
Донецької та Луганської областей, які постраждали 
від конфлікту в Україні.

Програма передбачає підтримку принаймні 500 
ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в 
Україні, шляхом надання індивідуальних грантів 
в розмірі до 200 доларів США для отримання 
нових та покращення існуючих навичок через 
проходження відповідних курсів професійної 
освіти.28

5. Програма розвитку ООН в Україні за фінансової 
підтримки урядів Польщі та Японії і в партнерстві з 
Донецькою і Луганською обласними державними 
адміністраціями, Торгово-промисловою палатою 
України і Агентствами регіонального розвитку 
Донецької та Луганської областей організували 
діловий захід «Схід-Експо-2017» за участю 
провідних підприємств малого і середнього 
бізнесу Донецької і Луганської областей.

«Схід-Експо-2017» - це комплекс заходів для 
власників бізнесу з усіх регіонів України, 
представників бізнес-інфраструктури, 
міжнародних організацій, посольств іноземних 
держав, органів влади, а також киян та гостей 
столиці. Його мета - посилення ділової активності 
малого і середнього бізнесу на Донбасі через 
презентацію широкому загалу можливостей 
місцевих виробників і їх продукції. Керівники і 
власники бізнесу з усієї країни зберуться в ТПП 

України, щоб розширити і зміцнити ділові зв’язки 
Донбасу з іншими регіонами України.

6. 23-24 березня 2017 року Сєвєродонецьку 
відбулася виставка бізнесів «Схід-Експо 2017». 
Це нова ініціатива для підтримки малого та 
середнього бізнесу в Луганській області, яка 
впроваджується ПРООН за фінансової підтримки 
Посольства Великобританії в Україні. Більше 
60 компаній з Луганської області взяли участь в 
бізнес-виставці. Для керівників і власників малого 
та середнього бізнесу ця подія стала чудовою 
нагодою представити власну справу, зацікавити 
потенційних партнерів і знайти нові ринки збуту 
для своєї продукції. Учасники заходу представили 
понад 2 000 відвідувачам свої досягнення в 
харчовій, легкій та хімічній промисловості. 
Продемонстрували інноваційні можливості 
у виробництві поліетиленової продукції, 
будівництві і лісомисливських господарств.

7. Програма розвитку ООН запрошує внутрішньо 
переміщених осіб, які проживають в Луганській, 
Донецькій областях, та місцеве населення 
Донецької, Луганської областей (з підконтрольних 
Уряду України територій) взяти участь у конкурсі на 
здобуття грантів для започаткування, відновлення 
або розвитку підприємницької діяльності на 
території Донецької, Луганської областей (на 
підконтрольних Уряду України територіях).
Грантова підтримка надається на започаткування 
та/чи відновлення, розширення підприємницької 
діяльності та малого бізнесу. Подані на конкурс 
бізнес-плани мають демонструвати високий 
потенціал та довгострокові перспективи 
отримання прибутку та мати реалістичні ринкові 
показники, передбачати створення умов для 
самозайнятості та/або створення додаткових 
робочих місць, включаючи й для членів сімей.28

Особливості розвитку бізнесу і перспективи в 
регіонах

За повідомленням Головного управління 
державної фіскальної служби у Луганській області, 
протягом січня – березня 2017 року на облік взято 
1493 новостворених платників податків. З них: 
143 – це юридичні особи та 1350 – фізичні особи 
- підприємці.
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Загалом, на початок квітня поточного року в територіальних органах фіскальної служби Луганщини 
зареєстровано 110,6 тис. суб’єктів господарювання, у т.ч. 39,2 тис. юридичних осіб та 71,4 тис. фізичних 
осіб - підприємців.

За результатами опитування місцевих підприємців та підприємців серед числа ВПО -100% опитуваних 
знають про існуючі міжнародні грантові програми на започаткування та розширення бізнесу. 80% 
опитаних підприємців успішно скористалися попередніми грантовими програмами. Приблизно 60% 
опитаних потребують додаткового фінансування на розширення бізнесу та готові брати участь у нових 
грантових програмах. При цьому, кожний з підприємців відмічає існуючий потенціал до розширення. 

Всі опитані підприємці відзначають значний спад виробництва та продаж з початку бойових дій, але 
починаючи з 2016 року ситуація стабілізується. Кожен підприємець в своєму сегменті ринку відмічає 
існування потенціалу для розвитку та збільшення прибутку. На питання: « Чи сприяють обласні органи 
державної влади підприємництву» - 30 % відмічають відсутність будь-якої допомоги чи сприяння розвитку 
бізнесу; 50% зазначили, що влада не допомагає, але і не заважає розвитку у порівнянні з минулими 
роками; 10% задоволені роботою обласних органів влади. Всі опитані зазначили, що не знають місцевих 
особливостей законодавства або існуючих місцевих програм підтримки; 10% скаржаться на дії органів 
влади. На сам кінець,  90% опитаних підприємців щиро вірять у позитивне майбутнє економічного 
розвитку регіону, 10% готові найближчим часом шукати кращих можливостей в інших областях країни.
Варто відзначити ефективність впроваджених грантових програм міжнародними донорами у попередні 
роки. 

Головні проблеми регіону на шляху економічного розвитку, за словами 
підприємців:

Розташування поряд із лінією розмежування 
та загроза поновлення бойових дій.

Нестабільність політичної ситуації, зокрема, у 
місті Сєвєродонецьк.

Невизначеність статусу та майбутнього 
регіону.

Високі тарифи на комунальні послуги.

Висока орендна плата.

1

2

3

Логістичні проблеми, пов’язані із 
пересуванням по області через чисельні 
блок-пости та постійні перевірки.

Відтік молодих та кваліфікованих кадрів.

Відсутність належної інфраструктури.

Відсутність професійних бізнес-інкубаторів, 
які могли б надавати консультаційну та 
освітню допомогу бажаючим започаткувати 
власну справу або підвищити рівень знань. 

6

7

8

4
5

9

«Низька купівельна спроможність населення, несправедлива система оподаткування. З 
цим треба працювати. Податки для середнього бізнесу, дрібного -  однакові, а дохід різний. 
Невиправдано дорога оренда. У Харкові оренда нижче, ніж в Сєвєродонецьку. Багато кафе, які 
відкрилися по гранту, закрилися саме через високу оренду», - Колосова Світлана, підприємець-
ВПО, Сєвєродонецьк.

«Проблеми регіону, основні, це те,  що у людей немає грошей, ніде працювати, дуже багато 
людей виїжджають з регіону. Державна податкова політика тисне, занадто високі вимоги 
до підприємців при тому, що вони однакові: до того, хто тільки почав бізнес і хто вже добре 
заробляє» - Олег Русин, підприємець, Лисичанськ. 
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Проблеми національного рівня:

Незацікавленість держави в розвитку малого 
та середнього бізнесу. 

Високе податкове навантаження та 
відсутність податкових канікул на старті 
бізнесу.

1

2

Відсутність доступних кредитів з низькою 
відсотковою ставкою.3

Всі опитані ВПО в Луганській та Донецькій областях успішно скористалися можливістю отримати 
грант на започаткування власної справи, що надало необхідний поштовх до розвитку та становлення 
бізнесу. Переважна більшість тих, хто отримав грант є підприємцями, що втратили бізнес на окупованих 
територіях. 

За оцінкою опитаних, стабільність відкритих бізнесів за грантовими програмами оцінюється в 20-
30%. Тобто зі 100% підприємців, що отримали грант, змогли вивести бізнес на рівень прибутку, якого 
достатньо для забезпечення життя. Інші 70-80% закриваються через недостатньо прораховані бізнес-
плани та брак практичних бізнес-навичок.

«Не заважають ,в даний момент, це точно. Зараз всякі вето на перевірки, заборони... Був 
випадок допомоги, коли по закладах громадського харчування місцева влада трохи направила, 
щоб зробити все правильно. Їм теж цікаво, щоб на їх території було все більш-менш по 
закону», - Олег Русин, підприємець. 

Головні потреби підприємців:

Необхідність у доступних кредитах.

Податкові канікули на старті діяльності.

1
2

Стартовий капітал. 3

Серед перспективних напрямів для започаткування бізнесу в області, підприємці відмічають наступні:

«Місто Сєвєродонецьк поступово стає обласним центром, залишків Луганській області. 
І за статистикою, якщо перерахувати обсяг переселенців близько 60 тисяч переселенців 
офіційно зареєстровані», - Олег Шкробот, підприємець. 

1. Сільське господарство.
2. Сфера обслуговування.
3. Виробництво добрив.
4. Вантажні перевезення.
5. Місцеві продукти харчування.
6. Виробництво макаронних виробів.
7. Виробництво одягу.
8. Швидке харчування.
9. Виробництво сиру.

Важливо зазначити, що отримані результати можуть детермінуватися цільовою вибіркою 
дослідження. 
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Однією з проблем, що виникають у донорських 
організацій, які працюють із ВПО та місцевим  
населенням, є проблема низької активності 
самих переселенців. Тому, звичайно, у вибірку 
дослідження потрапили такі активні представники 
цільової аудиторії, серед яких більшість на момент 
опитування вже мають бізнес-план конкретного 
бізнесу та займаються його оформленням або 
вже декілька років займаються бізнесом.

Приклади успішних бізнесів в регіоні

1. Ресторан та доставка азійської кухні. Олег 
Омельченко. Переселенець з Луганська. Розпочав 
справу з нуля за власні кошти партнера. Перші 

півтори роки до відкриття ресторані займався 
виключно доставкою. 
2. Прокат дитячих товарів. Світлана Колосова. 
Отримала грант від ПРООН на започаткування 
власної справи. Допомогли написати бізнес-
план та отримати необхідні знання консультанти 

з ПРООН за напрямом: бухгалтер, економісти, 
маркетологи.
3. Кофейня. Олег Русин. Підприємець з 
Лисичанська.

4. Компанія “Альтенерго”. Олег Романов. 
Житель міста Лисичанськ. Самостійно розвиває 
бізнес. Компанія “Альтенерго” - це приватне 
підприємство полімерторг. Альтенерго ми 
почали розвивати півтора року тому, до 
цього підприємство займалася полімерними 
матеріалами. Після бойових дій, підприємства 
сходу України зупинилися і довелося шукати нову 
нішу, підробляти на хліб і ось знайшли новий 
перспективний напрямок - поновлювані джерела 
енергії. Зокрема навчаємо персонал і далі 
займаємося відкриттям сонячних електростанцій.
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Карта бізнес-ідей: ринок побутових послуг

За результатами проведеного опитування та 
на основі моніторингу відкритих джерел 34 
були визначені рекомендовані напрямки для 
започаткування власного бізнесу в регіоні.

Перспективні напрямки розвитку бізнесу в 
Донецькій та Луганській областях

Тенденції:  ринок побутових послуг в Луганській та 
Донецькій області вважається несформованим та 
неструктурованим. Пов’язано це з різноманітністю 
наданих послуг, відсутності кваліфікованих 
кадрів та якісних показників результатів роботи. 
Незважаючи на падіння платоспроможності 
населення та скорочення ринку після 2014 року, 
спостерігається повільне зростання. Перспектива 
входження в ринок залишається високою через 
великий відсоток наданих послуг незадовільної 
якості та низького технічного рівня надавачів 
послуг. Особливо відсутність насиченості ринку 
спостерігається у невеликих містах та сільській 
місцевості.

Основними загрозами ринку є невисока 
рентабельність, яка компенсується відносно 
невеликим порогом входження (стартових 
інвестицій) та участь у наданні суміжних послуг або 
широкого спектру послуг. Головною складністю 
бізнесу є необхідність у потужних інформаційних 
ресурсах з метою комунікації з потенційними 
клієнтами та просуванням компанії на ринку 
послуг. 

Запровадження мораторію на експорт лісу-
кругляка призвело до росту деревообробки в 
країні, що позначилось на виробництві. Так, на 
27% зросла меблева промисловість, на 17% 
деревообробно, на 7% паперова (в доларах США). 

Крім того, істотно зріс експорт: + 40% (+ $ 37 млн) 
по категорії меблі для сидіння, + 31% (+ $ 20 млн) 
- інші меблі, + 25% (+ $ 16 млн) - облицювальні 
листи, + 6% (+ $ 4 млн) - столярні вироби, + 5% (+ $ 
10 млн) - лісоматеріали оброблені.
Всього було залучено інвестицій на 3,1 млрд грн. 

Бізнес-ідеї

Послуги з ремонту квартир
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Послуги з будівництва
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Виробництво меблів
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Реставрація (перетягування)
ремонт меблів
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Ремонт побутової техніки
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Утеплення квартир
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Монтаж і ремонт сантехніки
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Послуги з ремонту та
реставрації одягу
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Пошиття рюкзаків
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Ремонт авто
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Встановлення котлів
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв

Послуги з прибирання
Стартовий капiтал: вiд 1000 $
Перiод окупностi: вiд 1-3 мiсяцiв
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Карта бізнес-ідей: ринок місцевих продуктів 
харчування

Тенденції: один з найбільш перспективних 
ринків для започаткування власної справи це 
вироблення продуктів харчування, які можна 
реалізовувати як на внутрішньому ринку в 
регіоні, так і постачати в інші регіони. Сучасний 
ринок продуктів харчування доволі конкурентна 
середа, де тенденція рухається у бік вирощування 
натуральних продуктів. 

Можливості: згідно зі звітом американської 
консалтингової компанії Zion Market Research, 
світовий ринок все більше потребує фруктів та 
овочів, які пройшли глибоку переробку. У 2014 
році ця галузь сягнула 203,3 млрд USD, а у 2020 
році очікують росту до 319,9 млрд USD, а це 7,9% 
росту з 2016 до 2020.

Ринок плодоовочевої переробки досить швидко 
еволюціонує, щороку збільшуються інвестиції в 
цей сектор, крім того, інтенсивно зростає експорт в 
країнах з більш-менш розвинутим виробництвом. 
Такі види обробки, як сушіння, консервування, 
заморозка, приготування джемів та соків, 
особливо популярні через те, що продовжують 
термін реалізації та придатності продуктів, а це 
допомагає споживачам отримувати поживну та 
корисну продукцію протягом всього року.

Розвитку галузі сприяє зміна звичок у споживанні 
продуктів харчування. Потреба у доступних свіжих 
та здорових продуктах, які не потребують довгого 
приготування, щороку зростає. На розвиток галузі 
також впливає урбанізація суспільства загалом. 
Це, в свою чергу, стимулює розвиток технологій 
переробки фруктів та овочів.29

Ця тенденція продовжується і в Україні, де 
споживачі щороку все більше надають перевагу 
придбанню продуктів харчування на «базарах» у 
прямих поставників, ніж у супермаркетах. Падіння 
рівня достатку населення робить актуальним 
виробництво продуктів харчування за найменшої 
ціни за рахунок виготування неподалік від місць 
споживання.

Загрози: головним викликом на шляху 
виробництва продуктів харчування є необхідність 
у наявності спеціальних знань, навичок та вмінь 
виробництва. Сучасні нові технології, які активно 
впроваджуються у виробництво потребують 
великих капіталовкладень на початку діяльності. 
Вирощування потребує земельні ділянки, доступ 
до яких ускладнюють існуючи бюрократичні 
перепони. Сезонність бізнесу.На кінцевому 
етапі основним ризиком виступає конкуренція 
з боку великих виробників із розвинутою 
інфраструктурою дистрибуції. 

Цифри: за 9 місяців 2017 року України збільшила 
експорт сирів на 19%, імпорт - на 41%
Експорт вершкового масла з України в зріс в 2,7 
рази - до 21,3 тис. тон. Імпорт впав в 2,6 рази - з 
961 тон ($ 3,25 млн) до 371 тон ($ 2,14 млн).30

«Кролівництво в Україні не розвинене: були 
великі кролеферми на Донбасі, але виробництво 
там призупинили через війну. Починати справу 
варто з невеликої ферми на 100-150 особин. Щоб 
розводити таку кількість кроликів, не потрібні 
додаткові документи. Якщо є 200 кроликів, 
вимагають реєструвати фермерське   госпо-
дарство », - розповідає експерт з кролівництва 
Андрій Безухов, який допомагав відкривати 
ферми в Україні та Польщі. Оптимальна домашня 
ферма - це від 1500 до 2000 кроликів.31

Експорт української полуниці і суниці за перше 
півріччя 2017 року склав $ 1,6 млн (1,58 тис. 
тон), що перевищує показник за весь 2016 
рік. Про це повідомляє Міністерство аграрної 
політики і продовольства. Головними покупцями 
українських ягід в січні-червні 2017 року стали 
Білорусь (1,3 тис. тон на $ 1,35 млн) і Молдова 
(227 тон на $ 149,3 тис.). Також українські 
виробники встановили рекорд з експорту свіжої 
смородини. За перші два місяці поточного сезону 
було експортовано 197 тис. тон української свіжої 
смородини. За весь 2016 Україна експортувала 
лише 80 тон свіжої смородини.32 
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Бізнес-ідеї

Виробництво сирів
Стартовий капiтал: від 5000 $   
Період окупності: від 10-12 місяців

Розведення та вирощування птиці 
- продаж м’яса
Стартовий капiтал: від 5000 $   
Період окупності: від 10-12 місяців

Розведення кролів
Стартовий капiтал: від 1500 $   
Період окупності: від 6 місяців

Тепличне господарство
(вирощування овочів, зелені, квітів та 
ягоди)
Стартовий капiтал: від 5000 $   
Період окупності: від 12 місяців

Вирощування екзотичних фруктів
Стартовий капiтал: від 1500 $  
ріод окупності: від 12 місяців

Виробництво молокопродуктів
Стартовий капiтал: від 5000 $   
Період окупності: 9-12 місяців

Виробництво морозива
Стартовий капiтал: від 1500 $   
Період окупності: 9-12 місяців

Консервація та виробництво варення 
Стартовий капiтал: від 1000 $   
Період окупності: 6-9 місяців

Виробництво меду
Стартовий капiтал: від 5000 $   
Період окупності: від 12 місяців

Кондитерська випічка
Стартовий капiтал: від 6000 $   
Період окупності: від 6 місяців

Виробництво та продаж заморожених 
овочів та фруктів 
Стартовий каптал: від 1500 $   
Період окупності: від 12 місяців

Вирощування та продаж квашеної 
капусти
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: від 6 місяців

Вирощування грибів
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: від 6 місяців

Виготовлення та продаж домашніх 
пельменів 
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: від 6 місяців
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Карта бізнес-ідей: ринок швидкого харчування 

Тенденції: за останні 10 років ринок швидкого 
харчування в Україні значно збільшився, але 
зазнав втрат після економічного падіння 2014-
2015 років. Починаючи з 2016 року ринок починає 
поступово відновлюватися. Загальна структура 
ринку складається з 20% продукції реалізованої 
з автономних точок продажу та 80% складають 
заклади швидкого харчування. Значно розширили 
ринок швидкого харчування заклади та сервіси що 
надають послугу доставки продуктів харчування 
на дім чи в офіс. В найближчому майбутньому 
попит на швидке харчування буде зростати через 
активну зміну структури економіки та розвиток 
інформаційних технологій, які полегшують 
виробничі процеси та процеси комунікації із 
клієнтами. 

Бізнес-ідеї

Міні-пекарня
Стартовий каптал: від 5000 $   
Період окупності: від 12 місяців

Виробництво та продаж вуличної їжі з 
точки
Стартовий каптал: від 5000 $   
Період окупності: від 12 місяців

Організація мережі точок продажу 
гамбургерів
Стартовий каптал: від 2000 $   
Період окупності: від 6 місяців

Заклади швидкого харчування
Стартовий каптал: від 7000 $   
Період окупності: від 12 місяців

Приготування та доставка плову 
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: від 6 місяців

Продаж кави
Стартовий каптал: від 1500 $   
Період окупності: від 6 місяців

Виготовлення напівфабрикатів 
Стартовий каптал: від 5000 $   
Період окупності: від 12 місяців

Можливості: головною перевагою бізнесу на 
швидкому харчуванні - це постійна необхідність 
у їжі. Спостерігається тенденція що у кризові часи 
клієнти схильні економити, але не відмовлятися 
від фаст-фуду загалом. 

Ключові фактор успіху: розуміння цільової 
аудиторії та попиту з метою визначення 
відповідного формату: ресторан, вулична 
торгівля; місце розташовування; якість наданих 
послуг: свіжі продукти, умови зберігання, чистота, 
відповідальний та клієнторієнтований персонал. 
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Карта бізнес-ідей: ринок освітніх послуг 

Тенденції: завдяки розвитку інформаційних технологій, які сприяють та полегшують комунікацію 
з’являються можливості для впровадження нових бізнес моделей в навчанні. Географічний фактор 
відходить на другий план, на перший план виходить рівень фахівця та якість наданих послуг. 

Можливості: стабільно зростаючим та насиченим є ринок вивчення іноземних мов. Постійний 
попит мають курси підготовки до екзаменів, тестів, ЗНО, як з іноземних мов, так і інших предметів. 
Неструктурованим та практично вільним є ринок навчальних послуг онлайн. Іншими словами, 
репетиторство з часом буде виходити в онлайн простір. Попит мають основні шкільні предмети та 
окремі фахові напрями навчання студентів. 

Перевага онлайн навчання полягає в економії часу учнів на пересування до місця проведення навчання 
та економії грошей на громадський транспорт. Економічний спад, збільшення безробіття та активна 
зміна структури економіки України позитивно впливає на розвиток освітніх послуг через запит на 
здобуття нової професії, перекваліфікації, тощо. Дослідження прогнозують зростання ринку освітніх 
послуг на 3-7% щорічно.

Загрози: головною потребую на шляху організації успішного бізнесу є наявність фахових викладачів 
високої якості. 

Успішним прикладом онлайн бізнесу з надання освітніх послуг є южнокрейський вчитель Ча 
Кіл Янг, який навчає школярів математиці. Він вчитель з найвищим рейтингом у спеціальному 
на місцевому фріланс сервісі учителів. За словами Ча він заробляє близько 8 млн доларів на рік, 
займаючись улюбленою справою. 

Бізнес-ідеї

Іноземні мови онлайн
Стартовий каптал: від 100 $   
Період окупності: 1-2 місяці

Викладання шкільних предметів
онлайн
Стартовий каптал: від 100 $   
Період окупності: 1-2 місяці

Фахові курси онлайн
Стартовий каптал: від 100 $   
Період окупності: 1-2 місяці

Підготовка до екзаменів, тестів, ЗНО
Стартовий каптал: від 100 $   
Період окупності: 1-2 місяці

Вузькоспеціалізована спортивна школа
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: від 6 місяців
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Карта бізнес-ідей: ринок послуг з 
енергоефективності 

Тенденції: ринок послуг енергоефективності 
один з небагатьох що буде розвиватися незалежно 
від економічного стану країни. Пов’язано 
це з декількома факторами. Підвищення 
енергоефективності - це шлях до енергетичної 
незалежності; можливість для власників квартир 
та будинків економити на комунальних послугах; 
держава щороку виділяє кошти на впровадження 
проектів з енергоефективності; Європейський 
Союз щороку вкладає сотні мільйонів євро 
в проекти енергоефективності України. Все 
це створює умови для розвитку бізнесу з 
впровадження проектів енергоефективності. 

Можливості: Європейський Союз 
продовжить фінансову підтримку України у 
сфері енергоефективності, інвестуючи 100 
мільйонів євро до спеціально створеного 
для цих цілей Фонду енергоефективності. 12 
липня Уряд виділив додатково 300 млн грн. 

на фінансування програми «теплих» кредитів 
у 2017 році. Близько 70% житлового фонду 
України потребують термомодернізації, тобто 
утеплення зовнішніх стін, заміни застарілих 
вікон, модернізації мереж опалення та гарячого 
водопостачання, встановлення індивідуального 
опалення. За перший квартал 2017 роки кількість 
індивідуальних сонячних електростанцій зросла 
на 18%, а їх сумарна потужність - на 20%. Також, на 
сьогодні активно зростає інтерес з боку побутових 
споживачів (населення) до установки невеликих 
індивідуальних сонячних електростанцій 
(потужністю до 30 кВт) на дахах своїх будинків. В 
останньому кварталі 2016 роки ми отримали плюс 
70% за кількістю станцій і плюс 111% за сумарною 
потужністю.33

Загрози: для започаткування бізнесу в одній 
зі сфер енергоефективності необхідно мати 
відповідну кваліфікацію з технічних знань.

Бізнес-ідеї

Послуги з утеплення будинків
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: від 6 місяців

Встановлення автономного опалення
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці

Послуги приватного ЖКГ (сервісний
центр обслуговування будинків та 
прилеглих територій)
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 3-6 місяців

Ремонт під’їздів та дахів
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці

Встановлення сонячних панелей 
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці

Встановлення котлів
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці
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Карта бізнес-ідей: ринок інтернет-послуг 

Тенденції: кількість онлайн-користувачів в Україні уже впритул наблизилася до позначки 15 мільйонів, 
і багато з них регулярно здійснюють покупки в мережі Інтернет. Навіть в умовах загального падіння 
економіки України темпи зростання сектора електронної комерції вражають.
 

Бізнес-ідеї

Інтернет-магазини з продукцією
власного виробництва
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 3-6 місяців

Бухгалтерські послуги
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці

Інтернет-комунікації та інтернет-
маркетинг
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці

Пошиття та продаж іграшок ручної 
роботи (виготовлення м’яких іграшок 
популярних персонажів)
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці

Інші ідеї для бізнесу в регіоні

Комісійний магазин одягу
Стартовий каптал: від 1500 $   
Період окупності: 1-3 місяці

Ремонт та обслуговування комп’ютерів
Стартовий каптал: від 1000 $   
Період окупності: 1-3 місяці
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Фріланс як бізнес

Фріланс - робота за наймом, коли замовник шукає 
виконавця для вирішення конкретних завдань 
на конкурентному ринку фахівців. Замовник дає 
технічне завдання, регулює терміни і перевіряє 
роботу. Якщо робота відповідає всім вимогам, 
замовник перераховує обумовлену суму 
виконавцю. Фрілансер - фахівець, який виконує 
роботу на замовлення, який не має постійного 
місця роботи та фіксованої заробітної плати, а 
робочий графік спланований самостійно.

Розвиток інтернету пропонує людям нові умови 
для комфортної роботи. Співробітники однієї 
компанії можуть знаходитися в іншому місті і 
навіть іншій країні, при цьому це ніяк не відіб’ється 
на продуктивності їх роботи. Для ефективної 
комунікації на відстані використовується 
електронна пошта, месенджери і соціальні 

мережі. Фрілансери не перебувають в штаті 
компанії, з якою співпрацюють, тому місце 
для роботи можуть вибрати виходячи зі своїх 
уявлень про комфорт: власне житло, затишне 
кафе під будинком, коворкінг, іншу країну і навіть 
континент. 

Причина, по якій люди стають фрілансерами у 
всіх різна. Найчастіше аутсорс вибирають мами з 
маленькими дітьми,  люди з інвалідністю, люди з 
фізичними та психологічними захворюваннями, 
а також ті, хто не готовий ні на що проміняти 
свою свободу і незалежність. Але більшість стає 
фрілансерами через те, що вважають за краще 
особисто розпоряджатися власним часом.

Як будь-яка інша сфера, фріланс має свої сильні і 
слабкі сторони.

Плюси

• Самостійне складання робочого графіка.
• Економія особистого часу і коштів на проїзд.
• Немає обмежень по заробітній платі.
Можливість працювати з будь-якої точки 
земної кулі.
• Немає потреби зустрічатися з замовником 
особисто і навіть говорити по телефону.
• Можливість комфортного поєднання роботи 
та сім’ї постійне самонавчання.
• Відповідальність потрібно нести
лише за свої дії.
• Можливість реалізувати себе в тому, що 
подобається.
• Можливість брати тільки цікаві і вигідні 
замовлення, працювати з замовниками з 
усього світу.
• Немає вікових обмежень.
• Відсутність начальників. 
• Повна свобода дій і незалежність.

Мінуси:

• Нестабільність заробітків.
• Трата маси часу і коштів на пошук 
замовлень.
• Працюючи вдома, не завжди вдається 
створити робочу обстановку.
• Велика конкуренція.
• Відсутність постійного спілкування з 
колегами.
• Високий ризик роботи з недобросовісними 
замовниками.
• Відсутність соціального пакета, лікарняних, 
оплачуваних відпусток і т. д.
• Складнощі в плануванні дорогих покупок, 
поїздок.

Звичайно, список переваг фрілансу, рівно як і недоліків, можна продовжувати далі. Більш того, багато 
плюси при певних збіги обставин стають мінусами. Але все ж, успіх справи багато в чому залежить від 
настрою, суворої самодисципліни та організованості кожної людини.
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Ірина Татаренко, фрілансер

Я працюю з 2006 року фрілансером і дделаю інтерв’ю в основному з людьми мистецтва - це 
кіно, арт музика, так само в моєму портфоліо є кілька матеріалів для Мері Клер. Це були 
дослідження. І пишу про подорожі і дуже люблю сама подорожувати. Я вирішила стати 
фрілансером з простої причини, мені з самого початку потрібно було створити портфоліо, 
потім це стало основним видом доходу. Роблю інтерв’ю з відомими людьми про книгах. Зараз 
я цим займаюся на посаді головного редактора. Мені дуже подобатися розмовляти з людьми, 
намагаюся їх зрозуміти. Намагаюся зрозуміти, чим живуть люди, які творять. Подобатися 
потрапляти в їх ауру, для мене це важливо. Коли стартувала особливих навичок не було, 
тільки бажання.

Для того щоб почати кар’єру фрілансера потрібно мати велике бажання приготуватися 
працювати за маленькі гроші, бути гнучким і поважати свого замовника, і слідувати 
формату. Моя порада тим, хто хоче стати фрілансером: десь не досипати, не шкодувати 
себе і тільки так можна добитися успіху!

Роман Василевич, фрілансер

Я три роки працюю на фрілансі. За цей час у мене з’явилася ціла команда фахівців - версальщікі, 
дизайнери, копірайтери, програмісти, вони необхідні для створення і просування проектів 
в інтернеті. Так само співпрацюю з фахівцями з SEO просування, по інтернет рекламі, 
копирайтерами, маркетологами, проект-менеджерами. За фактом, ми від частини невелика 
компанія, тому що виконуємо замовлення великих компаній під ключ на аутсорс.

Як я вирішив стати фрілансером? Все почалося з того, що я спочатку пішов працювати в 
організацію займається створенням інтернет просування в комплексі, з моменту входження 
в бізнес і до моменту повторних продажів. Я працював в штаті співробітником і зрозумів, 
що цей напрямок дає зростання до певного рівня, далі я усвідомив, що можу працювати 
самостійно і заробляти в рази більше, тим більше що я отримав і компетенцію, і рекомендації. 
Цей процес призвів до того, що я вийшов на новий рівень, працюючи в організації, я не 
можу більше розвиватися, обсяг знань обмежений. Ринок зараз переходить на фрілансерів, 
замовлень зараз більше ніж пропозицій. Для тих, хто хоче починати кар’єру у фрілансі і хоче 
отримувати великі прибутки я раджу завжди бути відповідальним за терміни і обсяг якості 
роботи, яку вони виконують.

Денис  Грубський, фрілансер

В якості фрилансера я працюю років 5-6 та займаюся розробкою сайтів, іноді  дизайну, пишу 
технічні завдання.

Взагалі, фрілансером я став випадково, в розробці сайтів рухався у цьому напрямку, і це 
прийшло з додаткового доходу в основний, але коли я стартував у мене не було початкових 
навичок, я займався самостійно вчився, дещо брав з інтернету. Для того щоб успішно 
розпочати кар’єру фрілансера треба зробити портфоліо, ще треба бажання працювати, 
а головне ця робота повинна тобі подобатись. У фрілнасі також потрібно постійно 
працювати над собою, покращувати свої навики, навчитися брати на себе відповідальність.
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Статистика фрілансу

Найбільша кількість фрілансерів в Київській області - 36% всіх фрілансерів країни. Велика частина з 
них, майже 90% - в столиці. Далі рейтинг сформувався в наступній послідовності:

Київ - 36%

Харківська область - 9,7%

Дніпропетровська область - 8,5%

Одеська область - 5,7%

Донецька область - 5,3%

Львівська область - 4,8%

Запорізька область - 4%

В інших 18 регіонах - 

приблизно 25%, менше 4%

по кожній області.

Половина українських замовників знаходиться в столиці - 50,3%. Однак чимала частина знаходиться і в 
регіонах, найбільше в наступних областях:

Середній вік по країні - 26 років. Найбільш старший - в Луганській, там середній вік становить 30 років, 
наймолодший - в Тернопільській, 25 років.

Також були проаналізовані опубліковані замовниками завдання за останні півроку. Попит на послуги 
фрілансерів сформувався в такий спосіб:

Київ - 50,3%

Харківська - 10,2%

Дніпропетровська - 10,1%

Одеська - 8,9%

Львівська - 3,4%

Запорізька - 3,2%

В інших 19 регіонах -

приблизно 15%, менше 2%

по кожній області.

Веб-програмування - 36%.

Робота з текстами - 19,8%.

Дизайн - 19,5%.

Просування і реклама - 9,1%

Бізнес-консультування - 2,3%

Переклади - 2,1%

Мобільні додатки - 1,5%

Робота з аудіо і відео - 1,4%

Робота з фото - 1,2%
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Категорії в яких можна розпочати роботу фрілансера

Дизайн/арт 
Дизайн візиток
Дизайн поліграфії: брошури, листівки, афіші, 
банери тощо
Дизайн сайтів
Ілюстрації та рисунки
Інфографіка
Логотипи
Оформлення сторінок в соціальних мережах
Розробка шрифтів
Фірмовий стиль

Послуги 
Відеозйомка
Фотографування
Контент-менеджер
Маркетингові дослідження
Обробка даних
Пошук та збір інформації
Розробка презентацій
Хендмейд
Створення сайтів

Аудіо/відео 
Створення анімації
Аудіо/відео монтаж
Відеореклама
Музика
Обробка аудіо
Обробка відео
Транскрибація
Послуги диктора 

Просування
E-mail маркетинг
SEO-аудит сайтів
Контекстна реклама
SMM
Реклама в соціальних мережах
Тізерна реклама

Архітектура 
Архітектурні проекти
Дизайн інтер’єрів
Ландшафтний дизайн
Проектування

Аутсорсинг та консалтинг
Бізнес-консультування
Бухгалтерські послуги
Консалтинг
Рекрутинг
Юридичні послуги

Перклад 
Іноземні мови

Робота з текстом
Копірайтинг
Набор тексту
Написання статей
Написання сценаріїв
Розробка слоганів
Редактура та коректура тексту
Рерайтинг
Реферати, дипломні, курсові
Написання віршів, прози, пісень, тощо
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Додатки

Кількість запитів в Інтернеті за напрямами 

Луганська область позначена синiм кольором 
Донецька область позначена рожевим кольором

Побутові послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень

Меблі 31330 25353 25408 22597 18485 11161 14332 14021 12935

71773 57260 56287 50912 42551 21161 21161 27355 26504

Котли 31040 26239 20903 18213 13665 8531 11753 11546 17801

50027 45233 33791 30420 22971 11309 13245 16599 22706

Утеплення домів 447 559 483 440 489 189 336 337 279

952 888 965 923 715 296 431 515 455

Будівництво 

дома

758 616 568 684 455 227 361 441 326

1727 1900 1459 1112 1033 612 593 843 704

Дім під ключ 344 302 226 275 205 157 297 304 162

641 546 524 503 732 299 455 334 229

Продаж 

нерухомості

1351 1211 1569 1145 1255 734 917 970 965

3425 2638 3315 2816 2648 1304 1359 1430 1186

Ремонт квартири 1980 1545 1648 1392 1254 601 839 929 1223

4531 3883 3695 3567 2827 1515 1723 2095 2460

Аренда квартир 3559 3131 3634 3041 2860 1799 2340 2976 2213

11785 11227 11576 11636 9727 5380 7304 7444 6458

Прибирання 2967 2826 2996 3880 2740 2004 2455 2027 2257

5921 5790 6430 7582 5620 3367 4462 3589 3842

Постільна 

білизна

5033 4338 3806 3458 2236 1078 1473 1353 1528

14359 13271 11296 9000 6787 2676 3596 3638 4150

Пластикові вікна 2712 2356 2725 2701 2702 1585 2027 2307 2093

6521 6306 7414 7642 7819 3449 4563 5278 4786
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Транспорт

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень

Автомийка 872 772 1046 801 625 319 689 433 349

2055 1880 2707 2041 1983 1044 1042 1106 917

Таксі 14818 12367 12872 12781 11157 7433 8406 8634 7719

42666 34576 34486 34179 26441 15767 20665 20742 17733

Вантажне таксі 69 69 74 97 44 21 36 47 41

753 750 848 818 619 454 598 584 534

Доставка 

вантажів

155 157 205 163 115 77 73 61 98

474 438 500 494 454 242 337 241 236

Автосервіс 711 752 732 835 669 403 358 513 534

1488 1283 1400 1563 1417 716 747 836 826

Ремонт авто 485 474 492 529 338 250 295 307 297

1220 920 1017 1092 876 567 598 610 677

Аренда авто 258 238 275 262 178 119 161 117 104

1200 1023 1098 1034 848 510 581 594 492

Шиномонтаж 432 482 662 572 429 189 253 282 235

1121 988 1544 1480 852 355 484 555 603

Евакуатор 959 708 977 737 669 536 481 587 569

2524 2096 2032 2138 1867 747 1178 1082 818

Перевезення 5135 5146 6799 5568 4930 3568 4083 3414 2844

13563 11978 17421 14547 13396 8800 11365 9010 6919

Автозапчастини 2628 2936 3502 3084 2711 1516 1707 1731 1638

7651 7438 10012 8491 6822 3401 4329 3716 3656

Послуги

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень

Послуги 

фотографа

3040 2545 2827 2546 2459 1646 1808 1561 1795

6717 5972 6146 6038 5295 2456 3674 3465 3230

Фотостудія 696 498 465 368 383 176 216 206 201

1836 1603 1380 1109 857 456 537 599 586

Установка 

бойлера

116 70 60 57 79 38 51 41 46

110 87 110 523 235 33 76 56 61

Хімчистка 589 522 683 507 376 243 318 316 483

1942 1836 2178 1660 1464 860 984 1186 1398

Поліграфия 234 193 327 292 184 193 143 125 165

574 485 590 468 498 262 320 214 234

Няні 7305 5377 5670 5054 5281 3110 3905 3952 3967

15929 12415 12585 11424 11534 6957 8186 8555 7627

Доглядальниці 1708 1421 2136 1268 1111 472 663 794 833

2995 2633 2568 2185 2330 1195 1509 1317 1529

Охорона 14301 14076 14896 22539 14101 8816 4853 1675 5734

29208 26873 29652 51151 25661 15310 10031 9644 13286
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Спорт/краса

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень

Фітнес-клуб 943 885 774 575 559 300 346 439 472

3579 2793 2632 1759 1415 653 744 1098 1218

Спа-салон 185 182 161 128 88 69 79 80 62

666 600 594 403 381 166 148 223 185

Перукарня 4207 3721 4198 3709 2987 2067 1737 1950 2422

7870 7628 8383 7606 6020 2676 3186 3614 3717

Салон краси 2389 2641 2585 2359 1935 1041 1261 1534 1296

7088 7263 7615 6332 5512 2694 3255 3645 2988

Сауна 5461 4303 3439 5376 3869 1418 1541 1373 1339

16154 12094 8971 12362 8635 2244 2864 2490 2824

Стоматолог 2688 2939 2405 2020 1399 868 1039 1131 1124

5645 6059 5505 4391 3896 1629 2185 1963 2032

Косметолог 1220 1310 1046 1234 1008 464 669 672 689

2763 2822 2814 2473 1938 1018 1205 1370 1418

Макіяж 7798 6526 7126 6413 5559 4198 3431 4092 3091

17730 14230 14624 13394 11148 7373 6346 7060 5970

Масаж 17442 17108 16689 15551 14358 10270 10703 9622 9181

35867 33908 35051 31921 30203 17480 18412 17963 16267

Кліника 9412 8393 9865 8345 8021 4984 5281 5602 5475

18526 16716 18684 16487 14556 7608 8944 8507 8861

Питание 29394 29238 28685 25443 21952 13823 13516 13482 13539

63889 63004 59770 53952 43329 25015 25511 23038 24706


