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ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСАД 

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 
Наприкінці 2017 р. Кабінетом Міністрів Укра-

їни було затверджено Державну цільову програму 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України (далі Програма), розроблену Міністерством 
з питань тимчасово окупованих територій та внут- 
рішньо переміщених осіб України [4; 8]. Міністер- 
ство працювало над документом, починаючи з осені 
2016 року, коли розпорядженням Кабінету Мініст-
рів України було схвалено Концепцію цієї програми 
[5; 9]. 

Прийняття Програми є вкрай актуальним і 
своєчасним, оскільки має сприяти формуванню ком-
плексного бачення шляхів економічного та соціаль-
ного відновлення Донецької та Луганської областей 
і позитивно вплинути на якість координування зу-
силь державного управління щодо вирішення про-
блем розвитку цих регіонів з урахуванням середньо-
строкових потреб. Це є особливо важливим в умовах 
необхідності подолання дефіциту підходів до фор-
мування напрямів економічного відновлення регіо-
нів сходу України, постраждалих від бойових дій, 
що походить із зосередженості на терміновому вирі-
шені короткострокових завдань. 

Ураховуючи значущість та складність завдання 
з відновлення та розбудови миру у східних регіонах 
України, останнім часом набуло значного розвитку 
також теоретичне обґрунтування його вирішення. 
Так, вагомими є напрацювання в контексті вирі-
шення проблем внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), у межах яких здійснюються: дослідження 
проблем соціально-економічної інтеграції ВПО в 
приймаючих громадах [12], оцінка масштабів виму-
шеного переселення та визначаються виклики для 
України, що походять з цього явища [6], розробля-
ються правові засади формування умов захисту прав 
і свобод ВПО [3]. 

На підставі аналізу проблем економічного та 
соціального розвитку Донбасу, наслідків воєнного 
конфлікту і перспектив його вирішення здійсню-
ються спроби визначення пріоритетів відновлення 
соціально-економічного потенціалу Донбасу [2; 3; 
11]. Ураховуючи важливість формування стратегіч-
ного бачення вирішення вищезгаданих проблем, 
останнім часом набули поширення роботи, які сто-
суються питань розробки стратегії відновлення Дон-
басу як складової державної політики України [1]. 

Значущими є напрацювання наукового колек-
тиву Інституту економіки промисловості НАН Ук-
раїни, яким розроблено концептуальні підходи до 
формування умов і можливостей відновлення та  

розбудови миру на сході України, визначено цільові 
орієнтири і принципи реалізації Концепції віднов-
лення та розбудови миру у східних регіонах України 
[3], а зміст Концепції державної цільової Програми 
з відновлення та розбудови миру у східних регіонах 
України розглядається з позиції системного під-
ходу, на підставах урахування інтересів цих регіонів 
України, а також проблем їх розвитку та причин ви-
никнення [10]. 

Втім поза межами наукових досліджень зали-
шається оцінка сильних та слабких сторін Програми 
як базового документу, на засадах якого й буде від-
буватися процес відновлення та розбудови миру в 
східних регіонах України, зокрема за напрямом еко-
номічного відновлення. Таким чином, метою статті 
є оцінка та надання пропозицій з удосконалення 
Державної цільової програми у частині «Економічне 
відновлення». 

Отже, дієвість Програми відновлення та розбу-
дови миру в східних регіонах України критично за-
лежить від коректності її змістовного наповнення – 
переліків заходів та завдань, системність та ком- 
плексність реалізації яких сприяли б усуненню  
структурних деформацій регіональних економік та 
вад державного управління, кардинальному вирі-
шенню базисних соціально-економічних проблем 
Донецької та Луганської областей, обумовлених або 
посилених збройним протистоянням на їхніх тери-
торіях. 

У цілому, за формальними ознаками, структу-
рою та змістовним наповненням розділів Програма 
відповідає вимогам затвердженого Кабінетом Міні-
стрів України Порядку розроблення та виконання 
державних цільових програм [7]. Текстуально у 
Програмі декларовано необхідність модернізації 
всіх аспектів життєдіяльності східних регіонів Ук-
раїни, які прямо постраждали від конфлікту, та регі-
онів, що з ними межують, розвиток яких також за-
знав негативного впливу внаслідок збройного кон- 
флікту. Вказується, що в основу Програми закла-
дено комплексний підхід до вирішення проблеми 
відновлення та розбудови миру у Донецькій, Луган-
ській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізь-
кій областях, економіка яких, переважним чином, 
має старопромисловий характер. 

Орієнтиром визначених у Програмі шляхів від-
новлення та розбудови миру є висновки експертів 
ООН, ЄС та Світового банку. Зокрема, щодо трьох 
стратегічних цілей відновлення та розбудови миру в 
східних регіонах України, викладених у Звіті щодо 
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оцінки шляхів відновлення та розбудови миру 2015 
року [13]: 

– відновлення критичної інфраструктури та 
ключових соціальних послуг; 

– економічне відновлення; 
– зміцнення соціальної стійкості, розбудови 

миру та громадської безпеки. 
Проте напрями та завдання Звіту враховані у 

Програмі формально та поверхово. Так, саме в Звіті 
зазначена необхідність не простого відновлення іс-
нуючої економічної структури, а її реконструкції. 
Разом з тим підкреслено, що викладені напрями еко-
номічного відновлення розраховано на коротко-
строкову перспективу та спрямовані лише на 
швидке досягнення економічного ефекту для одер-
жання засобів існування населенням регіонів, пост-
раждалих від бойових дій. Звідси – обмежений хара-
ктер рекомендацій міжнародних експертів, які лише 
закладають початковий базис подальших напрацю-
вань з відбудови економічної системи Донецької та 
Луганської областей та потребують покращення та 
вдосконалення в середньостроковій перспективі. 
Навіть не ураховано рекомендацій щодо необхідно-
сті коригування напрямів з відновлення та розбу-
дови миру у майбутньому, викладених у самому ж 
Звіті. Це, передусім, стосується напряму «Еконо- 
мічне відновлення», оскільки саме він має поточний 
та перспективний аспекти. Тож зазначений підхід до 
побудови заходів Програми обумовлює обмежене 
бачення сутності економічного відновлення та не за-
безпечує його спрямованості на урахування необ-
хідності змін економічної структури. Проте саме об-
межене визначення стратегічної перспективи є сут-
тєвим недоліком Програми, термін дії якої розрахо-
вано до 2020 року. 

Згідно тексту, Програма передбачає створення 
умов для економічного відновлення регіонів шля-
хом: розвитку спроможності до управління еконо- 
мічним розвитком на місцях, надання підтримки ма-
лому і середньому бізнесу та розширення доступу 
до фінансових послуг, а також здійснення структур-
них змін в економіці східних регіонів України; за-
безпечення розвитку промисловості, будівництва, 
сільського господарства та інших сфер економічної 
діяльності на засадах інноваційного розвитку та пе-
реведення їх на сучасні технологічні платформи; 
створення нових, насамперед високотехнологічних 
робочих місць та підвищення рівня зайнятості насе-
лення, зростання доходів та забезпечення розшире-
ного відтворення людського потенціалу. Проте змі-
стовному наповненню кожного з напрямів еконо- 
мічного відновлення притаманні суттєві вади, при-
чиною яких чи не в першу чергу є недосконалість 
концептуальної розробленості самої програми, від-
сутність стратегічного бачення економічного від- 
новлення і планування змін в економічній структурі 
та промислової модернізації східних регіонів, невра-
хування необхідності забезпечення системного під-
ходу до процесу економічного відновлення. 

В Програмі зовсім не міститься відповіді на пи-
тання щодо спрямованості структурної модерніза-
ції економік Донецької та Луганської областей. За 
межами документу залишились навіть ті завдання та 
заходи з модернізації стратегічних галузей еконо-
міки регіонів на інноваційній основі та створення 
інноваційних робочих місць та нових галузей на но-
вій ресурсній базі, які було викладено у проекті, що 
виносився на обговорення. Бачення структурних 
змін обмежується у Програмі лише контекстом пе-
реформатування економічної структури за розмі-
рами суб’єктів господарювання (за рахунок зрос-
тання мікро-, малого і середнього бізнесу). Між тим, 
годі знайти програмні положення щодо вкрай важ-
ливих для регіону структурних змін якісних еконо-
мічних характеристик: диверсифікації економічної 
діяльності, товарної структури експорту тощо – ни-
зки важливих економічних характеристик, що від-
бивають якість структурних перетворень. 

Привертає увагу відсутність у Програмі зав-
дань формування ресурсної бази економічного від-
новлення, а також створення потенціалу ендоген-
ного розвитку східних областей у майбутньому.  
Певною мірою їх планується реалізувати через за-
ходи щодо оцінки економічного потенціалу, визна-
чення найперспективніших напрямів розвитку біз-
несу у східних регіонах, визначення механізму уча-
сті приватного сектору у відновленні зруйнованої 
інфраструктури, які у затвердженому документі не-
вдало згруповано у межах завдання з оцінки конку-
рентоспроможності постраждалих регіонів. Між 
тим, у разі переформулювання цього завдання та 
суттєвого розширення заходів, на їхній основі саме 
й можна було б визначити стратегічне бачення еко-
номічного відновлення, стратегічні риси та межі 
структурної перебудови, модернізації економіки, 
розвитку промисловості на неоіндустріальній ос-
нові, які повинні бути реалізовані при вирішенні за-
вдань напрямку «Розвиток промисловості, будівни-
цтва, сільського господарства та інших сфер еконо-
мічної діяльності на засадах інноваційного розвитку 
з використанням сучасних технологічних плат-
форм».  

Натомість цей напрям взагалі обмежується єди-
ним завданням – стимулювання експортної діяльно-
сті підприємств Донецької та Луганської областей. 
Причому – виключно через організацію виставок, 
конференцій, бізнес-місій в інших регіонах України, 
на яких підприємства Донецької та Луганської обла-
стей мали б можливість представити свою продук-
цію. Увага, приділена в програмі експортостимулю-
ванню, напевне недостатня для регіонів, обсяги екс-
порту яких у кризовий період (2016 до 2013 рік)  
зменшилися у 4 рази для Донецької та 8 разів – Лу-
ганської областей. Навіть після цього незмінним у 
товарній структурі експорту обох областей залиша-
ється домінування сировини та продукції з низьким 
рівнем переробки. Тож завдання щодо стимулю-
вання експортної діяльності підприємств Донецької 
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та Луганської областей мають полягати у заохоченні 
модернізації структури експорту, досягненні її геог-
рафічної та товарної диверсифікації, збільшенні  
частки товарів з високим рівнем доданої вартості, 
оптимізації витрат експортерів традиційної продук-
ції та підвищенні її технологічного рівня. Такі за-
ходи, навіть не знижуючи частки експорту у загаль-
ному обсязі виробництва, спроможні знизити чутли-
вість експортної діяльності до коливань кон’юнк-
тури завдяки диверсифікації ризиків та посиленню 
спроможності виробників протистояти посиленню 
конкурентного тиску, компенсувати втрати на тра-
диційних експортних ринках. 

До того ж реалізація завдань розвитку промис-
ловості лише в контексті стимулювання експортної 
діяльності є проявом крайньої обмеженості підходів 
та ще раз свідчить про відсутність концептуального 
бачення процесу і результату відновлення східних 
регіонів України. Враховуючу специфічний харак-
тер проблем Донецької та Луганської областей, що 
походять з природи їх старопромислового розвитку, 
та деструктивний вплив наслідків збройного проти-
стояння, що посилює ці проблеми, при формуванні 
завдань та заходів за напрямом «Економічне від- 
новлення» за основу слід було б взяти підхід до від-
новлення економіки, який ґрунтується на стратегіч-
ному баченні економічних перетворень і розвитку 
регіонів на засадах структурної перебудови. 

Під економічним відновленням Донецької та 
Луганської областей слід розуміти комплекс захо-
дів, спрямованих на оновлення конкурентоспро- 
можності територій областей, підконтрольних ук-
раїнській владі, на інноваційних засадах та підви-
щення на цій підставі рівня життя населення. Саме 
таке розуміння економічного відновлення сприяло б 
впровадженню рекомендацій експертів ЄС, ООН та 
Світового банку, викладених у Звіті з оцінки шляхів 
відновлення та розбудови миру щодо забезпечення 
відновлення економічної структури регіонів, її пок-
ращення та вдосконалення. Очевидні втрати проми-
слового, економічного та природного потенціалу 
східних регіонів України призвели до значного пе-
реформатування виробничих сил регіонів та спо- 
чатку потребують визначення спроможності «базо-
вих» галузей Донецької та Луганської областей до 
функціонування в нових економічних та політичних 
умовах, оцінки стратегічного значення цих галузей 
в таких умовах. А створення нових галузей на наяв-
ній ресурсній базі вимагає, перш за все, оцінки ре- 
сурсної бази для становлення та розвитку нових ви- 
дів економічної діяльності в старопромислових ре-
гіонах. 

Нову, вимушену конфігурацію ресурсів (мате-
ріальних, природних, людських, соціальних), яка 
сформувалася на підконтрольній українській владі 
території, варто розглядати як потенціал для струк-
турної трансформації економіки регіонів, стимул 
переформатування територіального простору, утво- 

рення нових центрів регіонального розвитку та пе-
реходу до інклюзивної моделі розвитку. 

Характерними для Програми є безсистемність 
та незрозуміла логіка групування заходів за напря-
мом «Подолання інформаційних бар’єрів для під- 
тримки малого та середнього підприємництва».  
Можливо, доцільно було б цей напрям взагалі ви-
класти як одне з завдань напряму «Надання під- 
тримки мікро-, малому і середньому бізнесу та роз-
ширення доступу до фінансових послуг». А іншу ча-
стину завдань та відповідних заходів цього напрям-
ку, а саме завдання: «Підвищення рівня поінформо-
ваності населення, зокрема внутрішньо переміще-
них осіб, про програми/проекти, спрямовані на роз-
виток малого та середнього підприємництва»; «Сти-
мулювання відновлення та розвитку приватного  
сектору в регіонах, що постраждали внаслідок 
збройного конфлікту»; «Створення умов для залу-
чення сільського населення до підприємницької дія-
льності та надання послуг у сільській місцевості» – 
здійснювати за напрямом «Створення умов для під-
вищення рівня зайнятості населення». У проекті 
Програми завдання було згруповано саме за цим 
принципом, проте в прийнятому документі – цю ло-
гіку втрачено. 

Перенесення акцентів управління територіаль-
ним розвитком на місцевий рівень, яке відбувається 
у межах загальноєвропейських тенденцій регіональ-
ного управління, посилює роль та відповідальність 
територіальних громад за економічне відновлення 
постраждалих від збройного конфлікту територій та 
якість їх економічного розвитку в перспективі. В 
контексті не завершених ще в Україні процесів де- 
централізації та нерозвиненості культури економіч-
ного самоврядування питання особливостей децент-
ралізації на постраждалих від конфлікту територіях 
потребувало б особливої уваги реалізації в Програмі 
завдань, спрямованих на розвиток спроможності у 
сфері місцевого економічного планування як основи 
ефективного управління місцевим розвитком.  

Виконання таких завдань спрямовується на ре-
алізацію реформи децентралізації через посилення 
навичок використання сучасних інструментів оцін-
ки стану регіонів, діагностування проблем їх роз- 
витку та стратегічного економічного планування  
розвитку територій. Управлінська спроможність 
громад закладає основу якості управлінських рі-
шень щодо економічного відновлення та подаль-
шого розвитку східних регіонів України. 

Економічне планування – це чітко визначений 
алгоритм, який передбачає організаційно-підго- 
товчу діяльність; дослідження середовища та еконо-
мічний аналіз; побудову стратегії, плану дій, вибір 
пріоритетів, формування бачення економічного роз-
витку тощо. На спроможність органів місцевої 
влади та самоврядування здійснювати цей процес 
якісно та ефективно впливають інституційне сере-
довище, внутрішні (матеріальні, фінансові, людські, 
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інтелектуальні) та зовнішні (технічна підтримка, фі-
нансова допомога тощо) ресурси. Проте більшість 
сформульованих у Програмі для реалізації цього на-
пряму завдань взагалі не стосуються вищезгаданого. 
Це – оцінка конкурентоспроможності постраждалих 
регіонів; (чомусь) забезпечення належного рівня  
біологічної безпеки відповідно до міжнародних ви-
мог та відновлення інфраструктури зрошувальних 
систем Донецької та Луганської областей. Самі со-
бою ці дії, звісно, важливі, та за структурою доку- 
менту та логікою вирішення їх доцільно було б від-
нести до інших розділів та напрямів. 

Серед усіх визначених у Програмі заходів на 
посилення спроможності у сфері місцевого еконо- 
мічного планування фактично зможуть вплинути 
лише передбачені у межах завдання «Прискорення 
економічного зростання шляхом посилення потенці-
алу територіальних громад». Вони полягають у 
сприянні покращенню якості управлінського персо-
налу (проведення навчальних заходів (курсів, семі-
нарів тощо) місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування у сфері страте- 
гічного планування соціально-економічного роз- 
витку та програмно-цільового бюджетування на  
рівні місцевих бюджетів) та якості управління  
внутрішніми та зовнішніми ресурсами (надання ме-
тодичної допомоги територіальним громадам у під-
готовці програм та проектів розвитку, у тому числі 
за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги; 
проведення заходів у рамках інформаційно-просвіт-
ницької кампанії для ефективного використання  
коштів міжнародних фінансових організацій та між-
народної технічної допомоги на рівні місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування). Незважаючи на невдале формулювання 
завдання, яке не відбиває ані сутності, ні змісту про-
грамних заходів, реалізація останніх позитивно 
впливатиме на спроможність місцевих органів вла-
ди та органів самоврядування щодо вирішення зав-
дань економічного відновлення регіонів, постражда-
лих під час російської агресії. 

Утім, серед завдань та заходів цього напряму 
все одно бракує тих, що у сучасному європейському 
економічному просторі відіграють визначальну 
роль формування якісного інституційного середо-
вища. Тож напрям з розвитку спроможності у сфері 
місцевого економічного планування обов’язково 
треба посилювати завданнями та заходами, спро- 
можними нівелювати цей недолік, через створення 
та забезпечення діяльності Дорадчих комітетів з  
місцевого економічного розвитку; підписання Ме-
морандумів про співпрацю з містами-партнерами, 
між Агенціями регіонального розвитку областей 
тощо. 

Висновки та рекомендації. Отже, ухвалена 
програма не відповідає рівню стратегічних викли-
ків, які стоять у сфері відновлення та розбудови 
миру у східних регіонах України, і є скоріше форма-

льно-механістичним набором заходів, які Міністер-
ству вдалося зібрати в рамках діючих бюрократич-
них механізмів.  

Крім того, Програма за напрямом «Економічне 
відновлення» потребує суттєвого доповнення об-
сягу завдань та заходів щодо економічного віднов-
лення Донецької та Луганської областей на коротко- 
та середньострокову перспективу. Це дозволило  
б уникнути можливого фрагментарного розв’язан- 
ня поточних проблем східних регіонів України  
(зокрема Донецької та Луганської областей) без ура-
хування необхідності забезпечення системного під-
ходу до процесу їх економічного відновлення. 

Ураховуючи першочергову необхідність вирі-
шення нагальних соціально-економічних проблем 
областей, обумовлених бойовими діями, пропону-
ється весь комплекс заходів за напрямом «Віднов-
лення економіки» здійснювати у два етапи:  

Етап І. «Стабілізація соціально-економічної си-
туації» 

Завдання. Відновлення економіки, спрямо-
ване на стабілізацію соціально-економічної ситу-
ації та на забезпечення зайнятості в короткостро-
ковій перспективі: 

оцінити можливості «базових» галузей до фун-
кціонування в нових політичних та економічних 
умовах з урахуванням можливостей збереження або 
формування нових міжгалузевих господарських 
зв’язків; 

визначити сфери економічної діяльності Доне-
цької та Луганської областей, пріоритетні для від- 
новлення; 

встановити галузі (підприємства), що мають 
стратегічне значення для економіки України в ці-
лому; 

забезпечити перепрофілювання або закриття 
нерентабельних виробництв та виробництв, які не 
підлягають відбудові; заохочувати модернізацію 
вцілілих рентабельних виробництв; 

визначити нові центри промисловості, що  
сформувались внаслідок окупації частини території 
Донецької та Луганської областей; 

розробити регіональні програми адаптації еко-
номік Донецької та Луганської областей до нових 
економічних та політичних умов, які включатимуть 
заходи щодо нівелювання наслідків та викликів гіб-
ридної війни на місцевому рівні та забезпечать від- 
новлення роботи промислових підприємств базових 
галузей економіки Донецької та Луганської облас-
тей; 

забезпечити зміну (або введення страхуваль-
них) ланцюгів постачання сировини, спрямовану на 
усунення затримки або повного блокування поста-
чання сировини з РФ; забезпечити диверсифікацію 
постачання сировини; стимулювати створення між-
регіональних промислових кластерів для перебу-
дови системи господарювання в регіонах, в яких  
відбулося порушення господарських зв’язків;  
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забезпечити реконструкцію та розбудову з удо-
сконаленням об’єктів транспортної інфраструктури, 
розбудову нових магістральних транспортних ме-
реж, що забезпечать швидкий доступ до основних 
промислових центрів, сформованих в нових полі- 
тичних та економічних умовах; 

створити умови щодо активізації потенціалу 
значущих підприємств базових галузей, що залиши-
лись на території, підконтрольній українській владі, 
та мають потенціал; 

розробити комплекс стимулюючих заходів для 
активізації економічного розвитку; 

розробити програму модернізації структури  
експорту, орієнтовану, передусім, на її товарну ди-
версифікацію, збільшення частки товарів з високим 
рівнем доданої вартості;  

розробити та забезпечити реалізацію програми 
підтримки експортного потенціалу металоспожива-
ючих підприємств Донецької та Луганської облас-
тей – заводів, що випускають сталеві конструкції, 
обладнання та техніку тощо – з орієнтацією на по- 
треби відбудови інфраструктурних об’єктів регіо-
нів. 

Завдання. Розширення перспектив залу-
чення до продуктивної економічної діяльності 
населення територій Донецької та Луганської об-
ластей, постраждалих від бойових дій: 

забезпечити відновлення та відбудову за під- 
вищеними стандартами об’єктів соціальної інфра- 
структури, житлового фонду та систем життєзабез-
печення, пошкоджених під час бойових дій; 

стимулювати розвиток малого та середнього  
бізнесу; 

забезпечити підтримку самозайнятості в сіль- 
ському господарстві, у сфері послуг та торгівлі; 

сприяти отриманню кредитних ліній та грантів 
від міжнародних фінансових інститутів на віднов-
лення бізнесу; 

забезпечити організацію громадських робіт. 
Етап ІІ. «Зміна структури економіки Донецької 

та Луганської областей на інноваційну» 
Завдання. Формування умов для ефективної 

диверсифікації економіки Донецької та Лугансь-
кої областей: 

забезпечити розробку стратегічного бачення 
розвитку Донецької та Луганської областей на інно-
ваційній основі; 

створити умови заохочення підвищення техно-
логічного рівня традиційної продукції базових галу-
зей; стимулювати подолання технологічного відста-
вання, створення нового промислового укладу До-
нецької та Луганської областей з урахуванням по- 
треб розвитку України в європейському просторі; 

розробити стратегії підвищення привабливості 
територій Донецької та Луганської областей для  
розвитку можливостей становлення нових видів 
економічної діяльності. 

Завдання. Запровадження послідовних стру-
ктурних змін, спрямованих на структурне онов-
лення економіки Донецької та Луганської облас-
тей на підставі диверсифікації та з урахуванням 
світових тенденцій розвитку старопромислових 
регіонів на принципах ресурсоефективності та 
екологізації індустріальних галузей: 

стимулювати підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіональної економіки на засадах 
стратегічного бачення оптимізації і диверсифікації 
структури економіки регіонів, забезпечення ефек- 
тивної «смарт»-спеціалізації регіонів з підвищенням 
якості використання власного ресурсного потенці-
алу; 

розробити комплекс заходів щодо розширення 
видів економічної діяльності, спрямованих на забез-
печення зростання доданої вартості товару, що ви-
робляється в нових або модернізованих секторах 
економіки Донецької та Луганської областей; 

створити програму стимулювання розвитку ви-
сокотехнологічного виробництва в Україні та забез-
печити задіяність в них Донецької та Луганської об-
ластей; 

розробити та забезпечити реалізацію програм 
підтримки розвитку економічного потенціалу спо-
живачів високотехнологічних видів металопродук-
ції. 
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грамних засад відновлення економіки східних ре-
гіонів України 

Проаналізовано Державну цільову програму 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України за напрямом «Економічне відновлення». 
Надано пропозиції з удосконалення його змістов- 
 
 

ного наповнення. Підкреслено необхідність ураху-
вання особливостей Донецької та Луганської облас-
тей, що походять з характеру їх старопромислового 
розвитку та посилюються наслідками гібридної 
війни. 
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граммных подходов к восстановлению эконо-
мики восточных регионов Украины 

Проанализирована Государственная целевая 
программа восстановления и развития мира в во-
сточных регионах Украины по направлению «Эко-
номическое восстановление». Даны предложения по 
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учета особенностей Донецкой и Луганской обла-
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Snihova O. Improving the program-based ap-

proaches to the recovery of the economies of the 
Eastern regions of Ukraine 

The State program of rehabilitation and peace 
building in Eastern Ukraine has been analyzed at the 
strategic component “Economic recovery”. The pro-
posals on its improvements have been supplied. The ne-
cessity has been stressed on to consider the specific fea-
tures of Donetsk and Lugansk regions, conditioned by 
its old-industrial development and increasing conse-
quences of hybrid war. 
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