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Розділ 1. Донеччина вчора і сьогодні: тенденції соціа-

льно-економічного розвитку  

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Донецька область розташована 

у південно-східній частині Укра-

їни. 

Регіон межує з Луганською, Ха-
рківською, Дніпропетровською 

та Запорізькою областями. На 
сході його кордони частково спів-

падають з державними 

кордонами України вздовж Рос-

товської області Російської Феде-

рації. На півдні область омива-

ється водами Азовського моря.  

Протяжність території Донеч-
чини з півночі на південь складає 

240 км, із заходу на схід – 170 км. 

 

Рис. 1.1. Донецька область на мапі України 

Крайньою північною точкою 

області є висота 195 м поблизу 

села Лозове Лиманської територі-
альної громади,  південною – село 

Білосарайська Коса Мангушсь-
кого району, західною – місце-

вість поблизу селища Комишу-
ваха Великоновосілківського рай-

ону, східною – поблизу села Верх-

ній Кут Шахтарського району. 

В адміністративно-територіа-

льному устрої Донецької області 

налічуються 18 районів та 28 міст 
обласного значення, які об’єдну-

ють 1298 населених пунктів (з 
них 14% - міські поселення, 86% - 

сільські населені пункти). 
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Рис. 1.2. Схема адміністративно-територіального устрою Доне-

цької області 

Джерело: управління містобудування та архітектури облдержадміністра-
ції  
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Таблиця 1.1. 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць 
Донецької області 

Адміністративно-територіальні одиниці Кількість, од. 

Райони 18 

Міста обласного значення 28 

Райони у містах 21 

Міста районного значення 24 

Селища міського типу  131 

Джерело: веб-портал Верховної Ради України 

З травня 2014 року на терито-

рії області триває збройний кон-
флікт. Наслідком цього стала оку-

пація частини території регіону, 
на яку, за оціночними даними, 

припадає 33% площі, 54% насе-
лення, 60% виробничого потенці-

алу, а також 34% населених пун-

ктів, включаючи 13 міст облас-
ного значення та 5 повних райо-

нів. Всього на сьогодні не підкон-
трольними українській владі за-

лишаються 446 населених пунк-

тів, включаючи обласний центр 

Донецької області – м. Донецьк.  

У зв’язку з цим, адміністрати-
вні органи регіональної влади 

тимчасово переміщені до м. Кра-
маторськ та частково – до м. Ма-

ріуполь. 

В області забезпечується реалі-
зація реформа децентралізації та 

адміністративно-територіального 

устрою.   

Відповідно до Перспективного 

плану формування територіаль-

них громад Донецької області, 
який затверджений розпоря-

дженням Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 08 вересня 2015 року (із 

змінами), в регіоні передбача-
ється утворення 65 територіаль-

них громад (з них 45 ОТГ - на те-

риторії, підконтрольній українсь-
кій владі, 20 ОТГ - на тимчасово 

окупованих територіях). 

Станом на 01.12.2019 в області 

створено 12 територіальних гро-

мад, включаючи 6 міських, 2 се-

лищні та 4 сільські ОТГ. 

Створеними територіальними 
громадами охоплено 18% терито-

рії регіону, включаючи тимчасово 
окуповану її частину. У них про-

живають  близько 236 тис. осіб, 

що складає майже 6% чисельності 
населення всього регіону та по-

над 12% чисельності жителів те-
риторії, підконтрольної українсь-

кій владі. 
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Рис. 1.3. Мапа Перспективного плану формування територій гро-

мад Донецької області  

Джерело: департамент інформаційної та внутрішньої політики обл-
держадміністрації 
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Донецька область розташована 
у лісостеповій фізико-географіч-

ній зоні. Рельєф області різнома-

нітний, з характерною сильною 
ерозією ґрунтів. За рельєфом мо-

жна виділити декілька основних 
районів: на півночі – Донецький 

кряж, на півдні – Приазовська 

височина. 

Типові ландшафти області – си-

льно розчленовані балками рів-
нини та височини, які переходять 

у заплавні ландшафти річкових 
долин, а також лиманні рівнини 

на морському узбережжі. 

Загальна площа регіону – 
2651,7 тис. га, або майже 4,4% 

площі України.  

У структурі земельного фонду 

переважають сільськогосподар-

ські угіддя – на територію регіону 
(включаючи тимчасово окупо-

вану територію) припадає 
2,0 млн га сільськогосподарських 

угідь (майже 5% сільськогоспо-
дарських угідь України), з яких 

81% - рілля (по Україні – 78%),  

14% – пасовища (по Україні – 
13%). Зазначені землі  характери-

зуються високою природною ро-
дючістю (майже 91% ґрунтів – 

ґрунти з підвищеним, високим та 

дуже високим вмістом гумусу). 

 

Рис. 1.4. Структура земельної площі Донецької області станом на 

01.01.2019  

Джерело: дані Держгеокадастру України 

Область характеризується по-

мірно-континентальним кліматом 

з недостатнім зволоженням. Влі-
тку погода здебільшого є спекот-

ною та бездощовою. Характер-
ними є різкі коливання темпера-

тури, особливо взимку і восени. 
Різниця між середніми темпера-

турами взимку і влітку складає 

28-30о С, а між абсолютним міні-

мумом і максимумом –  80-82о С. 

В області взимку і навесні па-

нують східні вітри, що містять 

мало вологи, влітку переважають 
західні і північно-західні вітри, 

які часто обумовлюють посухи.  

Донеччина відноситься до рай-

онів помірного зволоження з ха-
рактерною рисою щодо коли-

вання кількості опадів за роками, 

сезонами і територіями. Найбі-
льша кількість опадів випадає на 

сільськогосподарсь
кі угіддя; 

2044,0 тис. га

ліси та інші 

лісовкриті площі; 
204,1 тис. га

забудовані землі; 
247,6 тис. га

землі під водою;

42,5 тис. га

відкриті 

заболочені землі; 
19,8 тис. га

інші землі;

93,7 тис. га

8%

77%9%

2%

3%
1%
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підвищенні у західній частині До-
нецького кряжу, найменша – у 

приморських районах. Кількість 

опадів зменшується півночі на пі-

вдень і з заходу на схід.  

Для регіону характерний низь-
кий рівень водозабезпеченості мі-

сцевим природним річковим сто-
ком – 180 м3 на одну особу, що у 

15 разів менше, ніж в середньому 

по Україні. 

Водні ресурси області форму-

ються за рахунок транзитної при-
токи поверхневих вод в основ-

ному по річці Сіверський Донець 

з Харківської області, місцевого 

річкового стоку, стічних шахтних 
і кар’єрних вод, а також експлуа-

таційних запасів підземних вод. 

Основну частину запасів пове-
рхневих вод Донецької області 

складають 246 річок загальною 
довжиною 5410 км (1% від зага-

льної кількості річок України), з 
яких тільки річка Сіверський До-

нець відносить до категорії вели-

ких. З метою регулювання місце-
вого стоку на них побудовано 

129 водосховищ ємністю майже 
860 млн м3 і 2146 ставків ємністю 

268 млн м3. 

 246 річок 5410 км 

Великі річки р. Сіверський Донець 96 км 

Середні річки 

р. Казенний Торець 134 км 

р. Лугань  44 км 
р. Кальміус 209 км 

р. Міус 65 км 
р. Кринка 170 км 

р. Самара 51 км 

р. Вовча 147 км 

р. Мокрі Яли  132 км 

Малі річки 
237 річок  
довжиною понад 10 км 

4362 км 

Рис. 1.5. Кількість річок довжиною понад 10 км та їх протяжність 

в межах Донецької області   

Джерело: Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середо-
вища в Донецькій області у 2018 році 

У гідрографічному відношенні 

територія області поділяється на 

три частини: Північну (суббасейн 
Сіверського Дінця, район річко-

вого басейну річки Дон – 30,2%), 
Південну (басейн річок Приа-

зов’я – 41,3%) та Західну (субба-

сейн нижнього Дніпра – 28,5%). 

Поверхневі води річки Сіверсь-

кий Донець відносяться 

переважно до класу слабко забру-

днених (найбільш забрудненими 

притоками є річки Казенний То-
рець і Бахмутка). Річки басейну 

річок Кальміус та Самара відно-
сять до категорії помірно та слабо 

забруднених. Води майже всіх рі-

чок через скиди в них високомі-
нералізованих шахтних вод міс-

тять високу концентрацію солей. 
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Рис. 1.6. Мапи корисних копалин Донецької області 

Джерело: департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
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Окрім регуляції річкового стоку 
водосховищами та ставками, 

природний дефіцит води покри-

вається за рахунок каналу Сівер-
ський Донець-Донбас, який на 

80% забезпечує область питною 

водою.  

 Унікальним водним об’єктом є 
Азовське море, яке являє собою 

обширне та мілководне водой-

мище, із специфічним гідрологіч-
ним режимом та багатим мінера-

льним живлення. 

Мінерально-сировинна база 

Донецької області є однією з най-

більш багатогалузевих та розви-
нених за видами та обсягами ви-

користання мінерально-сировин-

них ресурсів в Україні. 

За обліком запасів корисних 
копалин майже 49% складають 

паливно-енергетична сировина 

(кам’яне вугілля, метан вугільних 
родовищ, газ вільний). Друге мі-

сце належить неметалічним кори-
сним копалинам, включаючи бу-

дівельну, гірничо-хімічну, неру-

дну сировину для металургії 

тощо.  

Зокрема, в регіоні налічується 
399 родовищ кам’яного вугілля,  

137 родовищ метану, 235 родо-
вищ неметалевих корисних копа-

лин тощо. 

В цілому, за даними Державної 
служби геології та надр України, 

на Донеччину (включаючи тери-
торію, тимчасово непідконтро-

льну українській владі), припадає 

істотна частина загальноукраїн-
ських покладів корисних копа-

лин, зокрема: 

100% доломітізованого вап-

няку, базальту та кварцевого пі-

ску; 

майже 90% кам’яної солі; 

понад 70% доломіту; 

близько 50% глини вогнетрив-

кої та тугоплавкої, флюсового ва-

пняку; 

40% крейди та сировини кар-

бонатної для соди; 

30% запасів кам’яного вугілля.   

На території області відміча-

ється понад 25 тисяч видів тва-

рин різноманітних систематич-
них груп (включаючи 24 тисячі 

безхребетних видів) та 1930 видів 
судинних рослин. При цьому,  до 

Червоної книги України занесено 

185 видів представників фауни 

та 138 видів природної флори.  

Загальний лісовий фонд області 
станом на 01.01.2019 складає 

204,1 тис. га, з яких більш ніж 
70% мають штучне походження і 

посаджені, перш за все, на зем-

лях, що піддаються впливу водної 
та вітрової ерозії, а також в за-

плавах річок і навколо штучних 
водойм. Структуру лісів на 51% 

утворюють дубові та на 25% сос-

нові насадження.  

Лісистість області складає 7,7%, 

що майже вдвічі нижче, ніж в се-
редньому по України, та нижче 

оптимального рівня (12%). 

Донецька область займає одне з 

провідних місць України за кіль-

кістю та різноманіттям об’єктів 
природно-заповідного фонду, а 

серед східних регіонів країни  – є 

першою за цими показниками.  

Станом на 01.01.2019 на тери-

торії області створено та оголо-
шено 148 заповідних об’єктів фа-

ктичною площею 97,3 тис. га, з 
них 21 об’єкт загальнодержав-

ного значення (загальною площею 
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69,4 тис. га) та 127 об’єктів місце-

вого значення (44,4 тис. га).  

Площа природно-заповідного 

фонду становить 3,67% території 

області (по Україні – 6,1%).  

До складу мережі природно-за-
повідного фонду області входять 

майже всі категорії заповідності, 

включаючи Український степо-
вий природний заповідник; 2 на-

ціональні природні парки «Святі 

Гори» та «Меотида»; ботанічний 

сад НАН України загально держа-
вного значення; 6 регіональних 

ландшафтних парків «Клебан-
Бик», «Донецький кряж», «Мео-

тида», «Краматорський», «Зуївсь-
кий» та «Слов’янський курорт»; 

82 заказники, 41 пам’ятка  при-

роди, 12 заповідних урочищ та 
3 парка-пам’ятки садово-парко-

вого мистецтва. 

 

Рис. 1.7. Розподіл площі природно-заповідного фонду Донецької 

області за типами об’єктів станом 31.12.2018 

Джерело: Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середо-
вища в Донецькій області у 2018 році 

Із заповідних об’єктів найви-
щого ступеню заповідання на те-

риторії Донеччини знаходиться 

4 відділення Українського степо-
вого природного заповідника – 

«Хомутовський степ», «Кам’яні мо-
гили», «Крейдяна Флора» та «Каль-

міуське». 

На теперішній час частина 
об’єктів природно-заповідного 

фонду області знаходиться на 
тимчасово окупованих 

територіях. Серед таких об’єктів: 
Донецький ботанічний сад (м. До-

нецьк), регіональні ландшафтні 

парки «Донецький кряж» (Амвро-
сіївський та Шахтарський рай-

они) та «Зуївський» (м. Харцизьк), 
окремі ділянки Українського сте-

пового природного заповідника 

(відділення «Хомутовський степ» 
(Новоазовський район), «Кальміу-

ське» (Бойківський район), а та-
кож частина Національного 

Національні 
природні парки; 

61,3 тис. га

Регіональні 
ландшафтні парки; 

28,9 тис. га

Заказники; 
18,9 тис. га

Природні 
заповідники; 

3,0 тис. га

Заповідні 
урочища; 
0,8 тис. га

Інші ;
0,9 тис. га

25%

54%
17%

2%
1%

1%
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природного парку «Меотида» та 
регіонального ландшафтного па-

рку «Меотида» (Новоазовський 

район). 

Таким чином, за своїми геогра-

фічно-територіальними харак-
теристиками Донецька область 

має низку переваг. Серед них – ви-
сока концентрація покладів 

корисних копалин, вихід до морів 
Середземноморського басейну, 

розмаїті природно-кліматичні 

ресурси. 

Одночасно істотним викликом 

для регіону залишається зброй-
ний конфлікт, наслідком якого 

стала тимчасова окупація час-

тини його території.  
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НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

Демографія 

За даними Державної служби 

статистики України, на початок  

2019 року на території Донецької 
області постійно проживали 

4153,0 тис. осіб (9,9%  від загальної 

чисельності населення України).  

Облік чисельності населення у в 
регіоні має певні особливості. З 

2015 року статистична інформація 

за цим напрямом формується на 
базі наявних адміністративних да-

них щодо державної реєстрації на-
родження, смерті та зміни реєстра-

ції місця проживання, але без ура-

хування даних, що складаються на 
території, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження. 

З урахуванням цього, за оціноч-
ними даними, на жителів населе-

них пунктів, підконтрольних укра-

їнській владі, припадає 46% 

населення регіону, або 

1909,4 тис. осіб (з них, за оціноч-

ними даними ООН. Жінки, 1,0 млн 

жінок та 0,9 млн чоловіків). 

Традиційно Донецька область ха-
рактеризується високим рівнем 

щільності населення та його урбані-

зації. 

Так, станом на 01.01.2019 регіон 

мав найвищу серед інших регіонів 
України щільність населення – 

157 осіб на 1 кв. км (в середньому 
по Україні – 69,3 особи на 

1 кв. км), а також питому вагу на-

селення, що проживає у міських 
поселеннях –  90,7% (в середньому 

по Україні – 69,3%). 

Структура населення регіону ха-

рактеризується переваженням чи-
сельності жінок та демонструє 

ознаки його старіння. 

 

Рис. 1.8. Статево-вікова структура постійного населення Донець-

кої області станом на 01.01.2019 

Джерело: дані Державної служби статистики України   
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Частка жінок в структурі насе-
лення області складає майже 55%, 

з них 32% це жінки старше 60 ро-

ків і 32% до 35 років. Серед чолові-
ків 41% припадає на осіб у віці, мо-

лодшому за 35 років і тільки 21% - 

на осіб старше 60 років. 

При цьому, статево-вікова піра-
міда населення області має три осо-

бливості.  

По-перше, чисельність дітей до 
5 років не враховує дані по терито-

ріях, на яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження. 

 

Рис. 1.9. Розподіл чисельності населення Донецької області за 

статтю та віком станом на 01.01.2018, осіб  

Джерело: дані Державної служби статистики України   

По-друге, спостерігається значна 

нестача молоді до 25 років. Розши-
рення діаграми у вікових групах 

30-38 років, 55-69 років та 77-85 
років пояснюється підвищенням 

народжуваності у 30-х, 50-х та 80-

х роках ХХ століття.  

По-третє, спостерігається істот-

ний гендерний дисбаланс у стар-
ших вікових групах: найбільші дис-

пропорції між чоловічим і жіночим 
населенням характерні для  вікової 

групи старше 50 років, у якій чоло-

віків значно менше, ніж жінок.
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Протягом останніх років демо-
графічний розвиток Донецької об-

ласті характеризується поступовим 
зменшенням чисельності насе-

лення.  

Порівняно з підсумками Всеук-
раїнського перепису населення, 

проведеного у 2001 році, кількість 
наявного населення області змен-

шилася на 727,7 тис. осіб, або на 

14,9%, у тому числі міського насе-
лення – на 627,8 тис. осіб (на 

14,2%), сільського – на 99,9 тис. 

осіб (на 20,7% ).  

В цілому протягом зазначеного 
періоду чисельність населення об-

ласті зменшується у середньому на 

0,9% щорічно. 

При цьому, спостерігається пе-

вне скорочення питомої ваги чоло-
віків з 45,9% у 2001 році до 45,4% 

2018 році. На початок 2019 року на 

1000 жінок регіону припадало 832 

чоловіка. 

 
Рис. 1.10. Динаміка чисельності населення Донецької області у 

2001-2019 роках (за даними на початок року), тис. осіб 

Джерело: дані Державної служби статистики України  

Протягом 2015-2018 років чисе-
льність населення області скороти-

лась на 131,4 тис. осіб, або на 3,1%.  

Зменшення населення регіону 

спричинене, в першу чергу, дією 
природних чинників: за рахунок 

природнього скорочення чисель-

ність населення скоротилась на 
84,4 тис. осіб (64% загального ско-

рочення), за рахунок міграційного 
відтоку – на 47,0 тис. осіб (36%). Це 

обумовлюється тим, що протягом 

останніх років рівень смертності в 
регіоні значно перевищує рівень 

народжуваності, а отже має місце 

від’ємний приріст населення.  

У 2018 році загальне природне 

скорочення населення в порівнянні 
з 2013 роком склало 24,3 тис. осіб. 

При цьому, спостерігається, скоро-
чення як народжуваності, так і 

смертності - на 61,3% та  42,1%  від-

повідно. Зазначені демографічні 
тенденції є спільними як для сільсь-

ких, так і для міських територій  

Протягом 2014-2018 років смер-

тність населення в регіоні у серед-

ньому в 2 рази перевищувала наро-

джуваність.  
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Рис. 1.11.  Динаміка природного руху населення Донецької обла-

сті у 2000-2018 роках, тис. осіб 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Серед чинників, які обумов-
люють високий рівень смертності 

– істотні показники захворювано-

сті населення на окремі види хво-

роб.  

Так, динаміка захворювано-
сті за класами хвороб свідчить, 

що найбільша частина населення 

схильні до захворювань органів 
дихання, систем кровообігу, 

шкіри та сечостатевої системи.  

 

Рис. 1.12. Розподіл уперше в житті зареєстрованих випадків за-

хворювань за класами хвороб у 2013 (внутрішнє кільце) та 2017 

(зовнішнє кільце) роках 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Найвищі рівні смертності насе-
лення – від захворювань систем 

кровообігу. При цьому, у 
2017 році смертність серед жінок 

на 35,2% віще ніж серед чолові-

ків. У 2013-2017 роках частка 
смертей скоротилась з 65% до 

59%. 

На другому місці – смертність 
від новоутворень. При цьому, 

смертність чоловіків на 14,8% 
вище ніж серед жінок. Чоловіки 

частіше страждають на злоякісні 

новоутворення органів грудної 
клітини (24%), жінки – на ново-

утворення молочної залози та жі-

ночих органів (36,4%). 

 
Рис. 1.13. Розподіл померлих у Донецькій області у 2013 (внутрі-

шнє кільце) та 2017 (зовнішнє кільце) роках за основними причи-

нами смерті 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Однією з гострих проблем для ре-
гіону залишається поширеність со-

ціально небезпечних хвороб.  

У 2017 році в медичних закладах 

Донеччини перебували на обліку 

(під наглядом): 

1574 хворих на активний тубер-

кульоз (4,8% від загальної кількості 
хворих по країні; 6 місце серед ін-

ших регіонів);  

52,4 тис. хворих на розлади пси-
хіки та поведінки (5,5% від загаль-

ної кількості по Україні; 5 місце);  

22,9 тис. хворих на алкоголізм і 
алкогольні психози (4,9% від загаль-

ної кількості по Україні), з них 

3,8 тис. жінок (5,9%); крім того, з 
метою профілактики – 8,6 тис осіб 

(6,8%); 

5,6 тис. хворих на наркоманію і 

токсикоманію (9,0% від загальної 

кількості по Україні, 4 місце), з них 
736 жінок; крім того, з метою про-

філактики – 4,9 тис. осіб (14,8%, 

2 місце). 

За результатами опитування на-

селення щодо проблем та 
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пріоритетів розвитку Донецької об-
ласті, проведеного в рамках підго-

товки Стратегії розвитку Донець-

кої області на період до 2027 року, 
14% опитуваного населення 

позначили проблему поширення 
наркоманії, як одну з найбільш го-

стрих та актуальних проблем роз-

витку Донецької області. 

  

* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.14. Динаміка кількості хворих на соціально небезпечні 
хвороби, що перебували на обліку у медичних закладах Донецької 

області 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

На території області, підконтро-

льній українській владі, рівень ма-
теринської смертності у 2017 році 

порівняно з попереднім роком зме-
ншився на 94,8% і склав 1 випадок 

на 100 тис. народжених живими, 

малюкової смертності – на 1,1% 
(9,1 випадка на 1 тис. народжених 

живими). 

В області спостерігається тенден-

ція до незначного зменшення коефі-
цієнту народжуваності жінок віко-

вої групи 15-19 років: з 22,2 живо-
народжених на 1000 жінок зазначе-

ного віку у 2015 році до 19,4 у 

2017 році. 

 

* без урахування тимчасово окупованої території  

Рис. 1.15. Динаміка показників материнською та малюкової 

смертності  

Джерело: дані департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
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Наслідками несприятливої демо-
графічної ситуації в регіоні є ста-

ріння населення, а отже – зростання 
демографічного навантаження на 

осіб працездатного віку. 

Так, середній вік населення До-
нецької області станом на 

01.01.2019 становив 45,1 років 
(жінок – 47,7 років, чоловіків – 

41,9 років) та збільшився порів-
няно з даними на 01.01.2011 на 

3,1 рока (жінок – на 3,2 рока, чоло-

віків – на 2,8 рока).  

 
Рис. 1.16. Динаміка середнього віку населення Донецької області у 

2010-2018 роках, тис. осіб 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Старіння населення обумовлює 
також вікову структуру демографі-

чного навантаження на людей пра-

цездатного віку у віці 16-59 років. 

У 2018 році на 1000 осіб працез-
датного віку припадало 697 осіб не-

працездатного віку, з яких 480 осіб 

(або 69%) – це люди у віці 60 років 

та старше.      

Рис. 1.17. Структура демографічного навантаження на працезда-
тне населення Донецької області в розрізі вікових груп у 2013 (вну-

трішнє кільце) та 2018 (зовнішнє кільце) роках  

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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У 2018 році цей показник на 
5,6% перевищив середній показ-

ник по Україні (660 осіб) і був дру-

гим після показника Чернігівської 

області (707 осіб).  

За останні 5 років рівень демо-
графічного навантаження збільши-

вся майже на 16%. Головним чин-
ником цих процесів є те, що нава-

нтаження особами старше 60 років 

має тенденцію до зростання і в 2,2 
рази перевищує навантаження 

особами віком 0-15 років.  

Несприятлива демографічна си-

туація в регіоні ускладняється ди-

намікою міграційних процесів. 

З 2014 року через початок бойо-

вих дій на території області спосте-
рігається посилення відтоку насе-

лення. Так, у 2014 році від’ємне 

сальдо міграції склало 
10,7 тис. осіб, у 2015 – 

9,2 тис. осіб, у 2016 – 3,6 тис. осіб. 

У 2017 році розпочалась друга 
хвиля відтоку населення. Загальна 

чисельність міграційного скоро-
чення у 2017 році склала 

23,9 тис. осіб, у наступному, 

2018 році – 10,3 тис. осіб. 

За офіційними даними протягом 

2014-2018 років з території Доне-
цької області всього виїхали 

136,1 тис. осіб (що приблизно екві-
валентно чисельності населення мі-

ста Слов’янськ, яке є третім за роз-

міром  на територій області, підко-
нтрольній українській владі). З ура-

хуванням притоку населення чисті 
міграційні втрати за цей період 

склали 57,7  тис. осіб.  

 

 
Рис. 1.18. Динаміка міграційного руху населення Донецької обла-

сті, тис. осіб  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Основний відтік населення від-

бувається через виїзд населення з 
території області, непідконтрольної 

українській владі. Більшість насе-

лення від’їжджає до сусідніх облас-
тей, м. Київ і Київської області.  
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Таблиця1.2. 

Показники міграції населення Донецької області у порівнянні з 

окремими регіонами України у 2018 році, осіб 

Регіони Прибуло Вибуло Сальдо 

Дніпропетровська  41 233 38 681 2 552 

Донецька  19 197 29 477 -10 280 

Запорізька 18 294 20 466 -2 172 

Київська 58 552 31 410 27 142 

Луганська 7 975 13 605 -5 630 

Харківська 51 804 47 270 4 534 

м. Київ 54 608 40 666 13 942 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

На демографічну ситуацію в 
регіоні істотний вплив справляє 

також рух внутрішньо переміще-
них осіб (далі – ВПО) з тимчасово 

окупованих територій Донецької  

та Луганської областей.   

Внутрішньо переміщені особи 
обліковуються структурними під-

розділами з питань соціального 
захисту населення райдержадмі-

ністрацій та виконавчих органів 

міських рад за місцем прожи-

вання. 

 

Рис. 1.19. Динаміка чисельності внутрішньо переміщених осіб, 

зареєстрованих органами соціального захисту населення Донець-

кої області у 2015-2018 роках, тис. осіб  

Джерело: дані Департаменту соціального захисту населення облдержадмі-
ністрації 
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На території області, підконт-
рольній українській владі, на кі-

нець 2018 року зареєстровано 

538,8 тис. внутрішньо переміще-
них осіб, з них 63% (або 538 тис. 

осіб) – це особи пенсійного віку, 
20,2% (108,9 тис. осіб) – працез-

датне населення,  13,7% 
(74,0 тис. осіб) – діти. За кількі-

стю зареєстрованих ВПО Донеч-

чина посідає перше місце серед 

інших областей України. 

У 2014-2015 рока чисельність 
внутрішньо переміщених осіб, за-

реєстрованих на території обла-

сті, підконтрольній українській 
владі, зростала і станом на 

01.01.2016 досягла найбільшого 

значення –  655,8 тис. осіб.  

Протягом 2016-2018 років від-
булося поступове скорочення чи-

сельності осіб зазначеної катего-

рії, що пов’язано з ускладненням 
перетину лінії розмежування, а 

також введенням процедур конт-
ролю за місцем фактичного про-

живання.  

Таким чином, в Донецькій обла-
сті спостерігаються негативні де-

мографічні тенденції з поглиблен-

ням ґендерного дисбалансу. 

Найбільшими ризиками для  

майбутнього розвитку регіону є: 

прискорене старіння населення 

та зростання демографічного на-
вантаження на осіб працездат-

ного віку внаслідок істотного пере-
вищення смертності над наро-

джуваністю;   

прискорення міграційного від-
току населення через проведення 

на території області бойових дій, 

складну економічну ситуацію;  

істотне навантаження з боку 
внутрішньо переміщених осіб, бі-

льша частина з яких – це люди пе-

нсійного віку. 

Ринок праці

Економічний розвиток Донець-

кої області, її потужний промисло-

вий комплекс обумовлює постійну 
потребу у трудових ресурсах. Вна-

слідок цього регіон традиційно ха-
рактеризувався якістю та профе-

сійним рівнем власного кадрового 

потенціалу. 

За даними Державної служби 

статистики України, 72,5% насе-
лення Донецької області має вищу, 

неповну вищу або професійно-тех-
нічну освіту (в середньому по Укра-

їні – 69% населення). 

Проте у 2013-2018 роках на фоні 
проведення бойових дій, 

економічного спаду та посилених 

міграційних процесів спостеріга-

ється загострення низки проблем-
них питань функціонування регіо-

нального ринку праці.    

У 2018 році на території, підкон-

трольній українській владі, зага-

льна чисельність населення у віці 
15-70 років, який є потенційно 

придатним для здійснення трудо-
вої діяльності, складає 1483,0 тис. 

осіб, що за оціночними даними ста-
новить 77,7% загальної чисельності 

людей, які проживають на відпо-

відній території.   
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Рис. 1.20. Структура економічної активності населення Донецької об-

ласті у віці 15-70 років в розрізі вікових груп у 2018 році (на території, 

підконтрольній українській владі) 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

При цьому, 58,1% людей зазначе-
ної категорії – це економічно акти-

вне населення, яке працює або ак-
тивно шукає роботу (в середньому 

по Україні – 62,6%).  

Найвища економічна активність 
спостерігається серед населення ві-

кової групи 35-49 років – 82,0%;  
найнижча – серед осіб у віці 50-70 

років (36,2%). Серед молоді  у віці 

15-34 роки цей показник складає 

61,8%.  

Економічна активність чоловіків 
на ринку праці складає 76,2% , жі-

нок – 62,9% 

Також спостерігається різниця в  

активності населення на ринку 

праці в залежності від рівня освіти. 
Найбільш активне населення – це 

особи, що мають повну (75,9% )  та 
базову (68,9%) вищу освіту. Найни-

жчий показник – серед осіб з поча-

тковою загальною освітою або без 

освіти (11,1%). 
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Рис. 1.21. Структура економічно активного населення Донецької обла-

сті в залежності від рівня освіти у 2018 році (на території, підконтроль-
ній українській владі) 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Динаміка основних показників 
ринку праці Донецької області  у 

2013-2018 роках  демонструє не-

сприятливі тенденції. 

 
*- Інформація за 2015-2018 роки наведена без урахування частини тимчасово окупованої 

території Донецької області  

Рис. 1.22. Динаміка зайнятого та безробітного населення працез-
датного віку у Донецькій області протягом 2013-2018 років (за ме-

тодологією Міжнародної організаційні праці), тис. осіб 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

31%

23%

30%

14%

2%

Базова і 

неповна 

вища 

освіта

Професійно-

технічна

освіта

Повна загальна 

середня

освіта

Базова,

початкова 

середня

освіта / 

Без освіти

1856,9

1697,7

730,7
721,6 705,7 714,5

165,5 216,4

121,4 122,9 125,3 120,2

8,2

11,3

14,2
14,6

15,1
14,4

2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*

Зайняте населення Безробітне населення Рівень безробіття, %

Повна  
вища  
освіта 



23 
 

Протягом зазначеного періоду ві-
дбувалося скорочення чисельності 

зайнятого населення, зростання 
безробіття, відтік кваліфікованих 

кадрів.  

Так, у 2018 році порівняно з 
2013 роком чисельність зайнятого 

населення зменшилась більше ніж 
на 1,1 млн осіб, або на 62%; рівень 

безробіття виріс на 6,2 відсоткових 

пункта і склав 14,4% (в середньому 

по Україні – 9,1%).  

За рівнем безробіття Донецька 
область посідає друге місце після 

Луганської області серед інших ре-

гіонів країни.  

При цьому, спостерігаються істо-

тні розбіжності за рівнем 

безробіття залежно від статі та мі-
сця проживання. У 2018 році рі-

вень безробіття жінок склав 8,3%, 
чоловіків – 18,9%. Середній рівень 

безробіття у містах протягом 2014-

2018 років склав 12,3%, у сільський 

місцевості – 20%. 

На зареєстрованому ринку праці 

у 2015 році кількість безробітних у 
2,5 раза перевищувала кількість 

вакансій.  
У 2016-2018 роках відбувалась 

поступова стабілізація. Кількість 

вакансій у 2018 році зросла порів-
няно з 2015 роком у 1,5 раза, чисе-

льність безробітних – скоротилась 
на 40%. 

 
Рис. 1.23. Динаміка попиту та пропозиції робочої сили на зареєс-

трованому ринку праці у 2014-2018 роках 

Джерело: дані Донецького обласного центру зайнятості- 

У 2018 році зі зростанням кілько-
сті вакансій посилились існуючі дис-

пропорції на ринку праці. Так, по-

пит на кваліфікованих робітників з 
інструментом, перевищив пропози-

цію на 38%, робітників з обслугову-
вання, експлуатації та контролю за 

технологічним устаткуванням – на 
12%, на найпростіші професії – на 

24%. 

За результатами онлайн-опиту-
вання роботодавців щодо їх потреби 

у професійних кадрах, проведеного 

Донецьким обласним центром зай-
нятості, виявлено попит на робіт-

ничі професії (водії транспортних 
засобів, малярі, електрогазозвар-

ники, слюсарі-ремонтники, електро-
монтери, швачки тощо) та спеціалі-

стів (бухгалтери, лікарі, інженери, 
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вчителя, вихователі, юристи, агро-

номи тощо).  

Зазначена ситуація, зокрема, обу-

мовлюється тим, що протягом 
останніх років спостерігається 

посилення відтоку населення і, в пе-
ршу чергу висококваліфікованих 

кадрів, у тому числі за ключовими 

напрямами функціонування бю-
джетної сфери (медицина, освіта 

тощо).

Рис. 1.24. Співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на 
зареєстрованому ринку праці Донецької області у професійному 

розрізі у 2018 році  

Джерело: дані Донецького обласного центру зайнятості 

Пропозиція законодавців, ви-

щих державних службовців, керів-
ників, менеджерів перевищує по-

пит майже в 3 рази. Так, станом 

на 01.01.2019 у галузі «Фінансова 
та страхова діяльність» на 1 вака-

нсію претендувало 273 особи, 
«Професійна, наукова та технічна 

діяльність» – 56 осіб.  

Брак робітничих кадрів на регі-

ональному ринку праці обумовлю-
ється тим, що протягом 2014-

2018 років спостерігається стійка 

тенденція до зменшення кількості 
випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  
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Рис. 1.25. Кількість випускників у закладах професійної (профе-

сійно-технічної) освіти Донецької області за напрямами підгото-

вки, осіб 

Джерело: дані департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

За цей період кількість випуск-

ників скоротилась на 28,4%. У роз-
різі напрямів економіки найбільше 

скорочення спостерігається у тра-
диційних для регіону видах діяль-

ності: «Металургійне виробництво», 

«Гірничодобувна промисловість», 
«Залізничний транспорт», «Будіве-

льні, монтажні і ремонтно-будіве-
льні роботи». Загальним трендом 

стало зростання частки випускни-

ків тих видів діяльності, які презе-
нтують сферу послуг: громадське 

харчування, сфера обслугову-

вання.  

Така ситуація пов’язана з низ-
кою факторів: 

складною демографічною ситуа-

цією, зокрема скороченням кілько-

сті школярів відповідного віку; 

змінами в структурі економіки 
регіону в останні роки (деградації 

окремих виробництв, зокрема вугі-

льної промисловості, закриття ба-

гатьох промислових підприємств),  

трансформацією уподобань су-
часної молоді, подальшим 

падінням престижу професійної 

освіти (робота на вугільних та поту-
жних промислових підприємствах 

наразі мало приваблює молодих ді-

вчат і хлопців). 

За результатами опитування на-

селення щодо проблем та пріорите-
тів розвитку Донецької області, 

проведеного в рамках підготовки 
Стратегії розвитку Донецької обла-

сті на період до 2027 року, 48% 

опитуваного населення зазначили 
відсутність гідної роботи та заробі-

тної плати, як одну з найгостріших 
проблем розвитку Донецької обла-

сті. 

Загальна кількість штатних праці-

вників в області за 2014-2018 роки 

скоротилась на 58,7% і у 2018 році 
склала 381,6 тис. осіб, з них 51,4% – 

жінки.  

Структура зайнятих за видами 

економічної діяльності залишається 

традиційною для економіки області. 
Найбільша чисельність штатних 

працівників зайнята в промислово-
сті – 42,4% (це найвище значення 
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серед регіонів, в середньому по Ук-
раїні – 24,2%). При цьому, 21,5% на-

селення зайнято у переробній про-

мисловості – в першу чергу, у мета-
лургійному виробництві та машино-

будуванні.  

Частка зайнятих в освіті складає 
12,7%, галузях охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги – 

10,6%, транспорті, складському гос-
подарстві, поштовій та кур’єрській 

діяльності – 9,6%. 

Рис. 1.26. Середньооблікова чисельність штатних працівників До-

нецької області за видами економічної діяльності у 2018 році   

Джерело: дані Державної служби статистики України 

За розміром середньої заробітної 

плати Донецька області посідає 2 мі-

сце після м. Київ. При цьому, спо-

стерігається стабільне її зростання. 

Так, індекс номінальної заробітної 
плати у 2018 році склав 114,3%, у 

2017 році – 139,0%, у 2016 році – 

122,0%, у 2015 році – 129,6%.  

У 2018 році середньомісячна за-

робітна плата в області склала 
9686 грн (чоловіків – 11 915 грн, жі-

нок – 7582 грн). Співвідношення за-
робітної плати жінок і чоловіків 

складає 63,6%, що є найменшим 

значенням по країні (в середньому 

за регіонами – 77,7%). 

Частково це поясняється тим, що 
основні види економічної діяльності 

регіону (добувна промисловість, ме-
талургія, машинобудування) 

пов’язані зі складною фізичною пра-
цею, і в них задіяні переважно чоло-

віки. 

В цілому рівень диференціації 
працюючого населення за рівнем 

заробітної плати в області має певні 

особливості. 

Так, частка штатних працівни-

ків, які отримували заробітну плату 
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менше розміру мінімальної заробіт-
ної плати у грудні 2018 року, 

склала 4% (в цілому по Україні – 
5,7%). При цьому, порівняно з  

2013 року цей показник збільши-

вся на 1 відсотковий пункт. 

В першу чергу, це пов’язано зі 

зростанням мінімальної заробітної 

плати в 3 рази з 1218 грн у грудні 

2013 року до 3723 грн у 2018 році. 

Частка працівників, які отриму-
ють заробітну плату вище серед-

ньої по області, виросла з 34% у 

2013 році до 38% у 2018 році.  

1218 грн – розмір мінімальної заробітної плати у грудні 2013 року 

3723 грн – розмір мінімальної заробітної плати у грудні 2018 року 

Рис. 1.27. Розподіл кількості штатних працівників Донецької обла-

сті за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2013 (внутрішнє 

кільце) і 2018 (зовнішнє кільце) років, % 

Джерело: оціночні розрахунки на основі даних Державної служби статистики 
України 

Найбільш високооплачуваними 

сферами професійної активності у 
Донецькій області є мистецтво, 

спорт, розваги та відпочинок 
(32 857 грн на місяць); оптова та ро-

здрібна торгівля, ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів 

(12 459 грн на місяць).  

До найменш оплачуваних галузей 

належать тимчасове розміщування 
та організація харчування 

(4 791 грн на місяць), охорона здо-
ров’я та надання соціальної допо-

моги (5 949 грн на місяць). 
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Рис. 1.28. Рівень заробітної плати у Донецькій області в розрізі 

видів економічної діяльності у 2018 році 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Однією з гострих проблем регіо-

нального ринку праці є зростання 
заборгованості із заробітної плати: 

протягом 2015-2018 років зазначе-
ний показник збільшився на 

28,5%. 

Станом на 01.01.2019 існувала 
заборгованість перед 30,2 тис. пра-

цівників в обсязі 467,3 млн грн, або 
13 537 грн в розрахунку на одну 

особу. Частка області у загальній 

заборгованості по Україні стано-
вить 17,7%  (перше місце серед ін-

ших регіонів). 

Переважні обсяги усіх боргів об-

ласті (90,7%) зосереджені на підп-

риємствах промисловості. 

Так, на підприємства добувної 

галузі припадає 17% заборговано-
сті; на переробну промисловість (в 

першу чергу, машинобудування) – 
57,3%; на сферу водопостачання, 

каналізація, поводження з відхо-

дами – 15%. 

Серед економічно активних під-

приємств 34% заборгованості при-
падає на філії підприємств, у тому 

числі відокремлені підрозділи 

КП «Вода Донбасу», які працюють 
на території області, тимчасово не-

підконтрольній українській владі, і 
забезпечують населення питною 

водою. 

Основними причинами боргів з 
оплати праці є складний фінан-

сово-економічний стан ПрАТ 
«Азовзагальмаш» (м. Маріуполь); 

значна дебіторська заборгованість 
за товари та послуги перед підпри-

ємствами житлово-комунального 

господарства; недостатність дер-
жавної підтримки вугільної галузі 

та недостатність обігових коштів у 
вугледобувних підприємств внаслі-

док зменшення обсягів видобутку 

вугілля. 
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* дані по території області, підконтрольній українській владі 

Рис. 1.29. Структура заборгованості із виплати заробітної плати в 
Донецькій області за видами економічної діяльності у 2014-2019 

роках (на початок року) 

Джерело: дані Державної служби статистики України  

Таким чином, ситуація на ринку 

праці області характеризується 
наявністю суттєвих структур-

них проблем, пов’язаних, в першу 

чергу, з наступними викликами: 

високий рівень безробіття через 

диспропорції між попитом та про-

позицією робочої сили;  

брак кваліфікованих кадрів у 

найбільш затребуваних галузях 

та сферах; 

зростанням заборгованості із 
заробітної плати, як один з фак-

торів підвищення соціальної на-

пруженості та зростання недо-

віри населення до влади. 
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ІНФРАСТРУКТУРА 

Транспорт і зв’язок 

Донецьку область обслуговує 
достатньо розвинутий транспорт-

ний комплекс, який традиційно 
був найпотужнішим на сході Ук-

раїни.  

Інфраструктура транспортного 
комплексу складається із споруд 

та обладнання зовнішнього тран-
спорту (залізничного, автомобіль-

ного, повітряного), мережі зовні-
шніх транспортних артерій, а та-

кож внутрішньоміської транспор-

тної системи населених пунктів. 

Перевезення вантажів в регіоні 

забезпечується автомобільним, 

залізничним та морським транс-
портом; пасажирів – міським еле-

ктричним, автомобільним, заліз-
ничним (до 2015 року – ще й авіа-

ційним) транспортом. 

При цьому, в умовах прове-
дення бойових дій, втрати конт-

ролю над частиною території ре-
гіону, а також руйнування ключо-

вих транспортно-логістичних 
зв’язків структура перевезення 

пасажирів та вантажів в регіоні 

зазнала суттєвих змін. 

 
 

Рис. 1.30. Структура перевезення вантажів та пасажирів у Доне-
цькій області за видами транспорту у 2013 (внутрішні кільця) та 

2018 (зовнішні кільця) роках

Джерело: дані Державної служби статистики України  
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Так, внаслідок ускладнення ло-
гістики залізничних перевезень, 

закриття повітряного простору та 

фактичної ізольованості Маріу-
польського морського торговель-

ного порту від багатьох вантажо-
власників, істотно знизилась час-

тка залізничного та морського 
транспорту, припинено авіаційне 

пасажирське сполучення. 

У 2018 році 71% перевезень ва-
нтажів та 46% перевезень паса-

жирів забезпечив автомобільний 

транспорт. 

Територією Донецької області 

пролягають 3 європейські авто-
мобільні дороги категорії «Е» 

протяжністю 329,1 км, а саме: 

автошлях Е40, який з’єднує мі-

ста Кале (Франція) та Ріддер (Ка-

захстан); 

автошлях Е50, який з’єднує мі-

ста Брест (Франція) та Махачкала 

(Російська Федерація); 

автошлях Е58, який з’єднує мі-
ста Відень (Австрія) та Ростов-на-

Дону (Російська Федерація). 

Також міжнародні автомобільні 
дороги, що проходять Донецькою 

областю, співпадають з 2 міжна-
родними транспортними кори-

дорами, загальна протяжність 

яких на території регіону складає 

194,6 км. Це: 

транспортний коридор «Єв-
ропа – Азія» (Краковець – Львів – 

Рівне – Житомир – Київ – Полтава 
– Харків – Дебальцеве – Ізварине), 

який на території Донеччини ча-

стково співпадає з дорогами М-
03 Київ-Харків-Довжанський  та 

М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізва-

рине; 

транспортний коридор «Чорно-
морське економічне співтоварис-

тво» (Рені – Ізмаїл – Одеса – Мико-

лаїв – Херсон – Мелітополь – Бер-
дянськ – Маріуполь – Новоа-

зовськ),  який на території Доне-
ччини частково співпадає з доро-

гами М-14 Одеса-Мелітополь-Но-
воазовськ та км 653+656 – 

км 698+063.      

 Станом на 01.01.2019 протяж-
ність автомобільних доріг загаль-

ного користування Донеччини 
становить  8075,6 км, у тому чи-

слі дороги державного значення – 

1865,5 км, місцевого значення – 
6210,1 км. Щільність автомобіль-

них доріг загального користу-
вання Донецької області стано-

вить 305 км на 1000 м2.Усі дороги 

мають тверде покриття.  

Майже 30% доріг загального 

користування на теперішній час 
перебувають не території, тимча-

сово не підконтрольній українсь-
кій владі. В результаті цього розі-

рвано основні мережі автомобіль-

ного транспортного сполучення 
між південною та північною час-

тинами регіону, що призвело до 
кардинальної зміни пасажирсь-

ких та вантажних транспортних 

потоків області. 

У зв’язку з неможливістю екс-

плуатації магістралей, що розта-
шовані на тимчасово окупованій 

території, в області визначені ма-
ршрути для транзиту транспорт-

них засобів в об’їзд цих територій 

сполученням північ-південь. За-
пропоновані маршрути є тимча-

совою альтернативою національ-
ній магістралі Н-20 Слов’янськ – 

Донецьк – Маріуполь. 
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Рис. 1.31. Карта-схема автомобільних доріг загального користу-

вання Донецької області 

Джерело: департамент розвитку базових галузей промисловості обл-
держадміністрації 
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Перший маршрут проходить по 
дорогах загального користування 

державного і місцевого значення, 

і розрахований для пересування 
легкових автомобілів і здійснення 

пасажирських перевезень. Дру-
гий маршрут прокладений по до-

рогах державного значення, тех-
нічні характеристики яких відпо-

відають вимогам для здійснення 

руху великовагового та великога-

баритного транспорту. 

Одночасно в результаті збіль-
шення навантаження на автомо-

більні дороги з боку важкого, ве-

ликогабаритного, вантажного 
транспорту (у томі числі військо-

вої техніки), в області 

спостерігається значна пошко-
дженість покриття автомобільних 

доріг. 

У зазначених умовах, почина-
ючи з 2013 року, відбулося істо-

тне скорочення показників діяль-
ності автомобільного транспорту. 

Так, у 2018 році порівняно з 
2013 роком обсяг перевезених 

вантажів скоротився на 33%, кі-

лькість перевезених пасажирів – 

у 5,3 раза. 

При цьому, у 2018 році до попе-
реднього року спостерігається по-

мірне перевезень як вантажів, 

так і пасажирів (на 7,2% та 0,6% 

відповідно).    

 

* без урахуванням частини тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.32. Динаміка показників діяльності автомобільного транс-

порту в Донецькій області 

 Джерело: дані Державної служби статистики України 

Маршрутну мережу Донецької 

області обслуговують 189 перевіз-

ників різних форм власності. Пе-
ревезення здійснюється 1,2 тис. 

одиниць рухомого складу (автобу-
сів), з яких 417 автобусів курсу-

ють у міжміському автобусному 

сполученні, 779 автобусів – у при-

міському сполученні.  

У галузі залізничного сполу-
чення до початку бойових дій та 

тимчасової окупації частини те-
риторії області найкрупнішим 

транспортним підприємством об-
ласті була Донецька залізниця, 

яка здійснювала майже 20% зага-

льнодержавних вантажних і па-
сажирських залізничних переве-

зень. 
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У результаті проведення АТО / 
ООС на підконтрольній українсь-

кій владі території залишилась 

лише Краснолиманська дирекція 
залізничних перевезень, на базі 

якої у 2016 році створено регіона-
льну філію «Донецька залізниця» 

ПАТ «Укрзалізниця». 

Філія розташована на території 

Донецької, Луганської, частково 

Дніпропетровської, Запорізької 
та Харківської областей. Експлуа-

таційна довжина головних колій 
становить 1,6 тис. км, у тому чи-

слі електрифікованих колій – 

0,6 тис. км. 

Філія має 7 стикових пунктів з 

іншими філіями АТ «Укрзаліз-
ниця», 1 міждержавний стик (ста-

нція Лантратівка філії «Донецька 
залізниця» - станція Вистріл Пів-

денно-Східної залізниці «Росій-

ські залізничні дороги»), обслуго-
вує Маріупольський морський 

порт.  

На теперішній час до складу Фі-

лії входять 116 роздільних пунк-
тів: 105 станцій, 4 блок-пости, 

4 колійних пости та 3 роз’їзди. 

Також до складу Філії входять: 

5 локомотивних, 6 вагонних депо, 
2 моторвагонних депо; 7 дистан-

цій колії; 7 дистанцій сигналізації 
та зв’язку; 5 дистанцій електро-

постачання; 3 колійних машин-

них станції; Бахмутська авто-
база, Авдіївський експеримента-

льний завод нестандартного обла-

днання.  

На базі структурного підрозділу 
«Служба перевезень» створено 

Єдиний центр управління переве-

зеннями у складі п’яти диспет-
черських дільниць, які були вве-

дені у дію протягом 2016 року, з 

них 3 дільниці (Лиманська, Марі-
упольська, Покровська) територі-

ально розміщені в Донецькій об-

ласті. 

За характером вантажної ро-

боти підприємство є навантажу-
вально-вивантажувальним. Ос-

новними вантажами є вугілля, 
флюси, чорні метали, кокс, ви-

роби металургійного комплексу, 

сіль тощо. 

Протягом 2018 року середньо-

добове навантаження в межах 
Донецької області склало 

1,9 тис. вагонів, вивантаження – 

2,2 тис. тис. вагонів. 

Для забезпечення пасажирсь-

кого залізничного сполучення в 
області функціонують 7 вокзалів 

2-го класу та 1 вокзал 3-го класу. 
У далекому сполученні пасажирів 

обслуговує 41 квиткова каса, у 

приміському – 37 кас. 

Протягом 2018 року пасажир-

ськими поїздами в дальньому 
сполученні перевезено 

1,6 млн пасажирів, у примісь-
кому сполученні – 3,5 млн паса-

жирів. 

В цілому порівняно з 2013 ро-
ком показники перевезень ванта-

жів та пасажирів істотно погір-

шилися.  

Так, обсяг перевезень вантажів 

зменшився на 51,2 млн т, або у 

2,1 раза. 

Кількість перевезених пасажи-
рів протягом 2013-2016 років 

зменшилася на 11,2 млн осіб, або 
на 27,5%. Проте, у 2018 році по-

рівняно з попереднім роком цей 

показник збільшився на 20,9%. 
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* без урахуванням частини тимчасово окупованої території області 

Примітки: дані щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у 2014 році 
відсутні;  
з 2017 року АТ «Укрзалізниця» змінило порядок обліку перевезень пасажирів 
у приміському сполученні, у зв’язку з чим дані за 2017-2018 роки неспівс-
тавні з попередніми роками 

Рис. 1.33. Динаміка показників діяльності залізничного транспо-

рту в Донецькій області 

Джерело: дані Державної служби статистики України за інформацією 
АТ «Укрзалізниця» 

Важливими питанням у сфері 

залізничного сполучення в регіоні 

залишаються проведення капіта-
льного ремонту колійного госпо-

дарства (потреба – 350 км), а та-
кож збільшення пропускної спро-

можності перегону Волноваха – 
Комиш Зоря, який наразі є єди-

ним залізничним перегоном, що 

з’єднує ДП «Маріупольський мор-
ський торговельний порт» з ін-

шими регіонами. 

Маріупольський порт входить 

до п'ятірки провідних портів Ук-

раїни та надає повний комплекс 
послуг, пов’язаних із вантажопе-

реробкою. 

Порт приймає судна довжиною 

до 250 м і осадкою не більше 8 м. 
Навігація в порту здійснюється 

цілорічно.  

Територія порту складає 
77,7 га. Довжина причальної 

лінії – 3,9 км. Інфраструктура 

порту містить 18 основних  ван-

тажних причалів (загальною дов-
жиною майже 4 тис. пм); 4 допо-

міжних причали (загальна дов-
жина – 221,9 пм); 3 моли та ого-

роджувальні дамби (загальна дов-
жина – майже 4 тис. пм); 2 підхі-

дних канали (загальна довжина – 

27,2 км); 12 плавзасобів.  

Загальна площа акваторії порту 

складає  6760,41 га.  

Враховуючи складну політичну 

та економічну ситуацію на сході 

України порт втратив значні об-
сяги вантажообігу, що у свою 

чергу негативно впливає на його 
фінансові показники. Незважа-

ючи на це, порт продовжує утри-
мувати соціальну сферу та своє-

часно виплачувати заробітну 

плату. 
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Так, внаслідок фактичної ізоля-
ції порту від багатьох вантажо-

власників, втрати глибин на під-

хідному каналі та будівництва 
мосту через Керченську протоку 

при пропускній спроможності 
порту у 18 млн т на рік, 2018 рік 

був завершений з показником у 

5,3 млн т. 

 

Рис. 1.34. Динаміка вантажопереробки ДП «Маріупольський мор-

ський торговельний порт» в розрізі основних груп вантажів, млн т. 

Джерело: дані ДП «Маріупольський морський торговельний порт»   

Маріупольський порт, як най-

ближчий порт до межі бойових 

дій, вже у 2014 році втратив зна-
чний вантажопотік, який ванта-

жовласники частково перенапра-
вили до сусіднього, але більш без-

печного порту у м. Бердянськ. Та-

кож, порт втратив важливих ван-
тажовласників на півночі Доне-

цької та Луганської областей, які 
опинилися на тимчасово окупо-

ваних територіях (Єнакіївський, 
Алчевський, Макіївський металу-

ргійні комбінати, «Донецьксталь», 

глиняні кар'єри і вугільні шахти). 
Тому, основу навантажопотоку у  

2015-2016 роках становила мета-
лопродукція місцевих металургій-

них комбінатів («ММК ім. Ілліча» 
та МК «Азовсталь»), а також сиро-

вина для них: залізорудний кон-

центрат і вугілля. Крім цього, 
порт перевантажував невеликі 

партії олії і шроту Маріупольсь-

кого заводу «Сателіт», каолінову 

глину і зернові з прилеглих до мі-

ста територій.  

Важливим питанням для порту 
є днопоглиблення акваторії  Азов-

ського моря. Порт може прий-

мати судна з осадкою 8 м. Але че-
рез інтенсивне замулення гли-

бини зменшилися, що негативно 
відобразилося на його конкурен-

тоздатності. 

Також, з будівництвом Кримсь-

кого мосту, з введенням обме-

жень габаритів суден, що прохо-
дять під аркою мосту, порт втра-

тив частину вантажопотоку, 
який було частково перенаправ-

лено в українські порти Чорного 
моря. Негативний вплив мають 

також перевірки спецслужбами 

Російської Федерації суден, що 
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прямують до порту та у зворот-

ному напряму. 

 Отже, найбільш актуальними 

проблемами діяльності порту на 

сьогодні залишаються: 

відсутність сприятливих умов 

для залучення інвестицій; 

зменшення глибин акваторії та 
каналу порту до критичних зна-

чень, які не відповідають паспор-

тним; 

обмеження надводного габа-

риту суден, яке пов’язане з неза-
конним будівництвом транспорт-

ного переходу через Керченську 

протоку; 

можлива затримка російсь-

кими прикордонниками інозем-
них суден, які йдуть через Керч-

Єнікальський канал в українські 
порти Азовського моря та у зво-

ротному напрямку; 

істотні терміни доставки ван-
тажів залізничним транспортом 

за маршрутом Запоріжжя-Ко-

миш-Зоря-Волноваха. 

На теперішній час у зв’язку з 
проведенням військових дій над 

територією Донецької області за-

крито повітряний простір для 
здійснення цивільних авіапереве-

зень. 

У зв’язку з втратою основних 
виробничих потужностей 

КП «Міжнародний аеропорт До-
нецьк ім. С.С. Прокоф’єва», які 

були майже повністю зруйновані 
внаслідок бойових дій,  на тепері-

шній час Донецька область зали-

шається без повітряного сполу-
чення з іншими кранами та регі-

онами України. 

На території, підконтрольній 

українській владі, розташовані 

аеропорт «Краматорськ», який є 

аеропортом  спільного базування 
воєнної та цивільної авіації, а та-

кож КП «Міжнародний аеропорт 

Маріуполь», який знаходиться під 

контролем Збройних сил України. 

На теперішній час аеропорт у 
м. Маріуполь знаходиться в задо-

вільному стані, аеропорт у 
м. Краматорськ – істотно пошко-

джений в результаті бойових дій.  

Ключовою проблемою, яка 
стримує розробку проєктів з їх ре-

конструкції (будівництва), є за-
критий повітряний простір.  Ви-

рішення цієї проблеми залежить 

від Міністерства оборони Укра-

їни. 

У  галузі зв’язку та телекому-
нікацій Донецької області основ-

ними постачальними послуг є 

Дніпропетровська філія ПАТ «Ук-
ртелеком», ПрАТ «Vodafone Укра-

їна», ПрАТ «Київстар», ТОВ 
«Лайфселл», ТОВ «Інтертелеком», 

ТОВ «Воля-кабель», ПрАТ «Фар-
леп-Інвест», Телекомунікаційна 

група Vega, Концерн радіомов-

лення, радіозв’язку та телеба-
чення, ТОВ «Українські телеме-

режі». 

Протягом останніх років в обла-

сті спостерігається зменшення кі-

лькості підключень допослуг теле-
фонного зв’язку з одночасним збі-

льшенням підключень до кабель-
ного телебачення та широкосму-

гового інтернету. 

Так, протягом 2015-2018 років 

кількість абонентів фіксованого 

телефонного зв’язку зменшилася 
на 271,1 тис. абонентів (або у 

3,5 раза) і склала 106,4 тис. або-
нентів; рухомого (мобільного) 

зв’язку – на 1,4 млн абонентів (або 

на 34%) і склала 5,6 млн абонен-

тів. 
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Кількість підключень до кабель-
ного телебачення протягом 2016-

2018 років також зменшується (в 

цілому на 3,6 тис. абонентів, або 
на 6%). Одночасно порівняно з 

2015 роком цей показник збіль-
шився на 1,4 тис. абонентів, або 

на 2,6%. 

 Істотне зростання спостеріга-
ється у сфері надання інтернет-

послуг. 

У 2018 році порівняно з 
2015 роком кількість підключень 

до широкосмугового інтернету 
збільшилася на 1,6 млн абонентів 

(або майже у 8 разів) і склала 

1,8 млн абонентів.

 

Рис. 1.35. Динаміка підключення до основних телекомунікацій-

них послуг у Донецькій області, тис. абонентів 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Для області характерна низька 

забезпеченість домогосподарств 
(особливо сільських територій) по-

слугами Інтернету вдома.  

Всього інтернетом вдома забез-

печені 488,3 тис. домогоспо-

дарств області, або 5,5% від пока-
зника по Україні. При цьому, ча-

стка таких домогосподарств у за-
гальній їй кількості є нижчою, ніж 

в середньому по України та порі-
вняно із сусідніми регіонами. Од-

ночасно цей показник зростає: 

протягом 2016-2018 років частка 
домогосподарств, які мають дос-

туп до інтернету вдома, 

збільшилася на 5,9 відсоткових 

пункти і склала 53,6% . 

Кількість абонентів широкос-

мугового інтернету у сільській мі-
сцевості у 2018 році склала 

16,6 тис. абонентів (або 0,9% за-

гальної кількості абонентів). У 
2017 році цей показник становив 

16,3 тис. абонентів (або 1,0% за-
гальної кількості). Отже, у 

2018 році спостерігається збіль-
шення кількості підключень до ін-

тернету у сільській місцевості на 

1,2%. При цьому, частка сільсь-
ких підключень у загальній кіль-

кості абонентів зменшилася на 

0,1 відсоткових пункти.   
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Рис. 1.36. Динаміка рівня забезпеченості домогосподарств Доне-
цької області доступом до послуг інтернету вдома у порівнянні з 

іншими регіонами та Україною, % кількості домогосподарств  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Особливо гостро стоїть про-

блема інформаційної ізольовано-
сті населення, що проживає 

вздовж лінії розмежування. Так, 

за оцінками громадськості (Гро-
мадська місія «Проліска»), понад 

50 тисяч жителів Мар'їнського, 
Ясинуватського і частково Волно-

васького районів не мають дос-
тупу до українського телебачення 

і радіомовлення та змушені диви-

тися тільки російські телеканали, 
а також канали з тимчасово оку-

пованих територій. 

  Як наслідок - для області харак-

терна низька обізнаність насе-

лення щодо  позитивних досяг-
нень від діяльності органів влади, 

а також щодо історій успіху та 
кращих практик впровадження 

діяльності на Донеччині, 

реалізації перспективних проек-

тів, впровадження загальнодер-

жавних реформ. 

Таким чином, одним із наслідків 

збройного конфлікту на терито-
рії області стала ускладненість 

транспортно-логістичних зв’яз-
ків як  всередині регіону, так і з 

іншими областями та країнами. 
При цьому, негативних наслідків 

зазнають усі типи транспорт-

ного сполучення, включаючи ав-
томобільні, залізничні, морські 

та повітряні перевезення. 

Одночасно на території, підко-

нтрольній українській владі, збе-

режений потенціал для віднов-
лення та розвитку сполучення з 

урахуванням переорієнтації тра-

нспортних зв’язків. 
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Енергетика 

Економіка Донецької області 
характеризується істотною енер-

гоємністю. У 2018 році регіон по-

сів друге місце за споживання те-
плоенергії (9,7% загального спо-

живання в Україні) та третє мі-
сце – за обсягом використання 

електроенергії (9,3%). 

При цьому, енергетична сис-
тема області спроможна не тільки 

задовольняти потреби побутових 
та промислових споживачів у по-

вному обсязі, але також переда-
вати надлишки виробленої 

електроенергії до об’єднаної енер-

гетичної системи. 

Так, протягом 2016-2018 років 

фактичний обсяг споживання 
електричної енергії в середньому 

становив 85% обсягу, виробле-
ного генеруючими підприємст-

вами, що розташовані на терито-

рії, підконтрольній українській 
владі. При цьому, зазначена тен-

денція відбувалася через суттєве 
зменшення обсягів споживання 

електричної енергії та поступо-
вого зростання обсягів її виробни-

цтва. 

 

* без урахування тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.37. Динаміка виробництва та споживання електроенергії в 

Донецькій області у 2015-2018 роках 

Джерело: дані Державної служби статистики України, департаменту роз-
витку базових галузей промисловості облдержадміністрації  

Виробництво електроенергії в 

регіоні забезпечує єдиний ком-
плекс генеруючих та енергопоста-

чальних підприємств, який на те-

риторії, підконтрольній українсь-

кій владі, представлений: 

 3 тепловими електростанціями 
(далі – ТЕС) у складі генеруючих 

підприємств ПАТ «Донбасенерго» 

(Слов’янська ТЕС), ТОВ «ДТЕК 

Східенерго» (Курахівська ТЕС) та 

ПАТ «Центренерго» (Вуглегірська 
ТЕС) встановленою потужністю 

5997 МВт на 15 енергоблоків; 

2 теплоелектроцентралями по-
тужністю 417 МВт, які забезпечу-

ють потреби споживачів у тепло-
вій та електричній енергії м. Кра-

маторськ та смт Миронівський 

Бахмутського району; 
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4 операторами систем розпо-
ділу електроенергії (АТ «ДТЕК До-

нецькі електромережі», ТОВ 

«ДТЕК Високовольтні мережі», 
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енергову-

гілля», Донецька філія ДП «Регіо-

нальні електричні мережі»); 

мережею ліній електропередачі 
загальною протяжністю 33,9 тис. 

км. 

Внаслідок збройного конфлікту 
область втратила генеруючі поту-

жності Старобешівської ТЕС 
(встановлена потужність – 

2000 МВт) та Зуївської ТЕС 

(1270 МВт), на які припадало 
майже 54% загальної потужності 

теплоелектростанцій регіону. 

На Слов`янську ТЕС ПАТ «Дон-

басенерго»  припадає 14,7% зага-
льної потужності ТЕС підконтро-

льної частини регіону. Станція 

працює на одному двокорпус-
ному блоці та додатково може 

використовувати в опалювальний 
період турбогенератор для забез-

печення теплом мешканців м. 

Миколаївка Слов’янського рай-
ону, на території якого вона пра-

цює. Проектним паливом 
Слов`янської ТЕС є вугілля марки 

А (вугілля антрацитової групи). У 
зв'язку з дефіцитом проектного 

палива, на станції додатково в 

якості палива використовується 

нафтовий кокс.  

Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК 
Східенерго» має у своєму складі 

7 блоків, які забезпечують 25,3% 

загальної потужності ТЕС регіону. 
Станція використовує в якості 

палива вугілля марки ДГ (вугілля 

газової групи). 

Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центре-
нерго» має 7 блоків загальною по-

тужністю 3600 МВт (60,0%  зага-

льної потужності ТЕС) та в якості 
палива також використовує ву-

гілля газової групи. 

 

Рис. 1.38. Актуальна встановлена потужність теплоелектростан-
цій, розташованих на території Донецької області, підконтрольній 

українській владі 

Джерело: департамент розвитку базових галузей промисловості обл-
держадміністрації  

Загальна протяжність ліній еле-
ктропередачі 0,4-110 кВ в області 

складає 63,6 тис. км (у тому числі 

52,6 тис. км повітряних ліній 0,4-
110 кВ та 9,0 тис. км кабельних 

ліній 0,4-110 кВ). В результаті 

Слов’янська ТЕС 
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3600 МВт

Курахівська ТЕС 
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збройного конфлікту майже 50% 
протяжності ліній електропере-

дачі залишилося на тимчасово 

окупованій території.  

Втрати в електромережах на 

сьогодні складають 2-2,5% від 

загального обсягу виробництва.  
Щороку енергетичні підприємс-

тва здійснюють комплекс заходів, 

пов’язаних з технічним переосна-
щенням та модернізацію основ-

них фондів, у тому числі для зни-

ження втрат в електромережах. 

 

* без урахування тимчасово окупованої території області  

Рис. 1.39. Протяжність ліній електропередачі на території Доне-

цької області, км 

Джерело: дані департаменту розвитку базових галузей промисловості обл-
держадміністрації   

У 2018 році в області було вико-

ристано 20,9 млн т умовного па-
лива. При цьому, у порівнянні з 

2013 роком спостерігається змен-

шення використання майже всіх 
видів палива від 47% (вугілля 

кам’яне, кокс та напівкокс з 
кам’яного вугілля) до 81%  (бензин 

моторний).  

В цілому обсяги використання 

палива до рівня 2013 року змен-

шилися майже вдвічі – на 52,2%. 

Помірне річне зростання цього 

показника було досягнуто лише у 
2018 році: порівняно з 2017 ро-

ком використання палива збіль-

шилося на 1,5 тис. т умовного па-

лива, або на 7,9%.    

У структурі використання па-

лива майже 57% припадає на 

кам’яне вугілля. 

Балансові запаси кам’яного ву-

гілля в області складають 
13,5 млрд т, промислові запаси – 

2,4 млрд т. Станом на 01.01.2019 
з видобутку вугілля працюють 

22 шахти, у тому числі 12 шахт 
державної власності (54,5% від 

загальної кількості) та 10 шахт не-

державної форми власності 
(45,5% від загальної кількості). 

Крім того, розташовано 4 шахти, 
що перебувають у стадії ліквіда-

ції, та 4 шахти, що знаходяться у 

стадії підготовки до ліквідації. 

Приватні вугледобувні підпри-

ємства області збільшують об’єми 
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видобутку вугілля. Так, за 
2018 рік підприємствами недер-

жавної форми власності видобуто 

9,1 млн т вугілля, що на 1,1 млн т 
(на 13,9%) більше, ніж за  

2017 рік. При цьому, зазначені 
підприємства збільшують капіта-

льні інвестиції, які спрямовують 
на збільшення видобутку та зба-

гачення вугілля, модернізацію 

станцій теплової генерації і будів-
ництво потужностей у відновлю-

ваній енергетиці.  

Одночасно динаміка показни-

ків державного сектору вугільної 

галузі свідчить про посилення 
кризи. Значна частина держав-

них шахт регіону понад 20 років 
працюють без реконструкції; дві 

третини основного стаціонарного 
устаткування відпрацювали нор-

мативний строк експлуатації і по-

требують негайної заміни. Підт-
римка потужностей діючих шахт 

здійснюється практично без про-
ведення необхідних капітальних 

робіт з удосконалення гірничого 

господарства, проектно-монтаж-
них рішень тощо. Крім того, вугі-

льна галузь є одним з лідерів за рі-
внем травматизму, що пов’язано 

не тільки зі складними горно-гео-
логічними умовами, в яких розро-

бляються вугільні пласти, але й з 

незадовільним станом облад-

нання. 

Не зважаючи на це, Донецька 
область належить до числа лідерів 

вуглевидобутку. Серед областей 

України, в яких здійснювався ви-
добуток вугілля, протягом 2015-

2018 років регіон посідав друге 
місце за обсягом видобутку. Так, 

питома вага обсягів видобутку 
вугілля  Донецької області до зага-

льного показника по Україні 

склала 36,1% та 33,4% відпо-

відно. 

  

Рис. 1.40. Динаміка обсягів видобутку кам’яного вугілля Донець-

кої області у порівнянні з іншими регіонами, млн т 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

При цьому, порівняно з  
2015 роком спостерігається змен-

шення видобутку вугілля всіма 
регіонами, крім  Дніпропетровсь-

кої області. Так, видобуток ву-

гілля у Донецькій області 

зменшився порівняно з 2015 ро-

ком на 3,3 млн т (або на 22,7%). 

У зв’язку з цим, спостерігається 
також зміна структури видобутку 

вугілля в розрізі регіону. Так 

14,4
15,6

11,4 11,1

4,6
5,2

1,9
0,7

18,8 18,4

20,1 20,0

1,8 1,4 1,3 1,4
0,2 0,2 0,1 0,1

2015 2016 2017 2018

Донецька Луганська Дніпропетровська Львівська Волинська



44 

частка Дніпропетровської області 
істотно збільшилася (на 12,7 від-

соткових пункти до 60,1%), що ві-

дбувається на фоні скорочення 
питомої ваги інших 

вугледобувних регіонів. Зокрема, 
частка Донецької області змен-

шилася на 2,7 відсоткових пун-

кти і склала 33,4%. 

   

 
Рис. 1.41. Структура видобутку кам’яного вугілля у 2015 (внутрі-

шнє кільце) та 2018 (зовнішнє кільце) роках в розрізі регіонів 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Обсяг видобутку кам’яного ву-

гілля на державних підприємства 
регіону за 3 роки зменшився на 

1,7 млн т (або на 47,2%) і у 
2018 році склав 3,6 млн т.  При 

цьому, за цей період середньоді-

юча кількість очисних вибоїв зме-
ншилася з 22,1 од. до 19,3 од. Од-

ночасно знижується і середньодо-
бове навантаження на вибій 

(майже в 1,7 раза з  416,8 т на 

добу у 2015 році до 251,9 т на 

добу у 2018 році).   

Зважаючи на падіння обсягів 
вуглевидобутку, зменшується й 

чисельність зайнятих у галузі. У 
2018 році середньооблікова чисе-

льність працівників вуглевидобу-

вних підприємств, підпорядкова-
них галузевому міністерству, 

складала 19,9 тис. осіб, що на 
8,5 тис. осіб (на 29,9%) менше, 

ніж у 2015 році. 

Практично всі державні вугле-

добувні підприємства глибоко 
збиткові. За 2018 рік збитки від 

звичайної діяльності до оподатку-
вання по державних вугледобув-

них підприємствах області склали 

1,1 млрд грн, що пояснюється, в 
першу чергу, суттєвим переви-

щенням витрат, яких потребує ву-
глевидобуток, над доходами вугі-

льних підприємств. 

У 2018 році середньомісячна со-
бівартість 1 т товарної вугільної 

продукції без ПДВ по державних 
вугледобувних підприємствах 

становила 3 354,8 грн, що на 
1 109,8 грн (на 49,4%) більше, ніж 

у 2015 році. При цьому, середня 

оптова ціна 1 т товарної вугільної 
продукції складає 1 894,8 грн, що 

на 908 грн (на 92%) більше, ніж у 

2015 році. 

Оптова ціна менша за 
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собівартість 1 т товарної вугільної 
продукції (без ПДВ) у 2015 році на 

1258,2 грн (або на 56,0%), у 

2018 році – на 1460,0 грн (або на 
43,5%). Зокрема, розрив між 

різницею собівартості та оптової 
ціни 1 т товарної вугільної проду-

кції (без ПДВ) у 2018 році збільши-

вся на 201,8 грн на 1т товарної 

вугільної продукції (або на 12,5%). 

 

Рис. 1.42. Динаміка собівартості та ціни вугільної продукції на 

державних шахтах Донецької області, грн 

Джерело: дані департаменту розвитку базових галузей промисловості обл-
держадміністрації 

Оскільки собівартість товарної 

вугільної продукції перевищує її 
оптову ціну, диспропорція між за-

значеними показниками не до-

зволяє шахтам ефективно працю-

вати без бюджетної підтримки. 

Щорічно з Державного бюджету 

України на вугледобувні підпри-
ємства спрямовуються значні об-

сяги коштів, але більша їх частина 

за своїм цільовим призначенням є 
видатками споживання і спрямо-

вується на виплату заробітної 

плати працівникам. 

 

Рис. 1.43. Динаміка фінансування з Державного бюджету держа-

вних вуглевидобувних підприємств Донецької області, млн грн 

Джерело: дані департаменту розвитку базових галузей промисловості обл-
держадміністрації 

Так, протягом  2015-2018 років 

капітальні видатки на здійснення 

заходів з технічного переосна-

щення і модернізації  державних 
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шахт здійснювалися тільки у 
2018 році – 289,1 млн   грн, або 

15,2% фактичного фінансування 

та 10,4% реальної потреби на ви-
конання інвестиційних проєктів з 

технічного переоснащення і моде-

рнізації. 

Отже, вагомим чинником, що 
заважає розвитку галузі, є недо-

статній обсяг інвестицій, немож-

ливість залучити кредитні кошти 
навіть під державні гарантії, що 

на сьогодні не дає можливості за-
безпечити відтворення виробни-

чих потужностей. Також, через 

недостатнє фінансування робіт з 
ліквідації вугледобувних підпри-

ємств не виконуються програми 
їх закриття, що призводить до що-

річного зростання вартості таких 
робіт і до додаткових витрат на 

утримання шахт, що ліквіду-

ються.  

При цьому, основним завдан-

ням місцевої влади в контексті ро-
звитку/згортання вугільної галузі 

є вирішення комплексу соціально-
економічних проблем монофунк-

ціональних шахтарських міст (не-
визнаних депресивних територій) 

шляхом розробки та реалізації 

програм розвитку, спрямованих 
на підвищення рівня зайнятості, 

розбудови інфраструктури та під-
вищення спроможності територі-

альних громад. Реалізація зазна-

чених програм повинна сприяти 
зростанню зайнятості, підви-

щенню рівня доходів місцевих 
бюджетів та зміцненню спромож-

ності відповідних територіальних 

громад. 

 

Рис. 1.44. Динаміка виробництва електроенергії з відновлюваль-

них джерел енергії у Донецькій області 

Джерело: дані Державної служби статистики України, департаме-

нту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації 

Економіка Донецької області 

переважно спирається на вико-
ристання не поновлювальних 
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0,09%, у 2015 році – 0,86 %, у 
2018 році – 0,08%). В цілому про-

тягом 2015-2018 років обсяг ви-

робництва електроенергії з відно-
влювальних джерел енергії скоро-

тився на 175,7 млн кВт*год., або 

майже у 16 разів. 

Зменшення обсягів виробниц-
тва електричної енергії з альтер-

нативних джерел енергії 

пов’язано з проведення АТО/ООС 

у Донецькій області. 

Так, найпотужніші об’єкти ВЕО 
«Вітроенергопром» та ТОВ «Вітря-

ний парк Новоазовський» (зага-

льна потужність – 88 МВт, або 
97,3% загальною потужності під-

приємств альтернативної енерге-
тики, яким встановлено «зелений 

тариф») знаходяться на лінії роз-
межування під постійними об-

стрілами та фактично не працю-

ють. 

Найбільшим працюючим 

об’єктом в області залишився 
ПрАТ «Екопрод» (джерело енергії – 

біогаз; потужність – 1,487 МВт), а 
також локальні, невеликі, прива-

тні об’єкти. 

Не зважаючи на проведення 
бойових дій, на території області 

здійснюється будівництво вітрое-
лектростанції у м. Краматорськ 

потужністю більше 65 МВт 
(TOB «АтомВінд-Краматорськ») та 

сонячної електростанції у м. Бах-

мут потужністю 13 МВт 
(ТОВ «Енерго Індастрі»). Реаліза-

ція обох проєктів запланована на 

2019-2020 роки. 

В містах, районах, ОТГ області 

використовують альтернативну 
енергію для зовнішнього освіт-

лення, теплопостачання та гаря-
чого водопостачання. З кожним 

роком кількість таких проектів 

збільшується. 

Так, з 2013 року до 2018 року 

встановлена потужність об’єктів 
альтернативної енергетики збіль-

шилася на 18,2 МВт (або на 

19,9%). 

 

Рис. 1.45. Динаміка встановленої потужності об’єктів альтерна-

тивної енергетики у Донецькій області 

Джерело: дані департаменту розвитку базових галузей промисловості обл-
держадміністрації  

Починаючи з 2017 року, прива-
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сонячних електроустановок при-
ватних домогосподарств збільши-

лася на 74 од., або у 3,1 раза, і 

склала 109 од. При цьому, їх зага-
льна потужність зросла на 1,51 

МВт (або у 3,6 раза) та склала 2,1 

МВт. 

В цілому потенціал Донецької 
області дозволяє ефективно 

використовувати відновлювані 
джерела енергії. Так, за оцінками 

експертів, технічно досяжний по-

тенціал регіону складає 25,4 млрд 
кВт*год. На рік. Найбільша час-

тка в його структурі належить 
енергії довкілля (42,4%)  

біомасі (32,9%) та геотермальній 

енергії (10,3%). 

 

Рис. 1.46. Структура техніко-досяжного енергетичного потенці-

алу  Донецькій області в розрізі джерел альтернативної енергії 

Джерело: дані проекту «Підвищення енергоефективності та стимулювання 
використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та серед-
ніх підприємствах України», що виконано Агентством ООН з питань промис-
лового розвитку за підтримки Глобального Екологічного Фонду  

За напрямом використання 
енергії вітру Донецька область ві-

дноситься до ІІ району з серед-

ньорічною швидкістю вітру 4,5 
м/с (всього існує три райони: I < 

4,25 м/с; II 4,5 м/с; III > 5,0 м/с). 

Таким чином, Донецька об-

ласть має потужний енергетич-

ний комплекс, який спроможний 

задовольняти потреби побуто-
вих та промислових споживачів у 

повному обсязі. 

Одночасно регіон характеризу-
ється істотною енергоємністю 

економіки, яка спирається на ви-
користання традиційних, не по-

новлювальних джерел енергії. 
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Соціальна сфера 

З метою забезпечення насе-

лення ключовими послугами у 

найбільш важливих галузях і сфе-
рах області функціонує 

розгалужена мережа закладів, які 

формують систему соціальної ін-

фраструктури. 

 

Освітня інфраструктура 

Освітня інфраструктура області 
представлена закладами дошкіль-

ної, загальної середньої, професій-

ної (професійно-технічної), вищої 

освіти.  

Значна частина закладів освіти 
залишилася на території області, 

непідконтрольній українській 

владі. В результаті цього порівняно 

з 2013 роком кількість дошкільних 
навчальних закладів зменшилася 

на 609 одиниць (у 2,1 раза), закла-

дів загальної середньої освіти – на 
594 одиниці (у 2,1 раза), закладів 

професійної (професійно-технічної) 
освіти – на 67 одиниць (у 2,5 раза), 

закладів вищої освіти – на 45 оди-

ниць (у 2,6 раза). 

 
* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.47. Динаміка кількості закладів освіти у Донецькій області 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Станом на 01.01.2019 на терито-
рії області, підконтрольній україн-

ській владі, працювали 549 дошкі-

льних навчальних закладів (далі – 
ДНЗ), у тому числі 347 ДНЗ у містах 

і 202 ДНЗ – у сільській місцевості. 
У зазначених закладах вихову-

ються 52,2 тис. дітей (у містах – 
46,9 тис. осіб, у сільській 

місцевості – 5,3 тис. осіб). Питома 
вага дівчаток складає 48% від зага-

льної кількості дітей у дошкільних 

закладах.  

Станом на 07.05.2019 в області 

функціонує 596 закладів дошкіль-
ної освіти, які відвідують 55,1 тис. 

дітей (у тому числі 3,1 тис. дітей-
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тимчасово переміщених осіб). При 
цьому, в області налічується 566 ді-

ючих закладів дошкільної освіти та 

30 призупинених закладів. 

Усіма формами дошкільної 

освіти охоплено 98,5% старшого 
дошкільного віку (у 2015 році – 

89,5%).  

На 100 місцях у середньому ви-

ховуються 97 дітей (у 2015 році – 

99,6).   

Кількість закладів загальної сере-

дньої освіти, що забезпечують на-
дання освітніх послуг в області, у 

порівнянні з 2013-2014 навчаль-

ним роком зменшилася вдвічі, 
оскільки 547 шкіл залишилися на 

території, де органи державної 
влади не здійснюють свої повнова-

ження.  

З метою створення універсаль-
ного освітнього простору, який за-

безпечуватиме рівний доступ осіб 
до якісної освіти, раціональне й 

ефективне використання наявних 
ресурсів, ліквідовано (реорганізо-

вано) у 2016 році – 3 заклади зага-

льної середньої освіти, у 
2017 році – 13 закладів, у 

2018 році – 38 закладів. 

За наповнюваністю шкіл Доне-

цька область посідає 5 місце після 

м. Київ, Дніпропетровської, Хар-

ківської, Одеської областей. 

 
Рис. 1.48. Рівень середньої наповнюваності шкіл у розрізі регіо-

нів України 

 Джерело: дані Державної служби статистики України 

Оптимізація закладів загальної 

середньої освіти області впливає 

на показник завантаженості. Так, 
протягом останніх чотирьох років 

завантаженість шкіл в області 

зросла з 269 учнів у 2015-

2016 навчальному році до 314 уч-

нів у 2018-2019 навчальному році 
і перевищила показник 2013-
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2014 навчального року 

(303 особи).  

Для  8,2 тис. дітей організовано 

підвезення до школи, у тому числі 
для 5,6 тис. дітей у сільській міс-

цевості. 

Загальний рівень охоплення 

освітою дітей шкільного віку по 
області – 98,3% (у містах – 98,3%, 

у сільській місцевості – 98,1%). Рі-

вень охоплення дівчат – 98,5%. 

Протягом 2015-2017 років у за-

кладах загальної середньої освіти 
налічувалося 36 вакансій учите-

лів. У 2018 році цей показник збі-

льшився майже вдвічі – до 64 ва-

кансій.  

У розподілі педагогічних праці-
вників за віком учителя віком від 

31 до 40 та від 41 до 50 років ста-

новлять 21% та 28% відповідно. 
Протягом останніх чотирьох ро-

ків простежується зростання учи-
телів віком понад 60 років: з 

1250 осіб у 2015-2016 навчаль-
ному році до 1513 осіб у 2018-

2019 навчальному році (з 13% до 

16%) та скорочення учителів ві-
ком до 30 років – з 1433 осіб до 

1275 осіб. 

За результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання у 

2016 році Донецька область по-
сіла 14 місце, у 2017 році – 6 мі-

сце, у 2018 році – 10 місце, у 

2019 році – 11 місце. 

 
Рис. 1.49. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закла-

дів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оці-
нювання 160 балів і вище (у % до загальної кількості учнів, що про-

ходили тестування з предмету) 

Джерело: дані департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 

У 2018 році порівняно з 
2016 роком частка випускників за-

кладів загальної середньої освіти 
Донецької області, які отримали за 

результатами зовнішнього незале-

жного оцінювання 160 балів і 
вище, з української мови зросла на 

4,8 відсоткових пункти (дівчата 
значно краще складають оціню-

вання з цього предмету); з 

математики – на 1,9 відсоткових 
пункти (частка хлопців, які здали 

оцінювання з цього предмету на 
високий бал, перевищила частку 

дівчат); з іноземної мови – на 1,1 

відсоткових пункти (питома вага 
дівчат перевищує питому вагу хло-

пців на 5,1 відсоткових пункти). 

Протягом 2015-2019 років кіль-

кість класів у закладах загальної 
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середньої освіти, груп у закладах 
дошкільної освіти та дітей, які нав-

чаються за інклюзивною формою, 

зростає.  

Кількість класів з інклюзивною 

формою навчання зросла з 26 оди-
ниць до 164 одиниць, у них дітей – 

з 49 осіб до 292 осіб. Кількість ін-
клюзивних груп зросла з 13 оди-

ниць до 37 одиниць, у них дітей – з 

26 осіб до 79 осіб.  

Так, в області працюють 28 ін-

клюзивно-ресурсних центрів та Ре-
сурсний центр підтримки інклюзи-

вної освіти на базі Донецького об-

ласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, в яких станом 

на 07.05.2019 комплексну психо-
лого-педагогічну оцінку розвитку 

пройшли 2,4 тис. дітей з особли-
вими освітніми потребами. 

Фахівцями інклюзивно-ресурсних 
центрів надано 4,9 тис. консульта-

цій батькам, а також 1,9 тис. кон-

сультацій – педагогічним працівни-

кам. 

Проблемою залишається недо-
статня забезпеченість закладів 

освіти педагогічними працівни-
ками, що мають спеціальну (корек-

ційну) освіту. Спеціалісти, які за-

кінчують педагогічні вищі навча-
льні заклади, не підготовлені до ро-

боти в закладах за інклюзивною 
формою навчання. Також потребу-

ють додаткових знань фахівці 

щодо педагогіки толерантності. 

Станом на 01.01.2019 в області 

здійснюють діяльність 63 заклади 
позашкільної освіти, з них обласної 

комунальної власності – 6 закладів.  

Рис. 1.50. Розподіл дітей за напрямами діяльності закладів поза-

шкільної освіти в Донецькій області  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Освітнім процесом охоплено 

58,1 тис. дітей (це 41% від учнів 
закладів загальної середньої 

освіти), у тому числі вихованців, 

учнів, слухачів з особливими осві-
тніми потребами – 1,2 тис. осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування – 

0,6 тис. осіб; дітей з малозабезпе-

чених сімей – 1,8 тис. особи. 

Протягом 2015-2018 років кіль-

кість дітей, охоплених позашкіль-

ної освітою, скоротилась з 
58,2 тис. осіб до 25,1 тис. осіб. Це 

обумовлено недостатнім або 

науково-технічний

14%

еколого-натуралістичний 

та туристсько-

краєзнавчий
8%

художньо-естетичний

59%
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16%



53 

нестабільним фінансуванням 
освіти в цілому, і позашкільної – 

зокрема, що призводить до цілої 

низки інших проблем: матеріа-
льно-технічне забезпечення освіт-

нього процесу, стан будівель, ка-
дрове забезпечення тощо. Як ре-

зультат, у ряді міст, районів, ОТГ 
позашкільні заклади опинилися 

під загрозою закриття, злиття або 

об’єднання. При цьому, найбільш 
вразливим є контингент дітей із 

малонаселених пунктів, сільської 
місцевості (лише 11% закладів по-

зашкільної освіти знаходяться у 

сільській місцевості та новоство-
рених територіальних громадах). 

Такі діти втрачають гарантоване 
державою право на позашкільну 

освіту.  

Серед 10 створених в області 
територіальних громад 4 мають 

на балансі заклади позашкільної 

освіти (Іллінівська, Лиманська, 
Олександрівська, Соледарська 

громадах), ще у 3 (Миколаївській, 
Черкаській, Шахівській грома-

дах) організовано роботу гуртків 
від обласних закладів позашкіль-

ної освіти або з інших населених 

пунктів та територіальних гро-

мад. 

Мережа закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти До-

нецької області складає 45 закла-

дів (з них 2 заклади професійної 
освіти при установах виконання 

покарань). Контингент учнів на 
початок 2018-2019 навчального 

року склав близько 10,5 тис. осіб. 

  

За видами За галузями 

Рис. 1.51. Розподіл закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Донецької області за видами та галузями  

Джерело: дані департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

У порівнянні з іншими облас-

тями Україні за кількістю профе-
сійно-технічних навчальних за-

кладів Донецька область посідає 

2 місце разом з Харківської об-
ластю (по 45 закладів) після Дніп-

ропетровської та Львівської обла-
стей (по 58 закладів); за кількістю 

учнів, які в них навчаються – 

8 місце після Львівської, Дніпро-

петровської, Одеської, Харківсь-
кої, Запорізької, Вінницької обла-

стей і м. Київ. 

Підготовка робітничих кадрів 
ведеться за 14 напрямами еконо-

мічної діяльності, які охоплюють 
понад 110 робітничих професій. 
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промисловість; металургійне виро-
бництво; загальні професії елект-

ротехнічного виробництва; заліз-

ничний транспорт; автомобільний 
транспорт; будівельні, монтажні і 

ремонтно-будівельні роботи; сіль-
ське господарство; громадське ха-

рчування; торговельно-комер-
ційна діяльність; сфера обслугову-

вання тощо. 

Для закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти харак-

терна застарілість матеріально-
технічної їх бази, яка не дозволяє 

забезпечити якісну підготовку ро-

бітників з урахуванням сучасних 
вимог (у переважній більшості за-

кладів використовується облад-
нання, якому вже більше 20 років 

і яке практично не використову-

ється на виробництві). 

Заклади вищої освіти Донеч-

чини забезпечують фундамента-
льну наукову, професійну та 

практичну підготовку спеціаліс-
тів різних освітньо-кваліфікацій-

них рівнів для всіх соціальних 

сфер регіону.  

На початок 2018/19 навчаль-

ного року спеціалістів з вищою 
освітою готували 50 закладів ви-

щої освіти: 36 закладів фахової 
передвищої освіти (коледжі, тех-

нікуми, училища), з них 19 окре-

мих юридичних осіб та 17 струк-
турних підрозділів закладів вищої 

освіти, а також 14 закладів вищої 
освіти (університети, академії, ін-

ститути), з них 12 державних та 

2 приватних заклади.  

У зв’язку з проведенням на те-

риторії Донецької області війсь-
кових дій з непідконтрольної те-

риторії переміщено 10 закладів 
вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акреди-

тації, а також один заклад І рівня 

акредитації (з них 3 заклади – до 

інших регіонів України). 

 * дані наведені без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.52. Динаміка кількості осіб, прийнятих на навчання до за-

кладів вищої освіти Донецької області, тис. осіб 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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науково-педагогічних працівника, 
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звання. 
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Об'єднує керівництво провідних 
закладів вищої освіти та наукових 

установ регіону Донецький науко-

вий центр НАН та МОН України, до 
якого входять у тому числі предста-

вники: 

Донбаської державної машино-

будівної академії; 

Донецького національного техні-

чного університету; 

Донецького національного меди-

чного університету ім. М. Горького; 

Приазовського державного тех-

нічного університету; 

Маріупольського державного уні-

верситету; 

Інституту прикладної матема-

тики і механіки НАН України; 

Інституту економіки промисло-

вості НАН України; 

Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України тощо. 

Станом на 01.05.2019 у закладах 
вищої освіти навчалося 39,3 тис. 

студентів (у 2016 році зараховано 
14,6 тис. осіб, у 2017 році – 

12,8 тис. осіб, у 2018 році – 

12,1 тис. осіб)  

Проблемами функціонування пе-

реміщених закладів вищої освіти 

залишаються: 

брак навчальних приміщень; 

значна втрата матеріально-тех-

нічної бази, первинної документа-

ції, кадрового потенціалу та конти-

нгенту студентів; 

відсутність житла для наукових і 
науково-педагогічних працівників 

та студентів. 

Таким чином, незважаючи на до-

сить добрий рівень розвитку галузі 

освіти в області проблемними пи-

таннями залишаються: 

територіальна диференціація на-
повнюваності об’єктів дошкільної 

та загальної середньої освіти; 

недостатній рівень оснащення 
матеріально-технічної бази навча-

льних закладів, перепрофілювання 
закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на випуск профе-

сій, на які значно зріс попит; 

повна або часткова втрата ма-

теріально-технічної бази більшості 
закладів вищої освіти, які перереєс-

трувалися з тимчасово непідконт-

рольної українській владі території; 

недостатність педагогічних кад-
рів у закладах середньої освіти, осо-

бливо тих, що мають спеціальну 

(корекційну) освіту. 

Медична інфраструктура 

Мережа закладів охорони здо-

ров’я області представлена 135 за-

кладами охорони здоров’я, до 
складу яких, зокрема, входять 

33 центри первинної медико-сані-
тарної допомоги, 46 лікарень, 

2 психіатричні лікарні, обласні тра-
вматологічна та дитяча лікарні, об-

ласна лікарня інтенсивного ліку-

вання, 2 перинатальних центри, 
8 диспансерів, 3 санаторії, госпі-

таль ветеранів війни, центр 

профілактики та боротьби зі СНІ-

Дом, 2 станції переливання крові, 

центр екстреної медичної допомоги 

тощо. 

Перший рівень надання медичної 
допомоги представлено: 

33 центрами первинної медико-са-

нітарної допомоги, із структур-
ними та відокремленими структур-

ними підрозділами – 251 амбулато-
рією та 259 фельдшерсько-аку-

шерськими пунктами (далі - ФАПи).  
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Рис. 1.53. Мережа закладів охорони здоров’я Донецької області  

Джерело: дані департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

Другий рівень надання медичної 
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дитяча міська лікарня, 2 інфек-

ційні лікарні, 15 стоматологічних 
поліклінік, 2 пологові будинки, мі-

ська поліклініка.  
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6 госпітальних округів: Бахмутсь-
кий, Волноваський, Краматорсь-

кий, Маріупольський, Покровсь-

кий, Слов’янський. 

Всі заклади охорони здоров’я тре-

тього рівня надання медичної (висо-
коспеціалізованої) допомоги залиши-

лися на тимчасово окупованій те-

риторії області.  

В результаті цього, з початку оку-

пації частини території регіону бі-
льше 10 тисяч хворих було направ-

лено до багатопрофільних обласних 
лікарень Київської, Харківської, 

Дніпропетровської, Запорізької об-

ластей, що негативно впливає на 
своєчасність надання медичної до-

помоги. 

У зв’язку з цим, в області забез-

печується організація надання від-

повідних послуг на території, під-

контрольній українській владі.  

Зокрема, протягом 5 років в об-
ласті реалізовано низку важливих 

проєктів, в результаті чого: 

відкрито обласну травматологі-

чну лікарню у м. Лиман; 

створено Донецький обласний 
центр профілактики та боротьби із 

СНІДом; 

створено КНП «Обласна лікарня 

інтенсивного лікування м. Маріу-

поль»; 

відкрито сучасне фізіотерапев-

тичне відділення КЛПУ «Обласний 
госпіталь для ветеранів війни 

м. Святогірська»; 

відкрито відділення дитячої хіру-

ргії у м. Краматорськ; 

відкрито відділення амбулатор-
ного гемодіалізу у містах Крама-

торськ і Мирноград, а також 

смт Велика Новосілка; 

на базі КЗОЗ «Перинатальний 
центр м. Маріуполь» відкрито симу-

ляційний центр; 

відкриття відділення ІІ етапу ви-
ходжування недоношених новона-

роджених на базі КЗОЗ «Перината-

льний центр м. Маріуполь»;  

відкрито обласний центр з пи-
тань діагностики та лікування фо-

нових захворювань шийки матки 

на базі КЗОЗ «ОЛІЛ м. Маріуполь»; 

завершено І етап створення єди-

ної оперативно-диспетчерської 

служби тощо.   

Також, з метою поліпшення ситу-

ації у сфері захворюваності на сер-
цево-судинні хвороби на території 

Донецької області, підконтрольній 
українській владі, відкрито 2 су-

часні кардіохірургічні центри: від-
ділення кардіо- та рентгенваскуля-

рної хірургії на 40 ліжок (працює в 

режимі 24/7 та за програмою 
«Стоп-інфаркт») з одним з найсуча-

сніших в Україні ангіографів, дитя-
чої хірургії, а також амбулаторного 

аналізу на 18 діалізних амбулатор-
них місць (на базі КЛПУ «Міський 

онкологічний диспансер м. Крама-

торська»); відділення інтервенцій-
ної кардіології та ендоваскулярної 

хірургії (на базі КУ «Маріупольська 
міська лікарня швидкої медичної 

допомоги»).    

За даними Національного інсти-
туту серцево-судинної хірургії 

ім. М.М. Амосова НАМН України, 
за підсумками 2018 року з 42-х ка-

рдіохірургічних центрів України, 
представлених в Асоціації серцево-

судинних хірургів України, КЛПУ 

«Міський онкологічний диспансер 
м. Краматорська» посідає 10 місце 

за кількістю виконаних стентувань 

коронарних артерій. 
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За 2018 рік установою проліко-
вано 1910 пацієнтів, протягом пер-

шого півріччя 2019 року – 1247 па-

цієнтів. Крім пацієнтів, що прожи-
вають на території Донецької обла-

сті, у відділенні проходять обсте-
ження та лікування жителі інших 

регіонів України. Так, за 2018 рік у 
відділенні пройшли лікування 

100 пацієнтів з Луганської, Харків-

ської та Львівської областей; протя-
гом І півріччя 2019 року – 99 паці-

єнтів з Луганської, Харківської, 
Львівської, Київської, Вінницької, 

Волинської, Запорізької та Дніпро-

петровської областей. 

На території Донецької області 

діє 3 медичні коледжі та медичний 

університет. 

У закладах охорони здоров’я уко-
мплектованість лікарями складає 

64% (працюють 5,3 тис. осіб), моло-

дшими медичним персоналом – 

80,3% (13,0 тис. осіб). 

Особлива потреба існує у лікарях 
наступних спеціальностей: зага-

льна практика-сімейна медицина, 
педіатрія, анестезіологія (у т.ч. ди-

тяча), неврологія, психіатрія (у т.ч. 

дитяча), інфекційні хвороби (у т.ч. 
дитячі), офтальмологія дитяча, ра-

діологія, патологічна анатомія. 

Серед працюючих у галузі охо-
рони здоров’я лише 19% – це особи 

у віці до 35 років, у той же час осіб 

пенсійного віку – 22%, а серед ліка-

рів – 31%.  

За результатами опитування на-
селення щодо проблем та пріорите-

тів розвитку Донецької області, 
проведеного в рамках підготовки 

Стратегії розвитку Донецької обла-

сті на період до 2027 року, оцінка 
населення доступності якісних ме-

дичних послуг в регіоні є найниж-
чою порівняно з іншими ключо-

вими послугами: 65% опитуваних 

оцінили доступність цих послуг на 

1-2 балів з можливих 5 балів. 

 Таким чином, найбільш актуаль-
ними для функціонування системи 
охорони здоров’я області є наступні 
проблемні питання: 

втрата закладів з надання високо-

спеціалізованої медичної допомоги, 

які залишились на території обла-
сті, непідконтрольній українській 

владі (частину високоспеціалізова-
них закладів вдалося відновити і 

вони маються істотний потенціал 

для розвитку, особливо – у сфері ка-

рдіохірургії); 

брак кваліфікованих лікарів та 

медичного персоналу. 

 

Заклади культури і відпочинку 

На території області, підконтро-

льній українській владі, у 2018 році 
працював 1 театр, 16 музеїв, 

430 бібліотек, 382 клубні заклади, 
49 шкіл естетичного виховання, 

16 парків культури та відпочинку, 

11 демонстраторів фільмів. 

На території області, підконтро-

льній українській владі, єдиним те-
атральним закладом є  КЗ «Донець-

кий академічний обласний драма-
тичний театр» (м. Маріуполь). Ще 

4  театри залишились на тимчасово 

окупованій території. Таким чи-
ном, мешканці північної частини 

області не мають можливості регу-
лярно відвідувати театральні ви-

стави.   

Протягом 2015-2018 років вда-
лося частково відновити мережу му-

зеїв. Проте музейні фонди найбіль-
ших з них залишилися в окупова-

ному Донецьку.  
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На території області, підконтроль-
ній владі діє 2 музеї обласної кому-

нальної власності: КЗ «Донецький 

обласний краєзнавчий музей», який 
в своїй структурі має три відділи: 

«Музей С.С. Прокоф’єва» (с. Сонці-
вка Покровського району), 

«Великоанадольський музей лісу» 
(смт Графське Волноваського рай-

ону) та «Меморіальний музей-садиба 

В.І. Немировича-Данченка та 
М.О. Корфа» (с. Нескучне Великоно-

восілківського району); КЗК «Доне-

цький обласний художній музей».   

 
* без урахування частини тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.54. Кількість відвідувачів культурних закладів Донецької 

області, тис. осіб. 

Джерело: дані Державної служби статистики України  

Починаючи з 2015 року просте-

жується позитивна динаміка щодо 

відвідування музейних закладів (у 
2015 році – 276,0 тис. відвідувачів, 

у 2018 році – 394,3 тис. відвідува-
чів) завдяки впровадженню куль-

турних та інформаційних заходів, 
орієнтованих на історико-культу-

рні, суспільні аспекти життя. Спо-

стерігається зацікавленість насе-
лення до вивчення історії свого 

краю, самоідентифікації пересіч-

ної особи громадянином України.  

За 2017 рік 132 бібліотеки, або 
26,9% бібліотек області, потребу-

ють капітального ремонту (в сере-

дньому по Україні – 9,4%). Крім 
того, 42,7% бібліотек області не пі-

дключені до Інтернету.  

Обсяг бібліотечного фонду Доне-

цької області складає 9,1 млн. при-

мірників, за цим показником 

область посідає 11 місце серед ре-

гіонів України (у 2010 році – 

27,1 млн. примірників, 1 місце).  

Жителі області активно користу-

ються послугами бібліотек. Протя-
гом 2017 року читачам видано 

11,2 млн. примірників, або 
26 примірника в розрахунку на 

одну особу (4 місце по Україні). 

У 2017 році на території області 
діяв 381 клубний заклад, у яких 

працювали 3068 клубних форму-
вань і займалися 53,5 тис. осіб, у 

тому числі 29,9 тис. дітей.  

При цьому, 234 заклади, або 

61,4% від загальної кількості, пот-

ребують капітального ремонту 
(1 місце серед регіонів; середнє 

значення по Україні – 31,0%), 9 за-
кладів, або 2,4%, знаходяться в 

аварійному стані (18 місце, по Ук-

раїні – 2,4%). 
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Таким чином, для Донецької об-
ласті характерна недостатність 

культурно-дозвіллєвої інфрастру-

ктури, необхідної для забезпечення 

гармонійного духовного розвитку 
населення.  

 

Заклади фізичного виховання та спорту 

У 2018 році на території області 
функціонували 3,5 тис. об’єктів 

спортивної інфраструктури, або 

3,7% від загальної кількості відпо-

відних об’єктів в цілому по Україні. 

В результаті тимчасової окупації 
частини території регіону була 

втрачена істотна частина його ін-

фраструктурного потенціалу у га-
лузі спорту: у 2014 році порівняно 

з 2013 роком загальна кількість за-
кладів фізичної культури та спорту 

зменшилася у 2,6 раза і склала 
3118 об’єктів (порівняно з 

8115 об’єктів у 2013 році). 

При цьому, в результаті впрова-
дження послідовної політики від-

новлення та розбудови спортивної 
інфраструктури в області, почина-

ючи з 2014 року, відбувається що-

річне зростання загальної кілько-
сті спортивних закладів. В цілому 

протягом 2014-2018 років їх кіль-

кість збільшилася на 12,4%.  

* без урахування тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.55. Динаміка кількості об’єктів спортивної інфраструктури 

Донецької області 

Джерело: дані управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

У 2018 році мережа закладів 
фізичної культури та спорту обла-

сті була представлена наступ-

ними закладами:  

школа вищої спортивної майс-

терності; 

Донецьке вище училище олім-

пійського резерву ім. С. Бубки; 

Донецький регіональний центр 

з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт»; 

Донецький обласний центр фі-
зичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» та 15 міських та 

районних центрів; 

обласний лікарсько-фізкульту-

рний диспансер; 

обласний центр фізкультурно-

оздоровчої роботи; 

54 дитячо-юнацькі спортивні 

школи; 

8 115

3 118 3 140 3 174 3 480

2013 2014* 2015* 2016* 2017*
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4 обласні фізкультурно-спорти-
вні товариства: ДОО ВФСТ «Колос», 

ДОО ФСТ «Україна», ФСТ «Динамо» 

та ФСТ «Спартак»; 

Донецьке обласне відділення 

(філія) Комітету з фізичного вихо-

вання та спорту МОН України; 

відділення Національного олім-
пійського комітету України в До-

нецькій області; 

4 фізкультурно-спортивні това-
риства та Донецька обласна орга-

нізація Товариства Сприяння 

Обороні України; 

 3480 спортивних споруд, 

включаючи 56 стадіонів, 2 легко-
атлетичні манежі, 462 

майданчики 
з тренажерним обладнанням, 

112 майданчиків з нестандарт-

ним тренажерним обладнанням, 
41 тенісний корт, 250 футболь-

них полів, 1082 інших майдан-
чики, 521 спортивна зала, 

35 плавальних басейнів, 165 стрі-

лецьких тирів, 2 кінноспортивні 
бази, 1 споруда зі штучним льодом, 

1 веслувально-спортивна база та 

2 водноспортивні бази, 748 примі-
щень для фізкультурно-оздоровчих 

занять. 

Укладено угоди з 77 громадсь-
кими організаціями, з них: 

28 угод – з олімпійських та 
44 угод – з неолімпійських видів 

спорту. 

 

* без урахування тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.56. Динаміка частки населення, залученого до занять фізич-

ною культурою і спортом у Донецькій області у порівнянні з Украї-

ною та іншими регіонами, % 

Джерело: дані управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

У 2018 році до занять фізичною 
культурою і спортом було залучено 

6,8% населення (в середньому по 

Україні – 14,2%). 

При цьому, починаючи з 

2014 року зазначений показник 
стабільно зростає: всього протягом 

2014-2018 років він збільшився на 

2 відсоткових пункти. 

Таким чином, для регіону харак-

терна наявність потужних тра-

дицій підготовки спортивних кад-
рів. 
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Одночасно через втрату вагомої 
частини спортивних закладів в об-

ласті існує потреба у створенні до-

даткових об’єктів спортивної 

інфраструктури для забезпечення 
гармонійного фізичного розвитку 

населення. 

Інфраструктура надання адміністративних та соціальних послуг 

В області забезпечена діяль-
ність 31 центру надання адмініс-

тративних послуг (далі – ЦНАП), 

з яких відповідають усім сучас-
ним вимогам і стандартам 14 

ЦНАП (міста Дружківка, Добро-
пілля, Маріуполь, Новогродівка, 

Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, 

Волноваський, Мангушський, Ні-
кольський, Ясинуватський рай-

они, Миколаївська, Лиманська, 
Шахівська територіальні гро-

мади). 

На виконання Закону України 

«Про адміністративні послуги», з 

метою підвищення якості на-
дання адміністративних послуг в 

області розробляються проекти з 
розбудови/створення сучасних 

ЦНАП, постійно розширюються 
переліки видів адміністративних 

послуг, які надаються через 

ЦНАП, запроваджуються супутні 
та додаткові сервіси для грома-

дян. 

В результаті цього, в регіоні 

спостерігається істотне щорічне 

зростання кількості наданих ад-
міністративних послуг: у 

2018 році цей показник збільши-
вся порівняно з 2014 роком у 

6,3 раза. 

 

Рис. 1.57. Динаміка кількості результатів надання адміністрати-

вних послуг центрами надання адміністративних послуг Донець-

кої області, тис. од.   

Джерело: дані департаменту економіки облдержадміністрації 

У 26 ЦНАП області адміністра-

тори підключені до Єдиного дер-

жавного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань і Держа-
вного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

Надання адміністративних по-

слуг у сфері реєстрації юридич-

них осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців здійснюється у 20 ЦНАП обла-

сті; у сфері прав на нерухоме 
майно –  у 22 ЦНАП; у сфері ре-

єстрації місця проживання – у 

16 ЦНАП; у сфері державної 
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реєстрації громадських форму-

вань – у 26 ЦНАП. 

Надання адміністративних по-

слуг щодо оформлення та видачі 
паспортів громадянина України 

для виїзду за кордон та паспортів 
громадянина України з безконта-

ктним електронним носієм запро-

ваджено у 15 ЦНАП області. 

Послуги регіонального рівня 

надаються через ЦНАП міст Кос-
тянтинівка, Краматорськ, Маріу-

поль, Мирноград, Слов’янськ. 

З метою наближення послуг до 

населення та обслуговування ма-
ломобільних верств населення у 

12 ЦНАП області придбано мобі-

льні кейси та запроваджується 
сервіс «Мобільний адміністратор»; 

11 містами, районами, територіа-
льними громадами закуплено мо-

більні офіси комплектації модуля-

трансформера. 

На території області, підконт-

рольній українській владі, ме-
режа закладів соціального захи-

сту населення включає 125 уста-

нов та закладів, в яких працюють 

понад 6,6 тисяч фахівців. 

 

Рис. 1.58. Мережа закладів системи соціального захисту насе-

лення Донецької області  

Джерело: дані Департаменту соціального захисту населення облдержадмі-
ністрації 

Так, в області працюють 32 тери-

торіальні центри соціального об-
слуговування (надання соціаль-

них послуг), у тому числі: 

15 центрів у містах; 

11 центрів у сільській місцево-

сті; 

6 центрів у новостворених гро-

мадах. 

При зазначених центрах діють 

22 пункти прокату технічних за-
собів реабілітації, 2 відділення 

денного догляду на 80 ліжко-

місць та 10 відділень стаціонар-
ного догляду для постійного або 

тимчасового проживання людей, 

які опинилися в складних життє-

вих обставинах, загальною поту-

жністю 302 ліжко-місця. 

 Через проведення бойових дій 
2 стаціонарних відділення у 

м. Авдіївка  та Ясинуватському 

районі тимчасово не працюють. 

У 21 територіальному центрі за-

проваджено інноваційну модель 
організації мультидисциплінар-

ного підходу з надання соціаль-
них послуг; у 19 центрах здійсню-

ється надання соціально-педаго-

гічних послуг «Університет тре-

тього віку». 
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Соціальну реабілітацію осіб (ді-
тей) з інвалідністю забезпечують 

15 реабілітаційних установ. На 

базі 5-ти закладів запроваджу-
ються та реалізуються моделі 

комплексної реабілітації осіб (ді-
тей) з інвалідністю, які дозволя-

ють розширити коло реабілітацій-
них послуг та охопити ними, ок-

рім осіб з інвалідністю, також ді-

тей з інвалідністю усіх нозологій. 

Крім того, функціонують 10  ін-

тернатних закладів, в яких на по-
вному державному утриманні пе-

ребувають 2,8 тис. осіб. 

Для надання соціальних послуг 
бездомним особам функціонують 

5 спеціалізованих закладів, при 
яких створені 4 будинки для ніч-

ного перебування на 102 ліжко-

місця. 

Незважаючи на розгалужену 

мережу закладів, для жителів на-
селених пунктів (особливо у сіль-

ській місцевості, розташованій 
віддалено від ЦНАПів, та вдовж 

лінії розмежування) часто немає 

можливості у зручній спосіб отри-
мати якісні адміністративні та 

соціальні послуги.  

Наразі багато новостворених 

місцевих громад, переважно під-
тримують стару систему надання 

соціальних послуг. Проте, врахо-

вуючи зміни, що відбулися, гро-
мади мають можливості нада-

вати соціальні послуги не лише 

тим категоріям, які зафіксовані в 
нормативно-правових актах, а за 

власним рішенням і тим, кому 

вважають за необхідне.  

Таким чином, найбільш актуа-

льними для функціонування ме-
режі закладів з надання адмініст-

ративних та соціальних послуг є 

наступні питання: 

незадовільний матеріально-

технічний стан великої кількості 
закладів системи соціального за-

хисту; неврахування у більшості 
приміщень, де надаються пос-

луги населенню, потреб осіб з ін-

валідністю та маломобільних 

груп; 

нерозвиненість системи на-
дання адміністративних послуг в 

електронному вигляді через Єди-
ний державний портал адмініст-

ративних послуг, оскільки інтег-

рації ЦНАП до нього перешкоджає 
відсутність  відповідно затвер-

дженого уніфікованого переліку 

адміністративних послуг;  

відсутність віддалених робочих 

місць адміністраторів та соціа-

льних працівників; 

низький рівень поінформовано-
сті населення щодо можливос-

тей та місць отримання послуг; 

відсутність бази даних надава-

чів соціальних сервісів у новоство-

рених громадах. 
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Житловий фонд та комунальна інфраструктура  

Станом на 01.01.2019 в області 

налічується 441,3 тис. житлових 

будинків (у тому числі 311,1 тис. 
будинків у міських поселеннях, 

130,2 тис. будинків у сільській мі-

сцевості). 

Загальна площа житлового фо-
нду у 2018 році становила 

51,6 млн м2 (міський житловий 

фонд – 44,3 млн м2, сільський жи-

тловий фонд – 7,2 млн м2). 

Основна частина житлових бу-
динків комунальної форми влас-

ності має фізичний знос від 41% 

до 80% та більше (57,9% загальної 

площі). Близько 80% житла потре-

бує ремонту. 

Одночасно налічується 3,1 тис. 
будинків загальною площею 

223,4 тис. м2, що належать до ве-
тхового житлового фонду (6,8% 

загальної кількості по Україні) та 
1,6 тис. будинків загальною пло-

щею 111,2 тис. м2, що належать 

до аварійного житлового фонду 
(9,5%). У зазначених будинках 

проживають майже 5,3 тис. осіб. 
Всього на ветхий та аварійний 

житловий фонд припадає 0,65% 

загальної площі житла регіону.   

 

* без урахування тимчасово окупованої території 

Рис. 1.59. Динаміка площі житлового фонду Донецької області, 

тис. м2 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Враховуючи те, що область 

приймає найбільшу в Україні кі-

лькість внутрішньо переміщених 
осіб, для регіону надзвичайно ак-

туальним є питання забезпечення 
населення (особливо пільгових ка-

тегорій) житлом. 

При цьому, для області характе-

рні низькі показники надхо-

дження житлових приміщень у 

житловий фонд. 

Так, за підсумками 2018 року у 
житловий фонд Донецькій обла-

сті надійшло шляхом будівництва 
лише 34,1 тис. м2 житлових 
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приміщень, або 0,7% загальної 
площі побудованого в Україні жи-

тла. За цим показником Доне-

цька область випереджає лише 
Луганську (9,5 тис. м2) та Микола-

ївську (27,0 тис. м2) області. 

При цьому, у міських поселен-

нях побудовано 33,5 тис. м2 жит-
лових приміщень (98,2% площі 

житлових приміщень, що надій-

шли шляхом нового будівництва), 
у сільській місцевості – 0,5 тис. м2 

(1,8%). 

Для Донецької області характе-

рні істотні відмінності в 

обладнанні житлового фонду ос-
новними мережами комунальної 

інфраструктури в залежності від 

типу місцевості. 

Так, у 2018 році водопроводом 

було обладнано 77,6% площі жит-
лового фонду у міських поселен-

нях та 39,6% житлового фонду у 
сільській місцевості; каналізацією 

– 77,1% та 28,1% відповідно; опа-

ленням – 73,8% та 80,7% відпо-
відно; газопостачанням – 69,7% 

та 50,4% відповідно; гарячим во-
допостачанням – 55,5% та 6,8% 

відповідно. 

  

  

 

Рис. 1.60. Динаміка частки житлового фонду Донецької області, 

обладнаного основними мережами комунальної інфраструктури, 

%  

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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77,6 77,7 77,6 77,6 77,6

39,8 39,9 39,3 39,6 39,6

2014 2015 2016 2017 2018

Водопостачання 

77,0 77,1 77,0 77,1 77,1

26,2 27,8 28,0 28,2 28,1

2014 2015 2016 2017 2018

Каналізація

74,1 74,0 73,7 73,7 73,8

80,3
82,5

81,2 80,6 80,7

2014 2015 2016 2017 2018

Опалення 

70,5 70,3
67,7

70,4 69,7

52,8 51,5 51,1 50,9 50,4

2014 2015 2016 2017 2018

Газопостачання 

Міські поселення Сільська місцевість



67 

експлуатації. Ситуація ускладня-

ється проведенням бойових дій.  

Суттєвого впливу від зазначе-

них чинників зазнає централізо-
вана система водопостачання та 

водопровідно-каналізаційного го-

сподарства населених пунктів.  

Через тривалу експлуатацію во-
допровідні мережі та запірна ар-

матура зношені, знаходяться в 

незадовільному технічному стані. 
В основному експлуатуються ме-

режі, які побудовані в 50-70-ті 
роки минулого століття (мате-

ріал - сталь і чавун), тому виника-

ють часті пориви на водопровід-
них мережах, а їх експлуатація 

призводить до нераціонального 
використання матеріальних, ене-

ргетичних та інших ресур-
сів. Спостерігається прогресуюча 

тенденція до зниження якості по-

слуг, має місце подача води «за 
графіком», аварійні відключення 

води тощо. 

Ступінь зношеності водопро-

відних мереж становить 72%, ка-

налізаційних – майже 70%. В ава-
рійному та ветхому стані перебу-

ває понад 50% водопровідних та 

каналізаційних мереж.  

Втрати у мережах водопоста-

чання досягають 13%.  

Основним джерелом централі-

зованого господарсько-питного і 
технічного водопостачання в об-

ласті є канал Сіверський Донець-
Донбас. Також вагоме значення 

для водозабезпечення має Другий 

Донецький водопровід – міжра-
йонний водопровід, призначений 

для перекачування питної води у 
маловодні регіони Донецької об-

ласті. Зазначені об’єкти 

потребують термінової реконс-

трукції та заміни обладнання.  

При цьому, водопостачання до 

міст Маріуполь, Торецьк, 
Мар’їнка, Красногорівка, Авдії-

вка здійснюється через окупо-
вану територію. Проведення бо-

йових дій призводить до трива-
лих періодів відсутності централі-

зованого водопостачання у зазна-

чених населених пунктах. 

Так, тільки за період з травня 

2018 року по травень 2019 року 
на об’єктах  КП «Компанія «Вода 

Донбасу» сталося 56 аварій та 

696 пошкоджень, майже 
28,7 тис. поривів на мережі муні-

ципального водопоста-
чання.  При цьому, 13 аварій ви-

никли в результаті бойових дій 
(Донецька фільтрувальна стан-

ція – 360 тис. осіб, водовід Горлі-

вка-Торецьк – 34 тис. осіб та Пів-
денно-Донбаський водопровід – 

1,3 млн. осіб).  

У котельнях комунальної тепло-

енергетики близько 25% котлів 

опалення експлуатувалося понад 
20 років, а значна кількість кот-

лів є застарілими та малоефекти-
вними з коефіцієнтом корисної 

дії нижче 82%.  

Втрати теплової енергії в тепло-

вих мережах на території, підко-

нтрольній українській владі, ста-

новлять 2,5%. 

Таким чином, для області хара-
ктерні високий ступінь зносу 

об’єктів комунальної інфрастру-

ктури та житлового фонду. При 
цьому, особливо актуальним пи-

танням залишається відсут-
ність альтернативних джерел 

водопостачання для населення 

та галузей економіки.
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Наука та інновації 

Через проведення бойових дій, 

які тривають починаючи з 2014 

року, істотна частина території 
регіону була окупована та на те-

перішній час залишається непід-

контрольною українській владі. 

Це також обумовило втрату бі-

льшої частини наукового та інно-

ваційного потенціалу, який зосе-
реджувався переважно в адмініс-

тративному центрі – м. Донецьк, 
який на теперішній час перебу-

ває під контролем незаконних 

збройних формувань. 

Загалом, у 2018 році в 

порівнянні з 2013 роком кількість 

організацій, які виконують  нау-

кові дослідження та розробки, 
зменшилась на 46 одиниць, або у 

3,7 раза, і склала 17 організацій. 
Це на 2 одиниці більше за показ-

ник 2016 року та на 1 одиницю 

менше ніж у 2017 році.  

Наслідком цього стало скоро-

чення питомої ваги наукових ус-
танов регіону у загальній кілько-

сті установ в цілому по Україні 
(з 5,5% у 2013 році до 1,8% у 

2018 році). 

* без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.61. Динаміка кількості організацій Донецької області, які 

виконують науково-дослідні роботи 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Кількість працівників, задіяних 
у виконання науково-дослідних 

робіт, у порівнянні з 2013 роком 
зменшилася більше ніж в 42 рази, 

або на 9,3 тис. осіб. Так, у 2018 

році у виконанні науково-дослід-
них робіт в області  були задіяні 

226 осіб (утому числі 158 дослід-
ників, 42 техніки, 26 осіб допомі-

жного персоналу), що на 12 осіб, 

або на 5,0%  менше ніж за відпо-

відний період 2017 року.  

У виконанні наукових дослі-
джень і розробок в Донецькій об-

ласті у 2018 році були задіяні 

25 докторів наук, 40 докторів фі-
лософії (кандидатів наук), 140 

магістрів (спеціалістів).
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Дані наведені без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.62. Динаміка кількості дослідників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок, в розрізі вікових груп та статі, 

осіб   

Джерело: дані Державної служби статистики України 

У 2018 році на території Доне-
цької області діяли 8 закладів ви-

щої освіти – самостійних юридич-

них осіб (враховуючи філії та від-
ділення – 14 закладів), які мають 

аспірантуру і докторантуру. За 
цим показником регіон займає 7 

місце серед інших областей Укра-

їни. Загальна кількість аспірантів 
у 2018 році склала 266 осіб (16 мі-

сце серед областей України). 

На фоні зазначених тенденцій 

спостерігається скорочення обся-
гів фінансування витрат на нау-

кові дослідження. Так, протягом 

2016-2018 років витрати на нау-
кові дослідження і розробки 

скоротилися на 12,3% і склали 
16,2 млн грн (у 2017 році – 

13,2 млн грн, у 2016 році – 

18,9 млн грн). При цьому, 2013-
2015 років, що передували зазна-

ченому періоду, витрати на нау-
кові та науково-технічні роботи 

скоротилися на 340,3 млн грн, 

або майже у 3 рази.    

Внутрішні витрати на вико-

нання наукових досліджень і роз-
робок у 2018 році здійснювалися 

за рахунок бюджетних коштів 
(9,0 млн грн, 55,1%), власних ко-

штів (5,0 млн грн, 30,6%), коштів 

підприємств, організацій та уста-

нов (2,3 млн грн, 14,3%). 

Найбільш активну інноваційну 
діяльність в регіоні здійснюють 

промислові підприємства. 

У 2018 році в області налічува-
лось 23 інноваційно активних 

промислових підприємств, що на 

62 підприємства менше показ-
ника 2013 року та становить 

12,4% до загальної кількості про-

мислових підприємств із серед-
ньою кількістю працівників 

50 осіб і більше. В порівнянні з 
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2017 роком додатково з’явилось 
1 інноваційно активне підприєм-

ство. 

Із зазначених підприємств 
21 підприємство впроваджувало 

інноваційну продукцію, 13 підп-

риємств – впроваджували нові 

технологічні процеси. 

  

* дані наведені без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.63. Динаміка кількості підприємств Донецької області, що 
займались інноваційною діяльністю, у порівнянні з окремими ре-

гіонами України, од. 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Кількість підприємств, які 

впроваджували інноваційну про-
дукцію, у 2018 році порівняно з 

2017 роком збільшилася на 9 оди-

ниць, а кількість підприємств, які 
впроваджували нові технологічні 

процеси – зменшилася на 6 оди-

ниць.  

Питома вага підприємств, що 

займались інноваційної діяльно-
сті в загальній кількості підпри-

ємств у 2018 році склала 12,4%. 
Мінімальна питома вага протягом 

2013-2018 років спостерігалася у 
2013 році (10,5%), максимальна – 

у 2014 році (14,6%). 

Загальний обсяг фінансування 
інноваційної діяльності 

промислових підприємств Доне-

цької області у 2018 році склав 
725,0 млн грн, що на 0,3 млн грн 

менше показника 2017 року 

(725,3 млн грн).   

Найнижчий обсяг фінансу-

вання спостерігався у 2014 році – 
516,5 млн грн (на 414,6 млн грн, 

або на 44,6% менше ніж у 

2013 році). Разом з цим, врахову-
ючи суттєве збільшення фінансу-

вання у 2015 році та зменшення 
темпу спаду показника у 2017-

2018 році спостерігається покра-

щення загальної тенденції.  

Фінансування інноваційної дія-

льності промислових підприємств 
здійснюється переважно за 
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рахунок власних коштів, на які у 
2018 році припадало 98,9% 

загальної суми відповідного фі-

нансування (716,7 млн грн).   

 * дані наведені без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.64. Динаміка загальних витрат промислових підприємств 

Донецької області на інноваційну діяльність, млн грн. 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

За напрямами фінансування 

інноваційної діяльності промис-
лових підприємств у 2018 році 

кошти спрямовувалися на прид-
бання машин, обладнання та про-

грамного забезпечення (497,5 млн 
грн, або 68,6% від загального об-

сягу витрат), проведення внутрі-

шніх та зовнішніх науково-дослі-
дних розробок (221,1 млн грн, 

30,5%). На інші витрати спрямо-

вано 6,5 млн грн (0,9%). 

У 2018 році підприємствами 

області запроваджено 44 нових 
технологічних процесів (9 місце 

серед областей України), включа-
ючи 22 нових або суттєво поліп-

шених маловідходних, ресурсо-
зберігаючих процесів (7 місце), а 

також 202 види інноваційної 

продукції (6 місце), включаючи  
47 нових для ринку видів та 

103 одиниці устаткування та ма-

шини. 

 

* дані наведені без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.65. Динаміка кількості впроваджених у Донецькій області 

нових технологічних процесів та видів інноваційної продукції, од. 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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* дані наведені без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.66. Динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції 

(товарів, послуг) підприємств Донецької області у порівнянні з ок-

ремими регіонами України, млрд грн 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Протягом 2018 року юридич-
ними та фізичними особами До-

нецької області до ДП «Українсь-

кий інститут інтелектуальної 

власності» подано 55 заявок на 
винаходи (2,6% загальної кілько-

сті заявок на винаходи) та 247 за-

явок на корисні моделі (2,8%). 

 

Рис. 1.67. Розподіл заявок на винаходи за регіонами України 

у 2018 році 

Джерело: Річний звіт ДП «Український інститут інтелектуальної власно-
сті» за 2018 рік 

6,1

1,0

4,6

3,3

1,1

3,8

1,6
1,2

0,3

1,1

1,7 1,5

3,2

4,0
4,2

2013 2014* 2015* 2017* 2018*

Донецька Дніпропетровська Запорізька

3%

2%

2% 1%

2%

2%

3%

0,4%

3% 1%

0,1%

2%

0,3%

2%

0,2%

питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, %



73 

При цьому, кількість заявок на 
винаходи нижче показника попе-

реднього року на 14,1%, проте пе-

ревищує показник  2015 року на  
14,5%. Одночасно кількість  зая-

вок на корисні моделі зменши-
лася порівняно з 2017 роком на 

7,1%, з 2015 роком – на 0,8%.  

 У підсумку суб’єктами Донець-

кої області отримано 26 патентів 

на винахід (корисну модель), що 
на 14 патентів, або на 35 %, 

менше ніж у 2017 році та на 
106 патентів, або на 80,3%, 

менше ніж у 2013 році. 

Таким чином, для наукової та 
інноваційної системи області ха-

рактерні: 

скорочення чисельності органі-

зацій, які здійснюють наукові до-
слідження та розробки (протя-

гом 2013-2018 років – у 3,7 раза); 

істотне скорочення працівни-
ків, задіяних у виконанні науко-

вих досліджень і розробок (протя-

гом 2013-2018 років – у 42 рази); 

низька якість заявок, які пода-

ються для отримання патент-
ної документації (у 2018 році ча-

стка винаходів та корисних мо-
делей, які були запатентовані, 

склала лише 8,6% кількості пода-

них заявок). 

Також, для області характе-

рна нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури циклу «ідея – до-

слідження – проектування – виро-

бництво – збут» (інкубатори, на-
укові парки, технопарки тощо), а 

також інституційного забезпе-
чення (організаційно-законодав-

чих  заходів) її сталого розвитку. 
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ЕКОНОМІКА 
 

Економічний профіль регіону 

До початку бойових дій Донеч-

чина стало забезпечувала майже 
восьму частину валового внутрі-

шнього продукту країни. Протя-

гом 2004-2013 років питома вага 
Донецької області у ВВП України 

в середньому складала близько 
12 відсотків. Проте саме у цей 

час спостерігалась тенденція до 
зниження цього показника 

(з 13,2% у 2004 році до 10,8% у 

2013 році), що було спричинено, в 
першу чергу, застарілою структу-

рою виробництва та надвисокою 
експортоорієнтованістю регіона-

льної економіки. 

З початком збройного конфлі-
кту у 2014 році в області була 

втрачена істотна частина 

економічного потенціалу, зруйно-

вані важливі виробничо-збутові 
ланцюги. Це призвело до різкого 

економічного падіння та послаб-

лення позицій регіону в націона-

льній економіці. 

У 2016 році темпи падіння еко-
номіки суттєво знизилися. Проте, 

вже у 2017 році внаслідок бло-
кади залізничних перевезень ву-

гілля та інших вантажів були при-

пинені господарські зв’язки з  
тимчасово окупованими терито-

ріями регіону. Це призвело до ви-
никнення гострої кризи у техно-

логічних ланцюгах «вугілля-кокс-

метал» та «вугілля-електроенергія» 
і, в свою чергу, обумовило пода-

льше економічне падіння. 

        

 

Рис. 1.68.  Динаміка показників валового регіонального проду-

кту Донецької області  

Джерело: дані Державної служби статистики України  

За попередніми даними, обсяг 

валового регіонального продукту 
Донецької області у 2018 році 

зменшився порівняно з 2013 ро-

ком майже у 2,6 раза: кумулятив-
ний індекс фізичного обсягу 
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валового регіонального продукту 
(у цінах попереднього року) від-

носно рівня 2013 року склав 

39,2%.     

Не зважаючи на несприятливі 

умови розвитку, за підсумками 
2017 року Донецька область за-

безпечила 5,6% валового внутрі-
шнього продукту України (4 місце 

серед інших регіонів) та 5,1% ва-

лової доданої вартості (6-7 місце), 

створеної в країні. 

Структура регіональної еконо-
міки Донецької області характе-

ризується високим рівнем індуст-

ріалізації, який продовжує зрос-
тати: у 2017 році питома вага ва-

лової доданої вартості (далі – 
ВДВ), створеної у промисловості, 

склала майже 39% ВРП 
(у 2013 році – 31% ВРП). За рів-

нем індустріалізації ВРП Доне-

цька область посідає друге місце 
після Полтавської області, питома 

вага ВДВ у промисловості якої 
складає майже 45% ВРП (в серед-

ньому по Україні – 21% ВВП). 

Зростання частки енерго- та 

ресурсоємного промислового ви-

робництва в економіці області 
спричиняє негативні тенденції 

скорочення питомої ваги ВДВ у 
загальному обсязі ВРП. За підсум-

ками 2017 року цей показник був 

найнижчим серед інших регіонів 
країни і складав 77,3% ВРП (в се-

редньому по країні – 84,4%). 

 

Рис. 1.69. Структура економіки Донецької області за питомою 
вагою валової доданої вартості у валовому регіональному продукті 

у 2013-2017 роках, відсотків 

Джерело: дані Державної служби статистики України  
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2,6 відсоткових пункта). 

В результаті втрати істотної ча-

стини виробничих потужностей, 

які опинилися на тимчасово оку-
пованій території регіону, розір-

вання важливих технологічних 

ланцюгів «вугілля-електроенергія» 
та логістичних зв’язків, відбулося 

зменшення питомої ваги сектору 

енергетики (на 0,3 відсоткових 
пункта) та транспорту (на 0,7 від-

соткових  пункта).   

 

Рис. 1.70. Динаміка структури економіки Донецької області за 

обсягом валової доданої вартості, відсотків   

Джерело: дані Державної служби статистики України  

 

Через військовий конфлікт укра-

їнською владою втрачений конт-

роль над 13-ма  містами облас-
ного значення Донеччини, вклю-

чаючи місто Донецьк, який був 
адміністративним, підприємни-

цьким та сервісним центром регі-

ону. В результаті цього у струк-
турі регіональної економіки спо-

стерігається зменшення частки 
сфери послуг за напрямами тор-

гівлі (у 2,1 раза) та здійснення 
операцій з нерухомим майном (на 

1,4 відсоткових пункта), які 

традиційно відігравали істотне 

значення для економічного роз-

витку регіону.  
Негативні тенденції, які спосте-

рігаються в економіці регіону, 
проявляються також у динаміці 

продуктивності праці. З одного 

боку, це спричинено істотним 
скороченням обсягів валового ре-

гіонального продукту, а з іншого 
боку – скороченням чисельності 

зайнятого населення у віці 15-70 

років.  
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Таблиця 1.3. 

Динаміка продуктивності праці в Україні та у Донецькій області  

протягом 2013-2018 років 

(відсотків до попереднього року) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Україна 99,7 99,9 99,2 103,5 103,3 102,0 

Донецька  

область 

95,5 75,4 142,0 100,1 94,3 100,0 

* Розрахункові дані 

Джерело: розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни, департаменту економіки Донецької облдержадміністрації  

За розрахунками Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 

України, у 2017 році Донецька об-

ласть увійшла до групи регіонів, 
що демонструють падіння проду-

ктивності праці (по регіону – на 
5,7%). За розрахунковими 

даними облдержадміністрації, у 
2018 році продуктивність праці у 

Донецькій області залишиться на 

рівні попереднього року (індекс 
фізичного обсягу продуктивності 

праці складе 100,0%). 

 

Рис. 1.71. Розподіл регіонів України за індексом фізичного об-

сягу продуктивності праці у 2017 році    

Джерело: розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни 

 

23 місце 
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Таким чином, динаміка ключо-
вих показників системи націона-

льних рахунків в області свід-

чить про наявність істотних 
структурних деформацій регіо-

нальної економіки, які накопичу-
валися протягом останніх двох 

десятирічь та загострилися на 
фоні військового конфлікту, 

втрати значної частини економі-

чного потенціалу, порушення ва-

жливих господарських зв’язків.   

 

Промисловість 

Промисловість Донецької обла-

сті є основою регіональної еконо-
міки та однією з провідних галу-

зей національного господарства. 

Ця галузь виробляє значну час-

тину валового регіонального про-

дукту, забезпечує суттєві 

надходження від експорту проду-

кції, гарантує  робочі місця для 
сотень тисяч жителів регіону, а 

також залишається основним 
джерелом наповнення бюджетів 

усіх рівнів за рахунок податкових 

надходжень. 

Таблиця 1.4. 

Місце промисловості в економіці Донецької області 

53% зайнятого населення 2017 рік: 182 тис. осіб 

64% реалізованої продукції  2017 рік: 265,7 млрд грн 

99% експорту товарів 2018 рік: 4,8 млрд дол. США 

59% надходжень податків і зборів 2018 рік: 17,6 млрд грн 

Джерело: дані Державної служби статистики України, ГУ ДФС у Донецькій 
області 

За попередніми даними, протя-

гом 2018 року у Донецькій області 
(без урахування частини тимча-

сово окупованої території) функ-

ціонували 1,4 тис. промислових 
підприємств, або 3,1%  від загаль-

ної кількості промислових підп-

риємств України. 

Часткова окупація території 

регіону призвела до втратити іс-
тотної частини його промисло-

вого потенціалу: у 2014 році порі-
вняно з попереднім роком кіль-

кість промислових підприємств, 
підконтрольних українській 

владі, скоротилась майже у 

2,4 раза.  

Тенденція скорочення кількості 

промислових підприємств збері-
гається і протягом 2015-2018 ро-

ків: у 2018 році загальна кількість 

промислових підприємств Доне-
цької області скоротилась порів-

няно з 2014 роком майже на 14%.   

Характерною рисою промисло-

вості Донецької області є істотна 

залежність цієї галузі від діяльно-

сті великого бізнесу. 

У промисловості регіону зосере-
джено 22 великих підприємства, 

або 81% загальної кількості вели-
ких підприємств, що функціону-

ють в регіоні.  
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Рис. 1.72. Динаміка кількості промислових підприємств Донець-

кої області протягом 2013-2018 років, одиниць   

Джерело: дані Державної служби статистики України  

 
Саме на великі підприємства 

припадає майже 85% реалізова-

ної промислової продукції, 52% 
зайнятих у промисловості праців-

ників, а також 63% витрат на оп-

лату праці робітників у цій галузі.   

Результати діяльності великих 

промислових підприємств пере-

важним чином обумовлюють ре-
зультати функціонування галузі в 

цілому. 

Таблиця 1.5. 

Динаміка фінансових результатів до оподаткування (сальдо) про-
мислових підприємств Донецької області  

протягом 2013-2018 років 
(млрд грн) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
В цілому по 

промисловості  

-7,1 -22,7 -39,7 -6,9 -19,6 2,7 

у тому числі:       

великі підпри-
ємства 

-6,3 -16,8 -27,5 -2,0 
 

-13,8 4,9 

середні підпри-
ємства 

-0,7 -5,3 -11,5 -4,7 -5,3 -0,8 

малі підприємс-

тва 

-0,1 -0,6 -0,7 -0,2 -0,5 -1,4 

Джерело: дані Державної служби статистики України   

  

Враховуючи складні умови роз-
витку, а також істотні структурні 

проблеми всередині самої галузі,   

промислові підприємства протя-
гом 2013-2017 років демонстру-

вали від’ємний фінансовий 
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результат до оподаткування: су-
марні збитки промислових підп-

риємств протягом зазначеного 

періоду склали майже 96 млрд 
грн., з яких близько 74% складали 

збитки великих підприємств.     У 
2018 році великі підприємства 

вперше за останні п’ять років 
отримали прибуток у сумі майже 

4,9 млрд грн. Завдяки цьому, не-

зважаючи на збитковість малого 
та середнього бізнесу, в цілому по 

промисловості також був отрима-

ний прибуток у сумі 2,7 млрд грн. 

Промислова спеціалізація регі-
ону спирається на багату мінера-

льно-сировинну базу, наявну гос-

подарську інфраструктуру та іс-
тотним чином обумовлена висо-

ким рівнем урбанізації. При 
цьому, в структурі промислового 

комплексу переважає виробниц-
тво проміжних продуктів з низь-

ким ступенем переробки сиро-

вини – видобувна промисловість, 
металургія, виробництво коксу та 

енергетичний сектор, на які у 
2018 році припадало понад 87% 

реалізованої промислової продук-

ції.  

 

Рис. 1.73.Структура промисловості Донецької області за обсягом 
реалізованої промислової продукції у 2013 (внутрішнє кільце) та 

2018 (зовнішнє кільце) роках   

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Протягом 2013-2018 років 

структура промисловості Донець-
кої області характеризувалася пе-

рерозподілом питомої ваги клю-
чових галузей спеціалізації. Так, 

найбільше зростання демонстру-

ють металургія (на 12 відсотко-
вих пунктів), виробництво коксу 

та продуктів нафтоперероблення 
(на 3,9 відсоткових пункта), 

добувна промисловість та розроб-

лення кар’єрів (на 2,4 відсоткових 

пункта). 

Найбільше скорочення спосте-
рігається у харчовій промислово-

сті (на 5,4 відсоткових пункта),    

машинобудуванні (на 4,2 відсот-
кових пункта), енергетичному се-

кторі (на 2,9 відсоткових пункта), 
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хімічній промисловості (на 

2,9 відсоткових пункта). 

Зазначена динаміка свідчить 

про поглиблення структурних 
проблем розвитку промисловості 

регіону, оскільки продовжує зро-
стати питома вага галузей, які ха-

рактеризуються відносно низь-
ким рівнем валової доданої вар-

тості у випуску продукції.  

З одного боку, це спричинено 
втратою частини виробничого 

потенціалу, який на теперішній 
час перебуває на тимчасово оку-

пованій території області. З 

іншого боку, ситуація погіршу-
ється значною зношеністю основ-

них засобів промислових підпри-

ємств (зокрема, у гірничо-металу-
ргійному комплексі цей показник 

досягає 80%). 

Незважаючи не несприятливі 

тенденції, які спостерігаються у 
промисловому секторі, за обсягом 

реалізованої промислової продук-

ції область стало посідає друге мі-
сце серед інших регіонів України 

(після Дніпропетровської області). 

 

 

Рис. 1.74. Донецька область у порівнянні з окремими регіонами 

України за обсягом реалізованої промислової продукції у 2018 році   

Джерело: дані Державної служби статистики України 

За підсумками 2018 року Доне-
цька область забезпечила 12,4% за-

гальнодержавного обсягу реалізо-
ваної промислової продукції порів-

няно з 16,3% у 2013 році (Дніпро-

петровська область – 19,2% порів-

няно з 16,1% у 2013 році). 

Зменшення частки регіону в 
загальнонаціональному обсягу 

реалізації промислової продукції 
відбувається, з одного боку, в ре-

зультаті несприятливої динаміки 
промислового виробництва в об-

ласті, а з іншого – внаслідок порі-

вняно кращих результатів діяль-
ності промислового сектору в ін-

ших індустріальних регіонах Ук-

раїни.      
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Рис. 1.75. Динаміка індексу промислового виробництва Донець-

кої області у порівнянні з іншими індустріальними регіонами Ук-

раїни, % до попереднього року    

Джерело: дані Державної служби статистики України 

 
Протягом 2013-2018 років про-

мисловість Донеччини демон-
струвала практично щорічне па-

діння промислового виробництва 

(найбільші темпи скорочення спо-
стерігалися у 2014 та 2015 роках 

– індекси промислового виробни-
цтва у зазначені роки становив 

68,5% та 65,4% відповідно).   

Незважаючи на поступове упо-

вільнення темпів падіння та дося-

гнення помірного приросту у 
2016 та 2018 рока, протягом 

2013-2018 років промислове ви-
робництво Донецької області ско-

ротилось більше ніж у 2 рази (на 

59%). 

Істотне скорочення промисло-

вого виробництва відбулося за 
усіма видами діяльності. При 

цьому, найменше загальне па-
діння у 2013-2018 роках проде-

монстрували виробництво коксу 

та продуктів нафтоперероблення 
(на 47,3%), галузі енергетики (на 

49,3%) та металургії (на 51,4%), 

найбільше падіння – виготов-

лення виробів з деревини, па-
перу, поліграфічна діяльність (на 

91,0%), текстильна галузь (на 

86,4%), виробництво хімічних ре-
човин і хімічної продукції (на 

77,0%), виробництво харчових 

продуктів та напоїв (на 76,7%).  

Враховуючи традиційно сильні 
позиції в промисловому компле-

ксі країни, навіть в умовах  

втрати істотної частини власного 
промислового потенціалу Доне-

цька область забезпечує суттєву 
частку загальнонаціонального ви-

робництва окремих видів проду-

кції у добувній промисловості, ме-
талургійному виробництві, важ-

кому машинобудуванні та енерге-

тичному секторі. 

Напрямами промислової  спеці-
алізації регіону у добувній проми-

словості є видобуток солі, 

кам’яного вугілля та білої глини. 
Остання, зокрема, використову-

ється в якості сировини для 
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виробництва господарських і де-
коративних керамічних виробів, 

а також електротехнічної кера-

міки.    

У галузі машинобудування 

регіон спеціалізується на вироб-
ництві устаткування та облад-

нання для металургії і добувної 

промисловості.  

Добувна промисловість Металургійне виробництво 

  

Важке машинобудування Виробництво коксу, енерге-
тика 

  

Рис. 1.76. Місце Донецької області у загальнодержавному вироб-

ництві окремих видів промислової продукції у 2018 році 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

 

Найбільш потужні ланцюжки 

«сировина – виробництво – збут» 
сформовані у металургійному 

комплексі регіону. 

Основними видами металургій-

ної продукції, що виробляється в 

регіоні, є чавун, сталь та напівфа-

брикати зі сталі. 

Найважливішими видами си-
ровини, які використовуються 

металургійними підприємствами, 
є залізорудна сировина, металоб-

рухт, кокс та металургійні флюси.  

На території, підконтрольній 

українській владі, металургійний 
комплекс представлений мере-

жею металургійних, коксохіміч-
них та вогнетривких підпри-

ємств, включаючи 5 металургій-

них підприємств, 2 коксохіміч-
них підприємства, 4 вогнетривкі 

підприємства та 1 підприємство 
з постачання металургійних флю-

сів. На цих підприємствах пра-

цюють близько 40 тис. осіб.  

Сіль – 98% 

Вугілля  
кам’яне – 38% 

Чавун – 40% 

Напівфабрикати зі 
сталі нелегованої 
плоскі  – 60% 

Напівфабрикати зі 
сталі легованої 
(крім неіржавної) 
плоскі  – 99% 

Конвертери і ма-
шини ливарні, вили-
вниці й ковші для 
металургії  – 48% 

Машини бурильні та 
прохідницькі самохі-
дні  – 69% 

Електроенергія – 10% 

Кокс і напівкокс з ву-
гілля кам’яного, кокс 
газовий – 49% 

Валки для прокат-
них станів  – 43% 

Каолін  
(біла глина) – 29% 
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Рис. 1.77. Провідні підприємства металургійного комплексу 

Донецької області на території, підконтрольній українській владі  

Джерело: дані департаменту розвитку базових галузей промисловості 
облдержадміністрації  

ТОВ «Краматорський 
феросплавний завод» 

ТОВ «Електросталь» 

ПрАТ «Авдіївський 
коксохімічний завод» 

ТОВ «Завод по обробці 
кольорових металів» 

ПАТ «Часівоярський         
вогнетривкий комбінат» 

ПрАТ «Красногорів-
ський вогнетривкий  
завод» 

ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» 

ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» 

Вогнетривкі 

підприємства 

Коксохімічні 

виробництва 

Металургійні 

підприємства 

Виробництво 

флюсів 

ПрАТ «Велико-
анадольський  
вогнетривкий 

комбінат» 

ПрАТ «Новотроїцьке ру-
доуправління» 

ПАТ «КДЗ» 
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Металургійні підприємства об-
ласті повністю залежать від зовні-

шніх поставок залізорудної сиро-

вини (надходить з Південного, 
Північного, Центрального та Інгу-

лецького гірничо-збагачувальних 
комбінатів Дніпропетровської об-

ласті), частково – від зовнішніх 
поставок вугілля для виробниц-

тва коксу (надходить у тому числі 

з підприємств Дніпропетровської  
області, Російської Федерації, 

США та Канади) та вогнетривкої 
продукції (надходить у тому числі 

з Російської Федерації та Китаю).         

При цьому, підприємства регі-
ону частково забезпечують мета-

лургійний комплекс вогнетри-
вами (ПрАТ «Великоанадольський 

вогнетривкий комбінат», ПАТ 
«Часівоярський вогнетривкий 

комбінат» та ПрАТ «КДЗ») та ву-

гіллям для виробництва коксу 
(шахта ім. Святої Матрони Мос-

ковської (м. Торецьк) та ТОВ зба-
гачувальна фабрика «Свято-Вар-

варинська» (м. Покровськ)      

Виробництво коксу здійсню-
ється двома підприємствами ре-

гіону - ПрАТ «Авдіївський коксохі-
мічний завод» та коксохімічного 

виробництва ПрАТ «Металургій-
ний комбінат «Азовсталь». Зазна-

чені підприємства  спеціалізу-

ються на виробництві коксу та хі-
мічних продуктів коксування, а 

за окремими видами коксохіміч-
ної продукції залишаються моно-

полістами. Так, пековий кокс 

виробляють тільки у ПрАТ «Авді-
ївський коксохімічний завод», га-

зову сірку – на коксохімічному 

виробництві ПрАТ «Металургій-

ний комбінат «Азовсталь». 

Понад 60% вироблених в обла-
сті чорних металів експортується 

в інші країни (в першу чергу - 
країн Митного Союзу, країн ЄС, 

на Близький Схід і Північну Аф-

рику).  

В межах України основними 

споживачами продукції металур-
гійних підприємств регіону є Він-

ницька, Дніпропетровська, Жи-

томирська, Запорізька, Київська, 
Луганська, Львівська, Миколаїв-

ська, Одеська, Полтавська, Сиче-
славська, Тернопільська, Харків-

ська, Херсонська області. 

Таким чином, Донецька об-

ласть має потужний промисло-

вий комплекс з ланцюжками «си-
ровина-виробництво-збут» у ме-

талургійному комплексі, а та-
кож лідерськими позиціями за ок-

ремими напрямами виробництва 

промислової продукції. 

При цьому, однією з ключових 

структурних проблем промисло-
вості регіону залишається пере-

важна спеціалізація промисло-
вого комплексу на виробництві 

проміжних продуктів з низьким 

ступенем переробки сировини, 
частка яких протягом 2013-

2018 років продовжує зростати.       
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Агропромисловий комплекс 

Незважаючи на індустріально-

орієнтовану структуру економіки 
Донецької області, аграрний сек-

тор – істотний її сегмент, зна-

чення якого постійно зростає.  

Протягом 2012-2017 років час-

тка сільського господарства у ва-
ловій доданій вартості Донеч-

чини зросла майже вдвічі і за пі-

дсумками 2017 року склала 7,2%. 

З одного боку, ця тенденція 

обумовлена зростанням обсягів 
продукції сільського господарс-

тва (протягом 2015-2017 років на 
території, підконтрольній україн-

ській владі, цей показник у порі-

вняних цінах 2010 року виріс на 

743,0 млн грн, або майже на 

11%). З іншого боку, зростання 
аграрного сектору відбувається 

на фоні скорочення та / або упо-

вільненого зростання традицій-
них для економіки Донеччини ви-

дів промислового виробництва.  

У 2018 році через несприятливі 

кліматичні умови обсяг виробни-
цтва продукції сільського госпо-

дарства скоротився на 9,4% до 

попереднього року і у порівняних 
цінах 2010 року склав майже 

7 млрд грн, або 2,6% від продук-
ції сільського господарства Укра-

їни. 

 

 

* без урахування частини території області, непідконтрольної українській владі 

 

Рис. 1.78. Динаміка продукції сільського господарства Донець-

кої області за категоріями господарств у постійних цінах 

2010 року, млн грн 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Протягом 2000-2018 років у 

структурі виробництва сільсько-

господарської продукції стабі-
льно зростає частка підпри-

ємств: у 2000 році цей показник 
складав 36,5%, у 2018 році він 

досяг 56,1%. Така тенденція 

спостерігається як у галузях ро-
слинництва, так і у сфері  тва-

ринництва. 

Станом на 01.11.2018 сільсь-

когосподарське виробництво в 
регіоні забезпечували 1,3 тис. 

підприємств (2,7% від кількості 

по Україні), що використовували 
730,0 тис. га сільськогосподар-

ських угідь та виробили близько 
2,5% сільськогосподарської про-

дукції підприємств України. По-

над 70% сільськогосподарських 
підприємств регіону (928 оди-

ниць) складають фермерські го-
сподарства, у користуванні яких 

перебуває 182,8 тис. га угідь. 

До провідних підприємств аг-

ропромислового комплексу обла-

сті відносяться: 

 ПрАТ «АПК - Інвест» (спеціалі-

зація – промислове виробництво 
охолодженого м’яса; забезпечує 

виробництво продукції під тор-

говою маркою «М’ясна весна»); 

 ПрАТ «Бахмутський Аграрний 

Союз» (спеціалізація – промис-
лове свинарство; забезпечує ви-

робництво продукції під торго-

вою маркою «Бахмутм’ясо»); 

 ПрАТ «ЕКОПРОД» (спеціаліза-

ція – виробництво та збут злако-
вих, олійних та гречаних куль-

тур; виробництво комбікормів; 
вирощування та реалізація сви-

ней білої породи); 

ТОВ «БЕТА-АГРО-ІНВЕСТ» 

(спеціалізація – вирощування  

злакових, олійних та гречаних 

культур);  

ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» 
(спеціалізація - вирощування зе-

рнових культур (крім рису), бо-
бових культур і насіння олійних 

культур); 

ТОВ АГРОФІРМА «АГРОТІС» 
(спеціалізація – виробництво зе-

рнових та технічних культур; ви-
робництво молока; свинарство 

та реалізація племінного молод-

няка великої рогатої худоби); 

ТОВ КЗТС МАШИНІНГ» (спеці-

алізація – вирощування зерно-

вих та масляних культур). 

У структурі сільськогосподар-
ської продукції області тради-

ційно переважає продукція рос-

линництва: протягом 2010-
2017 років її частка зросла з 

60,7% до 65,2%.  

Одночасно частка тваринниц-

тва залишається однією з най-
вищих в Україні – 34,8% проду-

кції сільського господарства, ви-

робленої в області у 2018 році (в 
середньому по Україні – 26,3%). 

За цим показником Донеччина 
поступається тільки Закарпат-

ській (частка продукції тварин-

ництва у 2018 році – 48,9%), 
Івано-Франківській (46,9%), Во-

линській (37,9%), Львівській 
(36,4%), Черкаській (35,9%) та 

Київській (35,5%).  

Важливим чинником, який 

сприяє розвитку рослинництва 

в регіоні, є більш високий рівень 
рентабельності виробництва по-

рівняно з галузями тваринниц-

тва. 

Так, середній рівень рентабе-
льності виробництва соняшника 

на підприємствах Донецької 
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області у 2000-2018 роках склав 

48%, виробництва зернових і зе-

рнобобових культур – 23%.  

Одночасно усі напрями виро-

бництва тваринної продукції в 

регіоні характеризувалися збит-

ковістю: у сфері вирощування 

м’яса великої рогатої худоби се-
редній рівень збитковості склав 

35%, вирощування свиней – 3%, 

вирощування птиці – 31%. 

 

Рис. 1.79. Рівень рентабельності виробництва основних видів 

продукції сільського господарства на підприємствах Донецької 

області, % 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Протягом 2000-2018 років по-

сівні площі сільськогосподарсь-

ких культур Донецької області 
скоротились майже на 27%  і у 

2018 році склали 1003,8 тис. га. 
Це пов’язано з тим, що, почина-

ючи з 2015 року зазначений об-
лік ведеться без урахування 

тимчасово окупованих терито-

рій регіону.   

З огляду на специфіку приро-

дно-кліматичних умов регіону, 

сільське господарство спеціалі-

зується на вирощуванні зерно-

вих (озима та яра пшениця, ку-
курудза) і технічних (соняшник) 

культур. 

При цьому, спостерігається іс-

тотне зростання цих культур у 
структурі посівних площ, що ві-

дбувається на фоні скорочення 

частки кормових культур, а та-
кож картоплі, овочів та баштан-

них.  
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Так, у 2018 році під зернові та 

зернобобові культури було засі-

яно 57% площі сільськогоспо-
дарських угідь (у 2000 році - 

46%), під технічні культури, у 

тому числі соняшник - 34% 

(25%), картоплю, овочі відкри-

того ґрунту, баштанні - 5% (8%).

 
 
* без урахування частини території області, непідконтрольної українській владі  

Рис. 1.80. Динаміка структури посівних площ сільськогоспо-

дарських культур Донецької області, тис. га 

Джерело: дані Державної служби статистики України

При цьому, у 2018 році валовий 
збір зернових та зернобобових ку-

льтур у господарствах усіх катего-

рій Донецької області склав 
1,3 млн т (у масі після доробки), 

що на 29,6% менше, ніж у 
2017 році, та майже на 40% 

менше, ніж у 2013 році.  

Урожайність у 2018 році стано-

вила 23,6 ц з 1 га зібраної площі 

проти 34,7 ц у попередньому році 

та 28,7 ц у 2013 році.  

Традиційно рівень врожайності 
зернових та зернобобових культур 

в області є нижчим, ніж в серед-

ньому по Україні. При цьому, у 
2018 році за рівнем врожайності 

цих культур Донеччина посіла пе-
редостаннє місце, випередивши 

лише Запорізьку область з показ-
ником у 23,4 ц з 1 га (в серед-

ньому по Україні – 47,4 ц з 1 га).  

Валовий збір соняшнику у 
2018 році зменшився порівняно з 

попереднім роком на 4,6%  (порів-

няно з 2013 роком – майже на 
32%) і склав 530,0 тис. т (у масі пі-

сля доробки). 

Картоплі у 2018 році зібрано 

343,8 тис. т (на 23,1% менше, ніж 
у 2017 році, та на 55,5% менше, 

ніж у 2013 році), плодових та ягі-

дних культур – 105,9 тис. т (на 

0,7% та 14% менше відповідно). 

При цьому, протягом 2016-
2018 років в Донецькій області 

спостерігається поступове зрос-

тання валового збору овочевих ку-
льтур – в середньому на 4% щорі-

чно. За підсумками 2018 року в 

регіоні зібрано 235,8 тис. т овочів. 

Для області характерним є пере-
важне виробництво зерна та со-

няшнику сільськогосподарськими 

46%

57%

25%

34%

8%

5%

23%

4%

2000 рік

2018 рік*

зернові та зернобобові технічні культури

картопля, овочі, баштанні кормові культури

1386,3

1003,8
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підприємствами: у 2018 році вони 

забезпечили 70,8% обласного ва-

лового збору зерна і 78,1% соняш-

нику.  

Одночасно вирощування ово-
чів, картоплі та плодово-ягідних 

культур здійснюється переважно 

домогосподарствами: у 2018 році  
93,6% валового збору овочевих 

культур, 98,6% картоплі і 94,9% 
плодових та ягідних культур виро-

блено господарствами населення.  

Оскільки регіон розташований у 

зоні ризикованого землеробства,  

виробництво продукції рослинни-

цтва залежить від погодних умов. 

Так, причиною зниження виро-
бництва у галузі рослинництва ча-

сто становляться несприятливі 

погодні умови, які спостерігалися 
у період вегетації, дозрівання та 

збирання урожаю основних сіль-

ськогосподарських культур.  

Таблиця 1.6. 

Виробництво основних видів продукції рослинництва у 

2018  році та їх частка у розрізі окремих областей України 

Регіони 
Зернові та 
зернобобові 

Соняш-
ник 

Картопля Овочеві 
Плодово-

ягідні 

Україна 70056,5 14165,2 22504,0 9440,2 2571,3 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Дніпропет-
ровська 

3487,5 1283,2 523,9 749,0 185,3 

5,0 % 9,1 % 2,3 % 7,9 % 7,2 % 

Донецька 1344,4 531,0 343,8 235,8 105,9 

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

Запорізька 2233,3 720,5 235,8 273,9 84,8 

3,2 % 5,1 % 1,0 % 2,9 % 3,3 % 

Харківська 3829,2 576,8 1078,8 694,4 80,7 

5,7 % 4,1 % 4,8 % 7,4 % 3,1 % 

 
Джерело: дані Державної служби статистики України

В цілому у 2018 році Донецька 

область забезпечила 1,9% націо-

нального виробництва зернових 
культур (18 місце), 3,7% вироб-

ництва соняшника (15 місце), 
1,5% виробництва картоплі 

(19 місце), 2,5% виробництва 
овочів (19-20 місце) та 4,1% ви-

робництва плодово-ягідних ку-

льтур (9 місце).  

Регіон має сировинну базу для 

розвитку харчової та харчопере-
робної галузі, у тому числі з екс-

портним потенціалом.  

Так, протягом 2017-2018 ро-

ків регіоном експортовано боро-

шномельно-круп’яної продукції, 
готової продукції із зерна на 

3,4 млн дол. США при експорті 
610 тис. т зернових культур на 

153 млн дол. США. 

Крім того, Донеччина має по-

тенціал для розвитку овочівниц-

тва та ягідництва закритого ґру-
нту, крафтового виробництва 

окремих видів продуктів харчу-
вання, а також виробництва 
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нішевих культур та окремих ви-

дів тваринницької продукції.  

В Донецькій області збере-
жені традиції з виробництва та 

переробки м’ясної продукції. 
Для тваринництва регіону хара-

ктерний високій рівень розви-

тку галузей свинарства, молоч-
ного і м’ясного скотарства, пта-

хівництва і вівчарства. 

Про цьому, протягом останніх 

років спостерігається істотне 
скорочення поголів’я великої ро-

гатої худоби (включаючи корів), 

а також овець та кіз: у 2018 році 
на території області, підконтро-

льній українській владі, чисель-
ність поголів’я великої рогатої 

худоби скоротилась на 17,3% по-

рівняно з 2015 роком (на 57,9% 
порівняно з 2010 роком), корів – 

на 15,0% (на 55,1%), овець та 

кіз – на 8,8% (на 53,6%).  

Одночасно зростає поголів’я 
свиней та птиці: порівняно з 

2015 роком поголів’я свиней 
зросло на 2,2%, птиці – на 

40,1% . Однак порівняно з 

2010 роком зазначені показ-
ники скоротились на 10,3% і 

66,1% відповідно. 

У господарствах населення 

вирощуються 53,8% великої ро-
гатої худоби, 63,9% корів, 83,2% 

овець та кіз.  

Сільськогосподарські підпри-
ємства переважно спеціалізу-

ються на вирощуванні свиней 
(93,0% поголів’я області) та птиці 

(61,8%). 

 
* без урахування частини території області, непідконтрольної українській владі 

Рис. 1.81. Динаміка чисельності сільськогосподарських тварин 

у Донецькій області, тис. голів 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Протягом останніх п’яти років 
регіон займає лідерські позиції 

серед областей України за чисель-

ністю поголів’я свиней та обсягом 

виробництва свинини. 

 В загальному обсязі реалізації 
худоби та птиці на забій свині 

займають 89%. При цьому, у 
2018 році Донеччина забезпечила 

9,1% національного виробництва 

свинини (друге місце після Київ-

ської області).  

Вирощуванням свиней 

займаються 34 сільськогосподар-
ських підприємства (з них 2 пле-

мінні заводи та 2 племінні репро-

дуктори), у тому числі вертика-
льно-інтегровані структури із за-

мкнутим циклом виробництва 
ПрАТ «АПК ІНВЕСТ» (Покровсь-

кий район), де утримується бі-
льше 244,6 тис. голів та ПрАТ «Ба-

хмутский Аграрный Союз» (Бах-

мутський район) – 93 тис. голів. 

Таблиця 1.7. 

Динаміка виробництва продукції тваринництва Донецької обла-

сті у 2014-2018 роках 

Роки 

М’ясо у живій 

масі 
Молоко Яйця Вовна 

тис. т 

% до 
попере-

днього 
року 

тис. т 

% до 
попере-

днього 
року 

млн од. 

% до по-
перед-

нього 
року 

т 

% до 
попере-

днього 
року 

2014 151,9  х  105,4 х  1640,6 х  107 х  

2015 131,5 86,6 90,5 85,9 629,4 38,4 67 62,6 

2016 123,7 94,1 86,2 95,2 544,5 86,5 55 82,1 

2017 122,5 99,0 85,5 99,2 587,6 107,9 50 90,9 

2018 120,5 98,4 84,6 98,9 696,2 118,5 47 94,0 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

У регіоні працюють 18 підпри-

ємств галузі птахівництва. Найбі-
льша чисельність поголів’я птиці 

яєчного напряму утримується в 
ТОВ «Маріупольська птахофаб-

рика» (Волноваський район).  

Протягом 2017-2018 років від-
новили свою роботу філії ПНВК 

«Інтербізнес» ПАТ «Агрохолдинг 
«Авангард»: «Волноваська птахо-

фабрика», «Донецька птахофаб-

рика», птахофабрика «Зоря» (Вол-
новаський район»), що сприяє збі-

льшенню поголів’я птиці у 

2018 році на 32,2% та валового 

виробництва яєць на 18,5%. 

Скорочення виробництва мо-

лока відбувається, як у господар-
ствах населення, так і в підпри-

ємствах, що обумовлено скоро-

ченням поголів’я корів через зро-
стання вартості кормової бази та 

низькі закупівельні ціни на мо-
локо. При цьому, надій молока від 

однієї корови виріс з 4426 кг у 

2015 році до 5406 кг у 2018 році. 

У господарствах населення ви-

робляється 61,7% молока, проте 
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його якість не відповідає станда-
ртам. Внаслідок цього виникають 

проблеми з виробництвом якіс-

них молочних продуктів та їх ре-
алізацією на внутрішньому і зов-

нішніх ринках. 

В області існують окремі підп-

риємства з виробництва крафто-
вих сирів та м’ясних делікатесів, 

зокрема продукції власних сиро-

варень з козинячого та ко-
ров’ячого молока (включаючи ро-

зсольні та напівтверді сири), а та-
кож лінійки кисломолочної про-

дукції з козинячого молока («При-

ватна сироварня «Шкатула», ТМ 
«Козацьке подвір’я», сімейна фе-

рма «Св’ятогірська коза», Прива-
тна сироварня «Берестівський ку-

ркуль»). Зазначеними виробни-
ками, крім формату крамниці, 

застосовуються on-line продажі, 

участь у регіональних заходах, 
фестивалях їжі інших областей 

України. 

Проте нішевих продуктів, що 

виробляються на сьогодні, недо-

статньо для задоволення внутрі-
шнього попиту. В цілому нішевий 

агроринок області має перспек-
тиви для розвитку сушки та замо-

розки продуктів харчування з 
ягід, овочів та фруктів, лікарсь-

ких рослин, виробництва в'яле-

них овочів та фруктів.  

Отже, з урахуванням наявної 

сировинної бази та попиту в обла-
сті спостерігається недостатність 

потужностей харчової та харчо-

переробної промисловості, а та-
кож низький технологічний рі-

вень наявних потужностей. 

Так, станом на 01 січня 

2019 року на території області за-
реєстровано 158 підприємств з 

виробництва харчових продуктів 

та  напоїв (2,6% загальної кілько-

сті по Україні). 

З них найбільша кількість при-

падає на: 

 підприємства з виробництва 

хліба та хлібобулочних виробів, 
кондитерських виробів (36 підп-

риємств); 

підприємства з виробництва 

олії та тваринних жирів (35); 

підприємства з виробництва 
борошномельно-круп'яної проми-

словості (26); 

підприємств з виробництва 

м’яса та ковбасних виробів (18); 

підприємства з виробництва 
какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів (8); 

підприємства з виробництва 

сухарів, сухого печива та борош-
няних і кондитерських виробів 

тривалого зберігання (8). 

Крім того, 6 підприємств зай-
маються виробництвом комбіко-

рмів. 

При цьому, в області недостат-

ньо молокопереробних підпри-

ємств (11), у зв’язку з чим 70% мо-
лока, що виробляється в регіоні, 

переробляється підприємствами 

інших областей. 

Також при забезпеченні 4% за-
гальнонаціонального виробниц-

тва плодових та ягідних культур, 

в області відсутні підприємства з 

переробки плодів і овочів.  

Таким чином, агропромисловий 
комплекс Донеччини спеціалізу-

ється на виробництві зернових 

та зернобобових культур, соняш-
ника, вирощуванні свиней та 

птиці і розвивається під впливом 
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наступних факторів: 

розташування регіону в зоні ри-

зикованого землеробства та іс-

тотна залежність виробництва 
продукції рослинництва від погод-

них умов; 

зменшення частки земель, за-

сіяних кормовими культурами і 

зростання частки площ, засіяних 
технічними культурами, у тому 

числі соняшником, що негативно 

впливає на якість ґрунтів; 

скорочення поголів’я великої ро-

гатої худоби (у тому числі корів) 
через низьку рентабельність 

м’ясної та молочної продукції. 

 

Зовнішня торгівля 

Донецька область залишається 

потужним суб’єктом зовнішньо-

економічних відносин.  

Так, за часткою у загальнодер-
жавному експорті товарів у 

2018 році регіон з питомою вагою 
у 10,2% посів 3 місце після 

м. Київ (21,6%) та Дніпропетров-

ської області (16,3%).  

За часткою у загальнодержав-

ному імпорті товарів область з пи-
томою вагою у 3,9% посіла 5 мі-

сце після м. Київ (41,2%), Дніпро-
петровської (9,2%), Київської 

(6,4%) та Львівської (4,7%) облас-

тей. 

 
  

Експорт товарів Імпорт товарів 

Рис. 1.82. Структура загального експорту та імпорту товарів Ук-

раїні у 2018 році в розрізі окремих регіонів 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Починаючи з 2013 року, через 

початок військового конфлікту, в 

області спостерігався трирічний 
спад обсягів зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами.  

Експорту товарів у 2018 році 

склав 4,8 млрд дол. США, що на 

7,6 млрд дол. США (або у 2,6 раза) 
менше за показник 2013 року. Ім-

порту товарів склав 2,2 млрд дол. 
США, що на 1,8 млрд дол. США 

м.Київ

21,7%

Днiпропетровська

16,3%

Донецька

10,2%

Запорізька

7,1%

Харківська

2,7%

Львівська

4,0%

Інші

38,0%

47,3 млрд дол. 

США

м.Київ

41,2%

Днiпропетровська

9,2%
Львівська

4,7%

Донецька

3,9%

Запорізька

3,1%

Харківська

3,0%

Інші

34,9%

57,2 млрд дол. 

США



95 

(або на 44,6%) менше за показник 

2013 року.  

Несприятливі тенденції спосте-

рігалися також у сфері зовніш-
ньої торгівлі послугами: експорт 

послуг у 2018 році зменшився на 

0,49 млрд дол. США, або у 
4,1 раза, і склав 0,15 млрд дол. 

США; імпорт скоротився на 

0,46 млрд дол. США, або у 
3,9 раза, і склав 0,16 млрд дол. 

США.   

  
Зовнішня торгівля товарами Зовнішня торгівля послугами 

* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.83. Динаміка показників зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами Донецької області, млрд грн 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

В умовах відновлення обсягів 
промислового виробництва про-

тягом 2017-2018 років спостері-

галася позитивна тенденція щорі-
чного зростання показників екс-

порту товарів на 1,0 млрд дол. 
США (або на 29,2%) та на 0,4 млрд 

дол. США (або на 9,31 %) відпо-

відно, імпорту товарів – на 0,9 
млрд дол. США (або на 83,1%) та 

0,2 млрд дол. США (або на 10,5%)  

відповідно. 

В цілому, порівняно з 2013 ро-
ком показник зовнішньоторгове-

льного обороту товарів зменши-

вся на 9,4 млрд дол. США (або у 
2,3 раза) та у 2018 році склав 7,09 

млрд дол. США. Обсяг зовнішньо-
торговельного обороту послуг ско-

ротився на 0,95 млрд дол. США 

(або у 4,1 раза) та склав 0,31 млрд 

дол. США. 

У 2018 році зовнішньоторгове-
льні операції проводились із пар-

тнерами зі 122 країн світу. 

Найбільші обсяги зовнішньото-
рговельного обороту товарів у 

2018 році припадали на країни 
ЄС (2,7 млрд дол. США, або 

38,6% ), СНД (1,6 млрд дол. США, 
або 22,3% ), Америки (1,4 млрд 

дол. США, або 20,2% ), Азії 

(0,96 млрд дол. США, або 13,5% ), 
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Африки (0,3 млрд дол. США, або 

4,0%). 

При цьому, порівняно з 

2013 роком у 2018 році структура 
ринків збуту товарів зазнала істо-

тних змін. Так, у географічній 
структурі експорту істотно зросла 

частка  країн ЄС – на 24,8 відсот-
кових пункти (склала 50,4% від 

загального експорту товарів) та 

Америки – на 6,9 відсоткових пу-
нкти (11,1%). При цьому частка 

країн СНД скоротилася на 
16,2  відсоткових пункти (склала 

16,6%), Азії – на 11,0 відсоткових 
пункти (15,9%), Африки – на 

4,2 відсоткових пункти (5,4%). 

У географічній структурі імпо-
рту товарів зросла частка країн  

Америки – на 33,4 відсоткових 
пункти (склала 39,8% імпорту то-

варів). Частка країн СНД змен-
шилася на 19,8 відсоткових пун-

кти (склала 34,6%), Європейсь-

кого Союзу – на 11,3 відсоткових 
пункти (13,1%), Азії – на 4,7 від-

соткових пункти (8,3%). 

  
Експорт товарів Експорт послуг 

Рис. 1.84. Географічна структура торгівлі товарами та послугами 
підприємствами Донецької області у 2013 (внутрішнє кільце) та 

2018 (зовнішнє кільце) роках    

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Найбільш значними торговими 

партнерами з експорту товарів 
протягом 2018 року були насту-

пні країни: Італія (25,6% загаль-
ного обсягу експорту товарів), Ро-

сійська Федерація (12,5%), США 

(9,4%), Польща (6,7%), Туреччина 

(6,6 %). 

У галузі зовнішньої торгівлі по-
слугами найбільші обсяги 

зовнішньоторговельного обороту 

у 2018 році припадали на країни 
СНД (165,9 млн дол. США, або 

53,1% від зовнішньоторговель-
ного обороту послуг), ЄС (59,0 млн 

дол. США, або 18,9%,), Азії 

(35,2 млн дол. США, або 11,3%), 
Америки (21,4 млн дол. США, або  

6,8%). 
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У географічній структурі зовні-
шньої торгівлі послугами у 

2018 році порівняно з 2013 роком 

зросла частка країн СНД – на 
4,7 відсоткових пункти (склала 

46,9% загального експорту пос-
луг), Азії та Африки – на 8,4 від-

соткових пункти (19,5%) та Аме-
рики – на 3,0 відсоткових пункти 

(11,6%). Частка країн ЄС зменши-

лася на 12,6 відсоткових пункти і 

склала 8,2%.  

Найбільш значними торговими 
партнерами з експорту послуг 

протягом 2018 року були Туркме-

ністан (41,8%  експорту послуг), 
Швейцарія (14,6%), Віргінські Ос-

трови (9%), Російська Федерація 

(5,7%).  

У 2018 році імпортні операції з 
послугами найбільше здійснюва-

лись з країнами СНД (58,9% від 

загального обсягу, що на 19,6% бі-
льше за показник 2013 року), 

країнами ЄС (29,2%, на 19,6% 
менше), Азії (4,9%, на 24,4% 

менше), Америки (2,3%, на 5,8% 

менше). 

Найбільші обсяги послуг надхо-

дили з Російської Федерації 
(37,5%), Великої Британії (6,5%), 

Молдови (6%) та Австрії (4,5%). 

Протягом 2013-2018 років для  

Донецької області було характе-
рне позитивне сальдо зовнішньо-

торговельного балансу товарів. 

Зокрема, у 2018 році показник 
склав 2,6 млрд дол. США, що бі-

льше за показники 2017 року на 
0,2 млрд дол. США та 2016 року – 

на 0,3 млрд дол. США. 

Військовий конфлікт вкрай не-
гативно вплинув на показник, 

оскільки спостерігається його 
зменшення на 5,8 млрд дол. США 

в порівнянні з 2013 роком. В пе-
ршу чергу, суттєве зменшення 

спостерігається, як наслідок стрі-

мкого падіння показника експо-

рту товарів.  

 
* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.85. Динаміка сальдо зовнішньоторговельних балансів това-

рів та послуг Донецької області, млрд дол. США 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Разом з цим, показник сальдо 
зовнішньоторговельного балансу 

Донецької області в порівнянні з 

Дніпропетровською, 

Запорізькою, Харківською та 
Львівською областями протягом 

2013-2018 років було найбіль-

шим.  

 
Рис. 1.86. Динаміка сальдо зовнішньоторговельного балансу то-

варів у порівнянні з іншими регіонами за 2013, 2017 та 2018 роки, 

млрд дол. США 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Зворотна ситуація спостеріга-

ється з показником сальдо зовні-
шньоторговельного балансу пос-

луг. Протягом 2017-2018 років 
його значення було від’ємне та 

склало – 73,3 млн дол. США та – 

6,3 млн дол. США відповідно.  

Отже, у 2018 році, враховуючи 

зростання обсягу експорту послуг 

та зменшення обсягу їх імпорту, 

показник збільшився на 67 млн 
дол. США. Якщо зазначена тенде-

нція збережеться й протягом на-
ступних періодів – показник са-

льдо зовнішньоторговельного ба-

лансу послуг також стане позити-

вним.  

 

 
Рис. 1.87. Динаміка сальдо зовнішньоторговельного балансу пос-

луг у порівнянні з іншими регіонами за 2013, 2017 та 2018 роки, 

млн дол. США 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Ще з 2013 року в порівнянні з 
іншими регіонами, показник са-

льдо зовнішньоторговельного ба-

лансу послуг, на відміну від това-

рів, займав значно гірші позиції.  

Так, в порівнянні з попередньо 
порівнюваними областями, пока-

зник Донецької області у 
2018 році менше за показник 

Дніпропетровської області, який 

також є від’ємним. В інших порі-
внювальних регіонах показник є 

позитивним.  

Коефіцієнт покриття імпорту 
товарів експортом, тобто відно-

шення доходів від експорту до 

витрат на імпорт, у 2018 році 
склав 2,16, що на 0,02 менше за 

показник 2017 року й на 0,13 бі-

льше показника 2013 року.  

Коефіцієнт покриття імпорту 
послуг експортом у 2018 році 

склав 0,95, що на 0,32 більше за 

показник 2017 року та на 0,01 бі-

льше показника 2013 року. 

 

* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.88. Динаміка значень коефіцієнту покриття імпорту екс-

портом товарів та послуг Донецької області у 2013-2018 роках 

Джерело: розрахунки за даними Державної служби статистики України 

У товарній структурі експорту 

найбільша частка та темп зрос-
тання припадає на недорогоцінні 

метали та вироби з них – 64,2% 
від загального обсягу показника у 

2013 році та 85,0% у 2018 році 
(на 20,8 відсоткових пункти бі-

льше). Не значне зростання та-

кож спостерігається в товарній 
структурі експорту механічних та 

електричних машин, частка яких 
у 2018 році склала 4,9% від зага-

льного обсягу експорту товарів 

(на 0,4 відсоткових пункти більше 

ніж у 2013 році).  

Одночасно спостерігається 
зменшення частки мінеральних 

продуктів на 6,9 відсоткових пу-
нкти (у 2018 році їх питома вага 

склала 7,1%), продукції хімічної 
промисловості – на 4,1 відсотко-

вих пункти (0,4 %),  залізничних 

локомотивів – на 5,8 відсоткових 
пункти (0,1%) та готових продук-

тів харчування – на 3,5 відсотко-

вих пункти (0,3%).  
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* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.89. Динаміка товарної структури експорту товарами у 

2013 та 2018 роках, %  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

У товарній структурі імпорту 
переважають мінеральні проду-

кти, частка яких у 2018 році 

склала 70,4% та збільшилася по-
рівняно з 2013 роком на 39,0 від-

соткових пунктів.  

 

* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.90. Динаміка товарної структури імпорту товарів у 2013 та 

2018 роках, %  

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Зазначене зростання відбува-
лося на фоні скорочення частки 

інших основних статей імпорту 

товарів:  механічних та електрич-
них машин – на 2,6 відсоткових 

пункти (до 10,0% у 2018 році), не-
дорогоцінних металів та виробів з 

них – на 11,8 відсоткових пункти 
(9,8 %), продукції хімічної проми-

словості – на 5,0 відсоткових пун-

кти (2,9 %), готових харчових 
продуктів – на 4,6 відсоткових 

пункти (0,9%), полімерних мате-
ріалів, пластмас та виробів з них 

– на 3,6 відсоткових пункти 

(1,2%), виробів з каменю, гіпсу та 
цементу – на 0,8 відсоткових пу-

нкти (2,4%). 

У товарній структурі експорту 

послуг порівняно з 2013 роком іс-
тотно зросла частка послуг з буді-

вництва – на 49,3 відсоткових пу-

нкти (до 52,9% у 2018 році), що 
відбулося в результаті зростання 

обсягу експорту послуг з будівни-
цтва у 2,5 раза на фоні істотного 

скорочення обсягів інших 

основних статей експорту послуг. 
Також зросла питома вага послуг 

морського транспорту – на 0,9 

відсоткових пункти до 28,1% (не-
зважаючи на скорочення обсягу 

експорту зазначених послуг у 4,1 
раза) та послуг у сфері телекому-

нікації – на 1,8 відсоткових пун-
кти до 2,8% (не зважаючи на ско-

рочення експорту цих послуг на 

35,3%). 

При цьому, відбулося скоро-

чення частки послуг залізничного 
транспорту – на 9,5 відсоткових 

пункти до 7,0% (на фоні скоро-

чення їх експорту у 9,8 раза); по-
слуг, пов’язаних з подорожами – 

на 0,9 відсоткових пункти до 
1,5% (на фоні скорочення їх екс-

порту у 6,8 раза). Найбільш сут-
тєве зменшення у структурі екс-

порту послуг спостерігається за 

експортом ділових послуг – на 
19,9 відсоткових пункти до 6,0% 

(на фоні скорочення обсягу їх ек-

спорту у 18,1 раза). 

 

* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.91. Динаміка товарної структури експорту послуг у 2013 та 

2018 роках, %  

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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У 2018 році порівняно з 
2013 роком у товарній структурі 

імпорту послуг суттєво збільши-

лися частки транспортних пос-
луг – на 30,0 відсоткових пунктів 

до 41,7% від загального обсягу, а 
також послуг з будівництва – 

9,8 відсоткових пункти до 11,6).  

При цьому, в абсолютному ви-

разі імпорт послуг залізнчного 

транспорту скоротився на 8,6%, 
послуг з будівництва – збільшився 

на 63,8%. 

Одночасно частка ділових 

послуг скоротилася на 6,4 відсот-
кових пункти до 16,7% (на фоні 

скорочення їх імпорту у 5,4 раза), 

послуг у сфері комунікацій – на 
6,2 відсоткових пункти до 18,3%  

(абсолютне скорочення імпорту – 
у 5,2 раза), роялті та інших пос-

луг, пов’язаних з використанням 
інтелектуальної власності – на 

6,6 відсоткових пункти до 1,1% 

(абсолютне скорочення – у 27,2%), 
послуг, пов’язаних з фінансовою 

діяльністю – на 14,6 відсоткових 
пункти до 2,2% (абсолютне скоро-

чення – у 29,1 раза). 

 

* без урахування частини тимчасово окупованої території 

Рис. 1.92. Динаміка товарної структури імпорту послуг у 2013 та 

2018 роках, %  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Таким чином, економіка Доне-

цької області характеризується 

істотною залежністю від зовніш-
ньої торгівлі. Регіон посідає 

третє місце серед інших облас-
тей України за часткою експо-

рту товарів у валовому 

регіональному продукті – за під-

сумками 2017 року цей показник 

становив 75% (в середньому по 
Україні – 41%). Серед особливос-

тей зовнішньої торгівлі регіону – 
наявність позитивного сальдо зо-
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від’ємне сальдо – за торгівлею по-
слугами. При цьому, у структурі 

експорту товарів переважають 

недорогоцінні метали та вироби з 
них, імпорту – мінеральні проду-

кти, частка яких продовжує зро-

стати.  

У структурі експорту послуг 
переважають послуги будівниц-

тва та морського транспорту, у 

структурі імпорту – послуги за-

лізничного транспорту. 

Також серед тенденцій зовніш-

ньої торгівлі регіону можна зазна-
чити переорієнтацію експорт 

орієнтованих підприємств з рин-
ків країн СНД на ринки Європей-

ського Союзу.    

 

Малий та середній бізнес 

Протягом  останніх п’яти років 

в області спостерігаються пос-
тійні коливання кількісних пока-

зників малого підприємництва 
області. Проте загальною тенден-

цією залишається зниження ос-

новних показників їх діяльності. 
Серед основних чинників зазна-

ченої ситуації – вразливий вплив 
змін законодавства у сфері пода-

тків і зборів на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страху-

вання для цієї категорії підприє-

мництва. 

Так, у 2015 році спостерігалося 

зменшення кількості малих підп-
риємств до попереднього року на 

3%, у 2016 році – на 8,8% , у 

2017 році – збільшення на 0,2% , у 

2018 році – зменшення на 7,1%. 

 Основний вплив на динаміку 
розвитку малого підприємництва 

мають тенденції розвитку мікро-
бізнесу: у 2015 році кількість 

суб’єктів мікробізнесу збільши-

лася порівняно з попереднім ро-
ком на 3,5%, у 2016 році – змен-

шилася на 6,0%; у 2017 році – збі-
льшилася на 0,3%; у 2018 році – 

зменшилася на 8% . Зростання кі-

лькості мікропідприємств част-
ково можна пояснити певним 

«подрібненням» як середніх, так і 

малих підприємств. 

Протягом 2013-2018 роках, не-

зважаючи на проведення бойо-
вих дій, спостерігається збіль-

шення обсягів реалізованої про-

дукції (товарів, послуг)  малих 
підприємств: у 2018 році цей по-

казник збільшився порівняно з 
2013 роком майже у 3 рази 

(з 11,9 млрд грн у 2013 році до 
31,8 млрд грн у 2013 році). При 

цьому, кількість таких підпри-

ємств майже досягла втрачених 
позицій 2013 року  (8495 одиниць 

порівняно з 8593 одиниці у 
2013 році).  Зазначені показники 

міст та районів області, на тери-

торії якої органи влади тимча-
сово не виконують свої функції, у 

2013 році перевищували показ-
ники на підконтрольних терито-

ріях у 3,5 та 2 рази відповідно.  

Не зважаючи на зазначене, у 

2018 році Донецька область зай-

має 10 місце серед регіонів Укра-
їни за кількістю малих підпри-

ємств (9201 од.). Питома вага ма-
лих підприємств складає 94,5% 

до загальної кількості підпри-

ємств області (по Україні – 
95,4%). При цьому, зберігається 

висока концентрація великих 
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промислових підприємств в регі-

оні – всього 2018 році в регіоні 
було зосереджено 27 великих під-

приємств, або 6,1% їх загальної 
кількості в Україні. За цим пока-

зником область посідає 4 місце 
після м. Київ (33%  загальної кіль-

кості великих підприємств), 

Дніпропетровської (12,1%) та Ки-

ївської (6,7%) областей.  

В регіоні збережена позитивна 

динаміка збільшення показників 
діяльності фізичних осіб-підпри-

ємців. Так у 2018 році кількість 
фізичних осіб-підприємців збіль-

шилася до попереднього року  на 
4% (склала 52,4 тис. осіб), кіль-

кість найманих працівників у 

них – на 20% (44,9 тис. осіб), об-
сяг реалізованої ними продукції – 

на 26,6% (21,7 млрд грн). 

 

* без урахування частини тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.93. Динаміка кількісних показників розвитку малого під-

приємництва у Донецькій області 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

При тому, що, починаючи з 
2014 року, кількість найманих 

працівників на підприємствах 
малого та середнього бізнесу 

мала тенденцію до зменшення, у 

2018 році порівняно з поперед-
нім роком показник збільшився 

на 4,8% (склав 166,5 тис. осіб). Це 
відбулося за рахунок збільшення 

чисельності найманих працівни-
ків середнього бізнесу. При 

цьому, кількість середніх підпри-

ємств постійно знижується.  

Середня кількість найманих 

працівників на одному малому 
підприємстві у 2018 році 

складала, майже 5 осіб (у 2014 
році – майже 6 осіб), на одному 

середньому підприємстві – 248 

осіб (у 2013 році – 228 осіб). 

У порівнянні з 2014 роком за-

гальна сума витрат на оплату 
праці на малих підприємствах 

області збільшилася– на 56,2% (у 
2018 році – 2,4 млрд грн), на се-

редніх підприємствах – на 10,5%  

(11,9 млрд грн). 

У загальній кількості працюю-

чих на підприємствах області пи-
тома вага найманих працівників 

малих підприємств складає 
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16,2%, працівників середніх під-

приємств – 48,6%. 

В цілому у 2018 році в сфері 

малого та середнього підприєм-
ництва області було зайнято 

265,7  тис. осіб (на 15,2% більше 
ніж у 2017 році), в тому числі чи-

сельність зайнятих на малих під-

приємствах – 43,4  тис. осіб;  чи-
сельність зайнятих на середніх 

підприємствах – 124,9 тис. осіб; 
кількість фізичних осіб – підпри-

ємців склала 52,4 тис. осіб;  кіль-

кість найманих працівників фі-
зичних осіб – підприємців –  

44,9 тис. робітників. 

За підсумками 2018 року підп-

риємствами малого бізнесу було 
реалізовано продукції (товарів, 

послуг) на суму 33,2 млрд грн, що 
на 37% менше, ніж у 2013 році. 

Враховуючи проведення бойових 
дій в регіоні, підприємствами 

малого бізнесу на підконтрольній 

території, було реалізовано про-
дукції (товарів, послуг) на суму 

31,8 млрд грн, що майже у 3 рази 
більше ніж у 2013 році. Більше 

половини обсягу реалізації при-

падало на малі підприємства міст 
Маріуполя (33%), Краматорська 

(10,9 %), Слов’янська (8,3 %).  

  

* без урахування частини тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.94. Динаміка обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) 

малих підприємств  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Частка малих підприємств у 

загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг) по об-

ласті продовжує зменшуватись з 
9,2%  у 2013 році до 7,2% у 

2018 році. Цей показник залиша-

ється достатньо невеликим (в се-
редньому по Україні він складає 

19,1%) та зазнає постійних коли-
ван, що пояснюється високою 

концентрацією в області великих 

промислових підприємств та 
більш високими темпами зрос-

тання реалізації продукції 

(товарів, послуг) великими підп-

риємствами (108,2% до рівня 

2013 року).  

Частка малих підприємств об-
ласті в загальному обсязі реаліза-

ції всіх малих підприємств Укра-

їни склала 1,9% (на 6 відсоткових 
пунктів менше ніж у 2013 році). 

Малі підприємства регіону пос-
тійно зазнають тиску з боку вели-

ких корпорацій та конкурують 

між собою. 
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Рис. 1.95. Розподіл кількості малих підприємств за видами еко-

номічної діяльності у 2013 (внутрішнє кільце) та 2018 (зовнішнє 

кільце) роках, %  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

У структурі малих підприємств 
за видами економічної діяльно-

сті, як і раніше, превалюють 
сфери діяльності невиробничого 

характеру, особливо ті, які мають 

відносно швидкий оборот засо-

бів.  

Частка малих підприємств, які 
займалися оптовою та роздріб-

ною торгівлею, ремонтом автот-
ранспортних засобів і мотоцик-

лів, хоча й зменшується з кож-

ним роком, але продовжує скла-
дати найбільшу питому вагу в за-

гальній кількості підприємств – 
28,5%  (у 2017 році – 29,4%). Ча-

стка малих підприємств сільсь-

кого, лісового та рибного госпо-
дарства склала  13,8% 

(у 2017 році 13,6 % ), промисло-
вості – 12,6% (у 2017 році – 

13,0%). Частка малих підпри-
ємств, які займаються операці-

ями з нерухомим майном, склала 

11,6% (у 2017 році – 11,2% ), буді-
вництвом – 8,3% (у 2017 році – 

8,4% ), професійною, науковою та 
технічною діяльністю – 5,8% 

(у 2017 році – 5,9%). 

Підприємствами середнього бі-
знесу у 2018 році  було реалізо-

вано продукції (товарів, послуг) 
на суму майже 93,0 млрд грн, що 

на 3,1% менш ніж у поперед-
ньому році. Частка середніх під-

приємств у загальному обсязі ре-

алізованої продукції (товарів, по-
слуг) по області зменшилась з 

24,1% у 2017 році до  20,3% у 
2018 році (в середньому по Укра-

їні – також зменшення з 42,8 % у 

2017 році до 42,1% у 2018). Пи-
тома вага середніх підприємств 

області в загальному обсязі реалі-
зації всіх середніх підприємств 

України склала 2,9% (у 

2016 році – 3,2%). 

33,0%

3,8%

7,4%

11,9%

10,1%

10,2%

23,6%

Оптова та 

роздрібна 
торгівля

Транспорт

Сільсіке, лісове та 

рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Операції з 

нерухомим 
майном

Інші

13,8%

4,9%

28,5%

12,6%

20,3%

11,6%

8,3%



107 

 

* без урахування частини тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.96. Динаміка обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) 

середніх підприємств  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

На відміну від малих підпри-
ємств, середні підприємства фу-

нкціонують переважно у вироб-
ничих сферах, частка яких у га-

лузевій структурі протягом 2013-

2018 років істотно зросла. 

Так, частка промислових сере-

дніх підприємств зросла на 
4,4 відсоткових пункти (у 

2018 році склала 36,8% загальної 
кількості середніх підприємств 

регіону), підприємств, які пра-
цюють у галузях сільського, лісо-

вого та рибного господарства – 

на 5,6 відсоткових пункти 
(13,7%), транспортних підпри-

ємств – на 1,9 відсоткових пун-

кти (7,8%).  

 

Рис. 1.97. Розподіл кількості середніх підприємств за видами 

економічної діяльності у 2013 (внутрішнє кільце) та 2018 (зовні-

шнє кільце) роках, %  

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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За підсумками 2018 року час-

тка малих підприємств області, 
які одержали прибуток, склала 

78,7%  (у 2017 році – 77,4%) від 
загальної кількості підприємств. 

Ними одержано 2,1 млрд грн 

прибутку.  

Частка середніх підприємств, 

які одержали прибуток, склала 
70,4%  (у 2017 році – 66,9%) від 

загальної кількості підприємств. 
Ними одержано 6,1 млрд грн 

прибутку.   

 Головні фактори, які гальму-
ють розвиток малого та серед-

нього підприємства в регіоні, зо-

крема, є: 

недостатня державна підтри-
мка (фінансова, інформаційна, 

консультаційна); 

недосконала, нестабільна та об-

тяжлива система оподаткування; 

ускладненість залучення кре-

дитних ресурсів; 

незадовільна інтеграційна під-

тримка; 

негативна динаміка основних 

макроекономічних показників, 
яка проявляється, зокрема, в об-

меженості внутрішнього попиту 
та наявністі кризи збуту, негати-

вних інфляційних процесах, які 

ведуть  до збільшення витрат під-
приємства на сировину, матері-

али  та всі інші елементи, що 

включаються до собівартості.  

Крім того,  для області характе-

рна недостатня розвиненість фі-
нансової та бізнес-інфраструк-

тури.  

Найбільш авторитетною бізнес-

інституцією, що забезпечує акти-
вну підтримку підприємницької 

громадськості в області, залиша-

ється  Донецька торгово-промис-
лова палата (далі – ДТПП), яка 

об’єднує понад 900 підприємств, 

або майже 9% підприємств регі-

ону. 

Протягом 2018 року для членів 

ДТПП: 

 проведено понад 80 заходів бі-
знес-спрямованості, включаючи 

зустрічі в рамках міжнародного 

співробітництва, закордонні біз-

нес-місії та виставки; 

 надано близько 1,1 тис. послуг 

з експертизи товарів; 

 видано близько 1,0 нових сві-

доцтв на присвоєння товарів; 

 засвідчено 12,8 тис. сертифі-

катів та висновків про похо-

дження товарів; 

 оформлено 3,3 тис. митних де-

кларацій; 

 надано близько 300 послуг з 

перекладу та експертизи іденти-

чності перекладів документації. 

При ДТПП успішно функціону-
ють Центр розвитку малого та се-

реднього підприємництва, Центр 

підтримки експорту Export.ua, 
Центр публічних закупівель, 

Центр медіації, Клуб підприємців 

м. Краматорськ.   

Вагомою підтримкою для 
суб’єктів малого та середнього 

підприємництва в регіоні є діяль-

ність міжнародних організацій 
(зокрема, проєкти «Економічне 

відновлення та відбудова жит-
тєво важливої інфраструктури у 

східному регіоні України», «Підт-

римка економічного відновлення 
у Східному регіоні України», «По-

пуляризація підприємництва се-
ред населення, що постраждало 

від конфлікту в Україні, Фаза ІІ» 
за підтримки ПРООН, «Програма 

економічного розвитку східної 

України» та «Програма правової 
допомоги та економічного 
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розвитку східної України»  за під-

тримки DRC, проекти з підтри-
мки малого бізнесу USAID, Про-

грама для управлінських кадрів 
сфери підприємництва України 

(Fit for partnership with Germany) 

тощо). 

Таким чином, потенціал ма-

лого та середнього підприємниц-
тва для забезпечення 

економічному розвитку області 

не достатньо використаний. Як 
наслідок, Донеччина має найни-

жчу питому вагу малого та сере-
днього підприємництва в обсязі 

реалізованої продукції (товарів, 
послуг)  – 7,3% та 20,3% відпо-

відно (в середньому по Україні – 

19,2% та 42,6% відповідно). 

 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9f7e4bdd-b03d-40c0-b099-9f392cdb0e28&title=ProgramaDliaUpravlinskikhKadrivSferiPidprimnitstvaUkraini-fitForPartnershipWithGermany-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9f7e4bdd-b03d-40c0-b099-9f392cdb0e28&title=ProgramaDliaUpravlinskikhKadrivSferiPidprimnitstvaUkraini-fitForPartnershipWithGermany-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9f7e4bdd-b03d-40c0-b099-9f392cdb0e28&title=ProgramaDliaUpravlinskikhKadrivSferiPidprimnitstvaUkraini-fitForPartnershipWithGermany-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9f7e4bdd-b03d-40c0-b099-9f392cdb0e28&title=ProgramaDliaUpravlinskikhKadrivSferiPidprimnitstvaUkraini-fitForPartnershipWithGermany-
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ФІНАНСИ
 

Бюджет та податки

У 2014-2018 роках спостеріга-
ється зростання дохідної частини 

Державного бюджету і бюджету 
області.  

У 2014 році частка доходів бю-
джету області у загальнодержав-

них доходах складала 3,5%, у 
2018 році – 2,8%.

 

дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій області 

Рис. 1.98. Динаміка доходів зведених бюджетів Донецької об-

ласті та України, млрд грн 

Джерело: дані Департаменту фінансів облдержадміністрації 

У 2014-2018 роках важливою 
частиною доходної частини об-

ласті були дотації з державного 
бюджету. Рівень дотаційності 

(частка дотацій з державного 

бюджету у доходах бюджету) був 
найнижчий у 2014 році (46,7%), 

найвищий – у 2015 році (62,5%). 
У 2018 році рівень дотаційності 

склав 51,4%. 

Рис. 1.99. Динаміка показників дотаційності зведеного бю-

джету Донецької області 

Джерело: Дані Департаменту фінансів облдержадміністрації
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У структурі власних податкових 

надходжень до бюджету області 
протягом 2014-2018 років перева-

жають податок на доходи фізич-
них осіб - близько 45%, податок на 

прибуток підприємств – 23%, по-

даток на додану вартість – 12%. 
Ще 20% складають плата за зе-

млю, рентна плата, екологічний 

податок, військовий збір та інші.

Рис. 1.100. Структура податкових надходжень до зведеного бю-

джету Донецької області у 2018 році 

Джерело: дані Департаменту фінансів облдержадміністрації

Протягом 2015-2018 років над-

ходження від податку на доходи 
фізичних осіб зросли в 2 рази (з 

4958,4 млн грн у 2015 році до 
10160,1 млн грн у 2018 році), що 

обумовлено збільшенням розміру 
мінімальної заробітної плати з 

1218 грн до 3723 грн.  

Протягом 2014-2018 років спо-
стерігається тенденція переви-

щення темпів росту надходжень 
бюджетів всіх рівнів над темпами 

росту індексів промислової проду-

кції.  

Так, у 2018 році індекс промис-

лової продукції склав 102,6%, а 
темп росту надходжень (збору по-

датків, зборів та інших обов’язко-
вих платежів) до бюджету - 

140,7%. 

В контексті розвиту регіону, зо-

крема, потенційної можливості 
фінансування програм і проектів, 

надзвичайно важливим є бюджет 
розвиту територій. У 2015-

2017 роках частка бюджету роз-
витку у доходах бюджету Донець-

кої області скоротилась з 22,8% до 

20,2%. У 2017 році цей показник 

виріс до 30,0%. 

У 2014-2017 роках бюджет об-
ласті був збалансований, видатки 

не перевищували доходів зведе-

ного бюджету Донецької області. У 
2018 році дефіцит бюджету 

склав 1,7 млн грн. 

Видатки загального фонду про-

тягом 2016-2018 років збільши-
лись на 55,8%, спеціального фо-

нду – в 2,5 раза. Частка капіталь-

них видатків у загальному обсязі 

видатків зросла з 16,3% до 22,1%. 

податок з доходів 

фізичних осіб; 
10160,1 млн грн

податок на додану вартість

2765,6 млн грн

податок на 

прибуток
5330,0 млн грн

екологічний податок

906,2 млн грн 

плата за землю

905,1 млн грн

інші

2636,4 млн грн

12%

45%

12%

23%

4%

4%
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Рис. 1.101. Динаміка структури видатків бюджету Донецької 

області  

Джерело: дані Департаменту фінансів облдержадміністрації

Спостерігається стрімке зрос-

тання видатків на утримання со-
ціальної інфраструктури та вико-

нання програм соціально-еконо-

мічного розвитку.  

В цілому у структурі видатків 

переважають витрати на соціаль-
ний захист населення (23,6%), 

освіту (21,8%), охорону здоров’я 
(13,4%) та житлово-комунальне 

господарство (3,5%). 

Таким чином, обсяг бюджету об-
ласті має тенденцію до зрос-

тання. Основою його наповнення є 
податок з доходів фізичних осіб, 

який залежить від кількості пра-

цюючого населення. Оскільки ре-
гіон промисловий, то важливе 

значення має державна політика 

щодо підтримки окремих галузей. 
Також позитивний вплив на напо-

внення місцевих бюджетів має 

процес фінансової децентраліза-

ції. 

У структурі видатків майже 
70% бюджетних коштів спрямо-

вуються на соціальний захист на-
селення, освіту та охорону здо-

ров’я. При цьому, зростає частка 

капітальних видатків (всього про-
тягом 2016-2018 років – на 5,8 від-

соткових пункти). 

 Бюджет області є дотаційним 

і істотно залежить від трансфе-

ртів з Державного бюджету. 

Банківська сфера 

У 2018 році на території області, 
підконтрольній українській владі, 

діяло 23 банківські установи (по 

Україні – 78 установ), які предста-
влені 5 філіями і 395 відділен-

нями. Одночасно відсутні головні 
управління банків (у 2013 році в 

області діяло 11 одиниць). Най-

більш поширеною є мережа ПАТ 

«Ощадбанк», АК КБ «Приватбанк». 

Протягом 2015-2018 років спо-
стерігається істотне скорочення 

кількості структурних підрозділів 

банків – на 32%.  

У 2014-2018 роках спостеріга-

ється падіння кредитних (в 
2,1 раза) і депозитних (на 9,7%) 

зобов’язань, причиною якого 
стало ведення бойових дій на те-

риторії області та спад економіки 

в цілому. 

Протягом 2018 року найбільша 

частка кредитних ресурсів 

13,5

20,6

21,9

2,6

4,5

6,2
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поточні видатки капітальні видатки

16,1 млрд грн 

25,1 млрд грн  

28,1 млрд грн 
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залучена на підприємствах пере-

робної промисловості, оптової та 
роздрібної торгівлі, будівництва, 

сільського господарства. Ключові 
позичальники у валюті – підпри-

ємства альтернативної енерге-
тики, торгівлі та аграрні компанії-

експортери. 

Протягом 2014-2018 років об-
сяги кредитування юридичних 

осіб скоротились в 3,4 раза, залу-
чення банківських депозитів - в 

1,4 раза. Обсяг залишків кредит-

них вкладень банківськими уста-
новами – юридичним особам на 

кінець 2018 року до показника 

2014 року склав 46,5%. Обсяг за-
лучених депозитів 2018 року в по-

рівнянні з 2014 роком зменшився 

на 10,0%. 

У 2015-2018 роках середньозва-
жена відсоткова ставка по креди-

тах для юридичних осіб знизилась 

з 27,9% до 18,0% і наблизилась до 
рівня 2014 року (17,7%). Відсот-

кова ставка по депозитах знизи-
лась з 15,2% у 2014 році до 7,8% у 

2017 році, у 2018 році – зросла до 

13,1%. 

 

Рис. 1.102. Динаміка кредитування та обсягів депозитів юри-

дичних осіб (нефінансових корпорацій), млрд грн 

Джерело: дані Національного банку України

Протягом 2014-2016 років кре-
дитування фізичних осіб зменши-

лося майже у 2 рази і з 2017 року 

поступово стабілізується.  

Відсоткові ставки за кредитами 

в порівнянні з 2014 роком зросли 

на 8,7 відсоткових пункта, за де-
позитами – зменшилися на 

5,3 відсоткових пункта.  

Обсяг депозитів населення про-
тягом 2015-2018 років виріс на 

9,1%. 
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Рис. 1.103. Динаміка кредитування та обсягу депозитів домаш-

ніх господарств (фізичні особи), млрд грн 

Джерело: дані Національного банку України 

Таким чином, в області недо-

статньо розвинена банківська ін-

фраструктура.  

Припинення діяльності банків-

ських установ на території регі-
ону та обмеження, передбачені 

Указом Президента України «Про 

тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної 

операції» суттєво знизили доступ 

підприємств і фізичних осіб, за ра-
хунок чого майже у 2 рази скоро-

тилось кредитування та розмі-
щення коштів на депозитних ра-

хунках. 

 

 

Інвестиції 

Вагомою складовою фінансової 

системи регіону є система залу-
чення інвестицій. Одночасно на 

розвиток інвестиційного потенці-
алу негативно вплинув збройний 

конфлікт і тимчасова окупація 
територій окремих районів Доне-

цької області. 

Обсяг капітальних інвестицій у 
2018 році, без урахування час-

тини тимчасово окупованої тери-
торії у Донецькій області склав 

26,98 млрд грн.  

Після істотного згортання інве-
стиційної діяльності у 2013-

2015 роках, протягом 2016-

2018 років спостерігалося щорі-
чне зростання показника: у 

2016  році – на 3,6 млрд грн (або 
на 43,3%), у 2017 році – на 

5,4 млрд грн (на 45,1%), у 
2018 році – на 9,7 млрд грн (на 

56,2%). 

Незважаючи на це, обсяг капі-
тальних інвестицій, використа-

них у 2018 році, не досяг рівня 
2013 року, тобто того рівня, який 

був до початку військового конф-

лікту в регіоні. 
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* без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.104. Динаміка обсягу капітальних інвестицій Донецької об-

ласті в розрізі джерел фінансування, млн грн 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

В першу чергу, приріст капіта-

льних інвестицій відбувається за 
рахунок власних коштів підпри-

ємств та організацій (у 2018 році 
– на 7,6 млрд  грн, або на 52,0%), 

коштів місцевих бюджетів (на 1,7 

млрд грн, або на 88,0%), коштів 
державного бюджету (на 0,3 млрд 

грн, або у 2,1 раза), кредитів бан-
ків та інших позик (на 0,08 млрд 

грн, або на 50,0%). 

В структурі джерел фінансу-

вання капітальних інвестицій 

найбільша питома вага належить 
власним коштам підприємств та 

організацій  – 82,6%, коштам міс-
цевих бюджетів – 13,6%, коштам 

державних бюджетів – 2,3%. 

У галузевій структурі капіталь-
них інвестицій переважні обсяги 

припадають на серу промислово-
сті – 60,9% загального обсягу ви-

користаних у 2018 році інвести-
цій (16,4 млрд грн). При цьому, 

порівняно з 2013 роком питома 

вага зазначеної галузі збільши-

лася на 1,4 відсоткових пункти. 

Також, зросла частка держав-

ного управління й оборони; 
обов’язкового соціального страху-

вання – на 7,1 відсоткових пун-

кти до 9,8% (2,6 млрд грн), галузі 
інформації та телекомунікацій – 

на 4,4 відсоткових пункти до 
5,6% (1,5 млрд грн), сільського го-

сподарства, мисливства та на-
дання пов’язаних із ними послуг – 

на1,5 відсоткових пункти до 4,4% 

(1,2 млрд грн), транспорту, склад-
ського господарства, поштової та 

кур’єрської діяльності – на 0,8 від-
соткових пункти до 6,7% 

(1,8 млрд грн). 

При цьому, істотно скоротилася 
частка будівництва – на 6,5 від-

соткових пункти до 1,6% 
(0,4 млрд грн), операцій з нерухо-

мим майном – на 4,2 відсоткових 
пункти до 1,3% (0,3 млрд грн), оп-

тової торгівлі (крім торгівлі 

1091,0 154,0 142,6 203,0 298,6 628,6
648,2

349,4 417,8 1040,0 1955,7 3676,0

21561,1

11928,4
7434,5

10471,0

14661,7

22290,2

4612,1

723,5

309,4

188,2

352,9

384,6

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Кошти державного бюджету Кошти місцевих бюджетів

Кошти підприємств та організацій Інші джерела 

26979,4

17268,9

11902,2

8304,4

13155,3

27912,4



116 

автотранспортними засобами та 
мотоциклами) – на 3,0 

відсоткових пункти до 1,8% 

(0,5 млрд грн).  

 

Рис. 1.105. Структура капітальних інвестицій Донецької області 

за видами економічної діяльності у 2013 (внутрішнє кільце) та 

2018 (зовнішнє кільце) роках 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

За видами активів найбільші 
обсяги капітальних інвестицій 

протягом 2013-2018 років здійс-
нювались у матеріальні активи. 

Так, у 2018 році на інвестиції у 

нематеріальні активи припадало 
90,7% від загального обсягу інве-

стування (їх обсяг склав 

24,5 млрд грн).  

Після початку бойових дій спо-

стерігалося стрімке зменшення 
обсягів інвестування як у матері-

альні, так і у нематеріальні ак-
тиви. Як наслідок  – у 2018 році 

питома вага інвестицій у немате-
ріальні активи скоротилася на 2,2 

відсоткових пункти (з 11,4% зага-

льного обсягу капітальних інвес-
тицій у 2013 році до 9,3% у 2018 

році) і склала 2,5 млрд грн.   

Незважаючи на це, починаючи 

з 2015 року, спостерігається 

поступове відновлення інвесту-
вання у нематеріальні активи: 

всього порівняно з 2014 роком 
обсяги інвестицій у нематеріальні 

активи збільшився майже на 1,6 

млрд грн, або у 2,9 раза.  

У структурі капітальних інвес-

тицій у матеріальні активи найбі-
льша питома вага належить інве-

стиціям у машини, обладнання та 

інвентар – 49,7% інвестицій у ма-
теріальні активи за підсумками 

2018 року (12,2 млрд грн). Капі-
тальні інвестиції в інженерні спо-

руди склали 6,3 млрд грн, або 
25,7% інвестицій у матеріальні 

активи; інвестиції у транспортні 

засоби – 3,1 млрд грн, або 12,7%, 
інвестиції в нежитлові будівлі – 

1,9 млрд грн, або 7,6%. 
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Рис. 1.106. Структура капітальних інвестицій у матеріальні ак-

тиви в Донецькій області у 2018 році 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

У структурі інвестицій в нема-

теріальні активи найбільша пи-
тома вага належить інвестиціям у 

права на комерційні позначення, 

об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, пате-

нти, ліцензії, концесії тощо – 
83,8% (2,1 млрд грн), а також ін-

вестиціям у програмне забезпе-
чення та бази даних – 14,4% 

(0,4 млрд грн). 

Станом на 01.01.2019 в області 

накопичено 1,2 млрд дол. США 
прямих іноземних інвестицій (ак-

ціонерний капітал), або 3,7% пря-

мих іноземних інвестицій, нако-
пичених в країні. За цим показ-

ником регіон посідає п’яте місце 
після м. Київ, Дніпропетровської, 

Київської та Одеської областей. 

 

* без урахування частини окупованої території 

Рис. 1.107. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій (акці-
онерного капіталу), накопичених в економіці Донецькій області з 

початку інвестування, млн дол. США 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Починаючи з 2014 року,  в об-
ласті спостерігається стрімке зме-

ншення обсягу прямих іноземних 

інвестицій: станом на 01.01.2015 
показник склав 2322 млн дол. 

США, що на 1467,1 млн дол. США, 
або на 38,7% , менше відповідного 

показника на початок 2014 року.  

Пік падіння показника спосте-

рігався у 2017 році – станом на 

01.01.2018 обсяг прямих інозем-
них інвестицій склав 1116,4 млн 

дол. США, що продемонструвало 
загальне падіння показника на 

2672,7 млн дол. США, або у 3,4 

раза, порівняно з початком 2014 

року.   

Після цього у 2018 році позна-
чилося поступове зростання обся-

гів прямих іноземних інвестицій, 
накопичених в економіці регіону, 

на 89,5 млн дол. США (або на 

8,0%). 

Зростання обсягу іноземного 

інвестування відбулося, в першу 
чергу, за рахунок надходження 

капіталу з Нідерландів. Так, про-
тягом 2018 року, надходження 

інвестицій з Нідерландів збільши-
лися на 87,7 млн дол. США та 

склали 507,0 млн дол. США.  

Інвестиції, які надходили з Ні-
дерландів, спрямовувалися пере-

важно у галузь промисловості, в 
яку протягом 2018 року спрямо-

вано 88,1 млн дол. США (станом 

на 31.12.2018  у промисловості 
накопичено 344,5 млн дол. США 

нідерландського капіталу), у тому 
числі у переробну промисловість – 

86,7 млн дол. США.  

Рис. 1.108. Розподіл прямих іноземних інвестиції (акціонерний 

капітал), накопичених в економіці Донецької області станом на 

31.12.2018, за країнами походження 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Крім Нідерландів, до основних 
країн-інвесторів Донецької обла-

сті також відносяться Кіпр 

(станом на 31.12.2018 в області 
накопичено 305,9 млн дол. США 

із зазначеної країни, або 25,4% їх 
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загального обсягу), Німеччина 
(95,9 млн дол. США, або 8,0%), Ли-

тва (72,2 млн дол. США, або 6,0%) 

та Велика Британія (52,9 млн дол. 

США, або 4,4%).  

На кінець 2018 року у галузе-
вому розрізі найбільші обсяги іно-

земних інвестицій були 

зосереджені в промисловості 
(687,3 млн дол. США, або 57% за-

гального обсягу іноземних інвес-

тицій, накопичених в економіці 
регіону), галузях оптової та розд-

рібної торгівлі (194,9 млн дол. 
США, або 16%), а також операцій 

з нерухомістю (185,6 млн дол. 

США, або 15%).  

Рис. 1.109. Порівняння обсягів прямих іноземних інвестицій за 

окремими видами економічної діяльності станом на 01.01.2014 та 

на 31.12.2019, млн дол. США 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

При цьому, станом на 
31.12.2018 у порівнянні з показ-

никами на початок 2014 року 
спостерігається суттєва зміна об-

сягів прямих іноземних інвести-
цій за основними галузями інвес-

тування.  

Зокрема, у промисловості об-
сяги іноземних інвестицій змен-

шилися на 1034,2 млн дол. США 
(або на 60,1 %), в пергу чергу, за 

рахунок зменшення капіталов-

кладень у переробній промисло-
вості на 1011,7 млн дол. США. У 

сфері оптової та роздрібної торгі-
влі; ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів обсяг прямих 

іноземних інвестицій зменшився 
на 388,6 млн дол. США. (або на 

66,6%), у галузі транспорту, 
складського господарства, по-

штової та кур'єрської діяльності – 
на 219,1 млн дол. США (або на 

89,5%), у сфері адміністратив-

ного та допоміжного обслугову-
вання –  на 222,9 млн дол. США 

(або на 80,9%). 

Важливим чинником залучення 

інвестиційних ресурсів в еконо-

міку регіону, зокрема, є наявність 
майданчиків, придатних для ор-

ганізації виробничої діяльності.  

Так,  на території області, під-

контрольній українській владі, 
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розташовані 77 вільних ділянок, 
привабливих для інвестування, у 

тому числі: 

60 земельних ділянок типу 
Greenfield загальною площею 

451,5 га; 

13 земельних ділянок типу 

Brownfield загальною площею 

137,8 га; 

4 вільні промислові забудови 

загальною площею 0,5 га. 

Станом на   01.01.2019 до Ре-

єстру індустріальних (промисло-
вих) парків України внесено 3 ін-

дустріальні парки загальною пло-

щею понад 77 га: «Лиманський» 
(Лиманська ОТГ), «Техносіті» 

(м. Костянтинівка), «АзовАкваІн-

вест» (м. Маріуполь). 

Проте, інвестиційну привабли-
вість області істотно знижує про-

ведення бойових дій, яке формує 

сприйняття Донецької області, як 

«регіону, що воює». 

На цьому фоні загострюється 
стереотипне сприйняття жителів 

області. Зокрема, за результатами 

соціологічного дослідження, 

проведеного у рамках проекту 
«Започаткування Національного 

діалогу в Україні» у 2015 році, 

35% опитуваного населення Ук-
раїни сприймає пересічного жи-

теля Донбасу, як особу, схильну 
до від’єднання свого регіону від 

України; 16% - як агресивну 
особу, 14% - як патріотичну 

особу, 12% - як особу, схильну до 

злочину.    

Таким чином, в Донецькій обла-

сті зосереджені істотні обсяги ін-
вестиційних ресурсів. Проте, че-

рез проведення бойових дій, тим-

часову окупацію частини тери-
торії та загострення суспільно-

політичної ситуації, з 2014 року 
в області спостерігалося згор-

тання інвестиційної діяльності, 
а у випадку іноземного інвесту-

вання – навіть виведення капіта-

лів з області. Ситуація усклад-
нена негативним іміджом регі-

ону, який знижує його привабли-

вість перед інвесторами.  

Одночасно, починаючи з 2015-

2016 років активність інвесторів 
в регіоні поступово відновлю-

ється.       
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РОЗВИТОК ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ 
 

Традиційно для Донецької об-
ласті характерні істотні розбіжно-

сті у соціально-економічному роз-
витку громад і територій, що обу-

мовлено дією об’єктивних і 

суб’єктивних чинників (суттєва 
різниця природно-ресурсного, 

економічного, соціально-демогра-

фічного потенціалу). 

Зокрема, істотний рівень дифе-
ренціації спостерігається за клю-

човими демографічними 

показниками та розселенням на-

селення.  

На території області, підконт-
рольній українській владі, 52% 

жителів проживає у 6-ти містах 

обласного значення: Маріу-
поль (461,4 тис. осіб), Крама-

торськ (186,8 тис. осіб), 
Слов’янськ (114,2 тис. осіб), Бах-

мут (74,7 тис. осіб), Покровськ 
(74,2 тис. осіб) та Костянтинівка 

(70,8 тис. осіб).  

  

Міста обласного значення Райони 

Дані наведені по території області, підконтрольній українській владі 

Рис. 1.110. Чисельність наявного населення у містах обласного 

значення та районах Донецької області станом на 01.01.2019, тис. 

осіб  

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Найбільшим за чисельністю на-
селення містом обласного зна-

чення на території області, підко-
нтрольній українській владі, є 

м. Маріуполь, у якому (включа-

ючи населені пункти, підпоряд-
ковані Маріупольській міській 

раді) проживає 461,4 тис. осіб, 

що в 32 раза перевищує чисель-
ність населення найменшого мі-

ста обласного значення – м. Ново-

гродівка (14,6 тис. осіб).  

Серед районів області найбільш 

населеним є Бахмутський район з 
чисельністю населення 106,3 тис. 

осіб, найменшим – 
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Добропільський район з чисельні-
стю населення 15,2 тис. осіб. Роз-

біжність у чисельності населення 

між ними складає 7 разів. 

Рівень урбанізації районів обла-

сті також нерівномірний. Так, ни-
зький рівень урбанізації 

характерний для районів, в яких 
адміністративні центри є містами 

обласного значення та облікову-

ються окремо (Добропільський, 
Костянтинівський, Покровський, 

Ясинуватський райони). Одноча-
сно деякі райони мають природ-

ньо низькій рівень урбанізації. 

 

Рис. 1.111. Рівень урбанізації районів Донецької області, 

розташованих на території,  підконтрольній українській владі, % 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Бахмутський 

район 
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район 

Мар’їнський 
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В.-Новосілківський 
район 

Волноваський 
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Також спостерігається істотні те-
риторіальні відмінності у співвід-

ношенні чисельності чоловіків і жі-

нок. У міських поселення чисель-
ність жінок більш істотно  переви-

щує чисельність чоловіків, ніж у 
сільській місцевості. Так, у містах 

Костянтинівка та Слов’янськ на 
1000 жінок припадає 774 та 

771 чоловік відповідно; в Олексан-

дрівському і Добропільському рай-

онах – 966 і 957 чоловіків. 

Поглиблення несприятливих де-
мографічних тенденцій у 

територіальному розрізі спостеріга-
ється також внаслідок неоднорід-

ного збільшення рівня смертності 

населення порівняно з рівнем на-

роджуванності. 

Так, у 2018 році у 6 містах облас-
ного значення та 6 районах коефі-

цієнт співвідношення смертності 
та народжуваності перевищував 

середньо обласний рівень (2,5), у 

2 містах та 3 районах був на рівні 
середньо обласного показника, у 

7 містах та 3 районах був нижче, 

ніж в середньому по області.   

Рис. 1.112. Коефіцієнти співвідношення смертності до народжу-

ваності у розрізі територій Донецької області у 2018 році 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Важливим чинником, який 
обумовлює особливості демогра-

фічної ситуації у територіальному 

розрізі, на теперішній час зали-
шається переміщення населення 

з тимчасово окупованих терито-

рій регіону. 

 Найбільша кількість осіб (сі-
мей), які переміщуються, 

зареєстрована у містах обласного 
значення та районах, наближе-

них до лінії розмежування. Так, 

найбільшим приймаючим містом 
області є м. Маріуполь, на терито-

рії якого зареєстровано майже 
п’яту частину внутрішньо перемі-

щених осіб регіону. 
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Рис. 1.113. Розподіл внутрішньо переміщених осіб за містами та 

районами Донецької області на початок 2019 року 

Джерело: дані Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

Наявність внутрішньо перемі-

щених осіб призводить до додат-

кового навантаження на інфра-
структуру і заклади, які надають 

ключові послуги населенню зазна-

чених населених пунктів. 

Так, існуюча мережа закладів 

освіти не в повній мірі забезпечує 

освітні потреби населення в тери-

торіальному розрізі. 

 
  

Міста обласного значення Райони Громади 

 
Рис. 1.114. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах 

на 100 місць станом на 01.01.2019, осіб 

Джерело: дані департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
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У сільській місцевості недостат-
ньо розвинена мережа закладів до-

шкільної освіти, у містах спостері-

гається перевантаження груп у за-

значених закладах. 

Значна нестача місць спостеріга-
ється у дошкільних закладах освіти 

міст Бахмут, Добропілля, Дружкі-
вка, Краматорськ, Слов’янськ, По-

кровськ, Новогродівка, незаповне-

ність діючих закладів – у Іллінівсь-
кій, Андріївській, Черкаській гро-

мадах, Бахмутському, 

Великоновосілківському, Покров-

ському, Ясинуватському районах. 

Найбільші показники завантаже-

ності загальноосвітніх навчальних 
закладів серед міст обласного зна-

чення мають Маріуполь, Вугледар, 
Мирноград, Бахмут, Краматорськ; 

найнижчі – Торецьк, Авдіївка, Но-
вогродівка, Добропілля. Протягом 

шести років залишається майже 

незмінним найнижчий показник 
завантаженості шкіл в Олександрі-

вському, Покровському районах.  

 

 

 

Рис. 1.115. Середня наповнюваність загальноосвітніх навчальних 

закладів до планової чисельності, осіб на 1 заклад 

Джерело: дані департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

Низька завантаженість шкіл, яка 
спостерігається у містах Авдіївка 

та Торецьк, пов’язана з безпосеред-
ньою близькістю територій до бойо-

вих дій. 

Традиційно найбільш істотні роз-
біжності між полярними значен-

нями показників соціально-еконо-
мічного розвитку територій спосте-

рігається за показниками, що хара-

ктеризують стан реального сектору 

економіки. 

Починаючи з 2014 року, суттє-
вим фактором поглиблення зазна-

чених розбіжностей залишається 
напружена суспільно-політична си-

туація. Проведення бойових дій на 

території окремих міст і районів 
регіону призвело до істотного ско-

рочення ділової активності, погір-
шення показників реального сек-

тору економіки та бюджетно-фі-

нансової системи, що, в свою 
чергу, мало безпосередній вплив на 

рівень та якість життя населення. 

5
9
7

5
8
0

5
5
4

5
3
8

5
3
7

5
2
1

5
1
0

4
9
3

4
5
6

4
0
7

3
6
5

3
2
3

3
1
4

2
8
7

М
а
р
іу

п
о
л
ь

В
у
гл

е
д
а
р

Б
а
х
м

у
т

М
и

р
н

о
гр

а
д

К
р
а
м

а
т
о
р
с
ь
к

С
л
о
в
'я

н
с
ь
к

П
о
к
р
о
в
с
ь
к

Д
р
у
ж

к
ів

к
а

К
о
с
т
я
н

т
и

н
ів

к
а

С
е
л
и

д
о
в
е

Д
о
б
р
о
п

іл
л
я

Н
о
в
о
гр

о
д
ів

к
а

А
в
д
ії
в
к
а

Т
о
р
е
ц

ь
к

1
8
4

1
7
8

1
7
6

1
7
4

1
7
3

1
6
1

1
5
7

1
5
7

1
4
4

1
4
1

1
0
9

8
9

Н
ік

о
л
ь
с
ь
к
и

й

М
а
р
’ї
н

с
ь
к
и

й

Б
а
х
м

у
т
с
ь
к
и

й

С
л
о
в
’я

н
с
ь
к
и

й

М
а
н

гу
ш

с
ь
к
и
й

К
о
с
т
я
н

т
и

н
ів

с
ь
к
и
й

Я
с
и

н
у
в
а
т
с
ь
к
и

й

В
о
л
н

о
в
а
с
ь
к
и

й

В
е
л
и

к
о
н

о
в
о
с
іл

к
ів

с
ь
к
и

й

Д
о
б
р
о
п

іл
ь
с
ь
к
и

й

П
о
к
р
о
в
с
ь
к
и

й

О
л
е
к
с
а
н

д
р
ів

с
ь
к
и

й

Райони

2
1
6

2
0
6

1
6
0

1
4
8

1
4
2

1
0
9

9
7

Л
и

м
а
н

с
ь
к
а

М
и

к
о
л
а
їв

с
ь
к
а

Ч
е
р
к
а
с
ь
к
а

Іл
л
ін

ів
с
ь
к
а

С
о
л
е
д
а
р
с
ь
к
а

А
н

д
р
ії
в
с
ь
к
а

Ш
а
х
ів

с
ь
к
а

Міста обласного значення Громади 



126 

Зокрема, у 2018 році найбільша 
кількість суб’єктів господарювання 

у міських поселеннях була зосере-

джена у м. Маріуполь (15,9 тис. 
од.),найменша – у м. Новогродівка 

(0,4 тис. од.), тобто різниця між за-
значеними показниками складає 

майже 44 рази. 

У зазначених суб’єктів господа-

рювання працювали протягом 

року в середньому 100,0 тис. осіб 
та 5,0 тис. осіб відповідно (розбіж-

ність – 20 разів).   

Серед районів найбільша кіль-
кість суб’єктів господарювання зо-

середжена у Волноваському районі 

(2,3 тис. од.), найменша – у Костя-
нтинівському районі (344 од.). 

Отже, різниця між показниками 

складає 6,7 раза.  

При цьому, найбільша середньо-
облікова чисельність штатних пра-

цівників працювала у Бахмутсь-

кому районі (14,7 тис. осіб), най-
менша – у Добропільському районі 

(1,8 тис. осіб). Розбіжність за пока-

зником – 8 разів. 

 

Кількість суб’єктів 

господарювання,  

тис. од. 

Середньооблікова  

кількість штатних 

працівників, 
тис. осіб  

Обсяг реалізованої  

продукції (товарів, 

послуг), 
млрд грн 

 Рис. 1.116. Розбіжності за окремими показниками розвитку міст 

обласного значення та районів Донецької області у 2018 році 

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Найбільші обсяги продукції були 

реалізовані суб’єктами господарю-

вання з Маріуполя (259,6 млрд грн)  
та Бахмутського району (23,8 млрд 

грн), найменші – суб’єктами госпо-
дарювання з м. Новогродівка 

(109 млн грн) та Олександрівського 

району (615 млн грн). Отже, розбі-
жність між полярними значеннями 

показника у містах обласного 

значення становить 2596 разів, у 

районах – майже 39 разів. 

 Розбіжність за розміром серед-
ньомісячної номінальної заробітної 

плати більш помірна. Так, найбі-
льші заробітні плати у містах  отри-

мують мешканці Маріуполя, пок-

ровська та Авдіївки; у районах – 
жителі Слов’янського, Покровсь-

кого та Бахмутського районів. 

міста райони міста райони міста райони

м. Новогродівка

5,0 тис. осіб

Бахмутський

14,7 тис. осіб

Добропільський

1,8 тис. осіб

м. Маріуполь

15,9 тис. од.

м. Новогродівка

0,4 тис. од.

Волноваський

2,3 тис. од.

Костянтинівський

0,3 тис. од.

м. Маріуполь

259,6 млрд грн

м. Новогродівка

0,1 млрд грн

Бахмутський

23,8 млрд грн

Олександрівський

0,6 млрд грн

м. Маріуполь 
100,0 тис. осіб 
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Найменші показники в містах – у 
Костянтинівки, Селидового та Бах-

мута, в районах – у Великоновосіл-

ківського, Нікольського та Олекса-

ндрівського районів.      

 Ступінь диференціації у містах 
складає 1,8 раза, у районах – 

1,6 раза. 

 

 

 

Міста обласного значення Райони 

Рис. 1.117. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників по містах обласного значення і районах Донецької об-

ласті у 2018 році, грн   

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Наявна також значна диферен-

ціація за територіальною озна-
кою кількісних показників малих 

та середніх підприємств. Більше 
половини малих та середніх підп-

риємств зосереджені в п’яти міс-
тах області – Маріуполь (31,1 %), 

Краматорськ (11,0 %), 

Слов’янськ (8,5 %), Бах-
мут (4,5 %), Дружківка  (3,4 %) та 

Волноваському районі (3,7%).  

Нерівномірність розселення на-

селення та розподілення економі-

чного потенціалу обумовлює 

також істотні розбіжності за рів-

нем бюджетно-фінансової спро-

можності. 

Так, за підсумками 2018 року 
на території області, підконтроль-

ній українській владі, дотацій-
ними були 5 міст обласного зна-

чення (36% їх загальної кількості), 

10 районів (83%), а також 3 тери-
торіальні громади (33% загальної 

кількості громад, які перейшли 
на прямі міжбюджетні відно-

сини).  
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Міста обласного значення 

 

Авдіївка 

Бахмут 

Вугледар 

Добропілля 

Дружківка 

Костянтинівка 

Краматорськ 

Маріуполь 

Мирноград 

Новогродівка 

Покровськ 

Селидове 

Слов'янськ 

Торецьк  

Райони 

 

Бахмутський  

В.Новосілківський  

Волноваський 

Добpопільський  

Костянтинівський 

Маp'їнський 

Мангушський 

Нікольський  

Олександрівський 

Покровський 

Слов'янський 

Ясинуватcький 
 

Територіальні громади 

 

Андріївська 

Званівська 

Іллінівська 

Лиманська 

Миколаївська 

Сіверська 

Соледарська 

Черкаська 

Шахівська 

 

Рис. 1.118. Виконання місцевих бюджетів Донецької області по 

територіях, підконтрольних українській владі, за 2018 рік, млн грн   

Джерело: дані Департаменту фінансів  

533,2

1 324,3

397,1

1 035,5

139,1

485,5

5 062,4

2 418,4

824,2

649,6

612,3

189,1

969,4

253,3

149,5

520,2

150,0

597,1

81,2

190,6

2 874,8

1 089,7

232,4

215,4

337,5

93,2

370,0

160,7

370,6

723,1

217,7

396,3

49,4

269,5

2107,3

1189,9

529,2

419,4

239,7

79,1

537,9

107,6

30,0

40,9

17,9

28,2

9,3

140,4

293,5

302,4

213,6

323,6

315,0

796,5

174,3

151,4

1 006,8

404,7

693,8

43,3

61,2

200,5

79,1

113,9

105,7

343,7

51,4

90,9

374,4

141,5

254,7

114,1

213,4

121,7

132,1

209,6

207,1

353,1

113,9

66,3

635,3

248,1

426,4

27,4

3,0

8,0

23,3

23,4

19,5

22,5

43,3

66,1

25,4

56,4

60,0

193,1

28,4

99,3

612,6

154,3

11,6

36,3

Видатки (загальний і 
спеціальний фонд)

Базова дотація (у складі 
трансфертів)

50,9

25,6

122,7

16,8

96,0

248,1

115,7

6,7

32,3

10,9

43,9

63,2

36,9

39,3

335,6

40,4

12,6

8,9

Трансферти (загальний і 
спеціальний фонд) 

Власні доходи (загальний і 
спеціальний фонд)

1,2

13,4

12,2
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Ще один акцент – розподіл на-
вантаження на навколишнє при-

роднє середовище, яке, в першу 

чергу, пов’язане з територіальним 
розміщенням виробничих потуж-

ностей. 

Зокрема, найбільше забруд-

нення атмосферного повітря спо-
стерігається саме в тих містах та 

районах, де розташовані 

підприємства основних видів 
промислового виробництва регі-

ону.  

Зокрема, у 2018 році на  м. Ма-
ріуполь припадало 40% загальних 

викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу від стаціонарних дже-

рел забруднення , на Мар’їнський 
район – 18% (у т.ч. м. Курахове – 

17,6%), Бахмутський район – 

14%, м. Покровськ – 8%. 

 

Рис. 1.119. Розподіл викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
рне повітря від стаціонарних джерел забруднення за 2018 рік у ро-

зрізі територій Донецької області   

Джерело: дані Державної служби статистики України 

Для області Донецької області 

характерна наявність малих мо-
нофункціональних міст. На тери-

торії області, підконтрольній ук-

раїнській владі, налічується 
24 малих міста з чисельністю на-

селення до 50 тис. осіб. В них 
проживають 408,0 тис. осіб, або 

22% загальної чисельності насе-
лення, що проживає на підконт-

рольній території). З них: 

12 вугледобувних міст 

(222,7 тис. осіб); 

3 міста, які спеціалізуються на 

переробній промисловості 

(67,6 тис. осіб); 

1 місто, яке спеціалізуються на 

видобутку рудної та нерудної си-

ровини (11,0 тис. осіб); 

1 транспортний центр 

(21,0 тис. осіб); 

м. Добропілля; 
35,0 тис. т

м. Мирноград; 
14,2 тис. тм. Вугледар 

23,8 тис. т

м. Маріуполь
316,6 тис. т

м. Авдіївка
12,5 тис. т

м. Покровськ
66,8 тис. т

Слов'янський район
45,0 тис. т Мар'їнський район

139,6 тис. т

Бахмутський 
район

107,5 тис. т

Інші
29,2 тис. т

40%

3%
2%

4%

4%

14%

18%
6%

8%

1%
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3 енергетичні центри (45,2 тис. 

осіб); 

1 центр рекреації та оздоров-

лення (4,4 тис. осіб); 

3 міста, які не мають чітко ви-

раженої спеціалізації (36,2 тис. 

осіб).  

Розвиток таких міст переважно 

залежить від діяльності одного мі-

стоутворюючого підприємства, 
що підвищує загрозу їх бюдже-

тно-фінансовій спроможності. 

/ 
 

Рис. 1.120. Мапа малих монофункціональних міст Донецької об-
ласті на території, розташованих на території області, підконтро-

льній українській владі 

Джерело: дані департаменту економіки облдержадміністрації 

 –  вугледобувні міста; 

 – міста переробної  
промисловості; 

 –  міста видобутку  
рудної та нерудної  
сировини; 

 –  транспортні центри; 

 – енергетичні центри; 

 –  центр рекреації та  
Оздоровлення 

 - інші 

м. Вугледар 

м. Гірник 

м. Українськ 

м. Волноваха 

м. Курахове 
м. Красногорівка 

м. Мар'їнка 

м. Торецьк 
м. Мирноград 

м. Новогродівка м. Залізне 

м. Авдіївка м. Селидове 

м.Білицьке 

м. Добропілля 

м. Родинське 

м. Часів 

м. Соледар 

м. Лиман 

м. Миколаївка 

м. Світлодарськ 

м.Святогірськ 

м. Сіверськ 

м.Білозерське 
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Забезпечення збалансованого 
розвитку територій ускладня-

ється також через відсутність ак-

туальної містобудівної докумен-

тації на місцевому рівні. 

Так, на території Донецької об-
ласті, підконтрольній українсь-

кій владі: 

схемами планування покрито 

100% території районів (проте 

всі вони затверджені до 1990 

року); 

генеральні плани мають 71% 
населених пунктів, при цьому 

72% зазначених генеральних 

планів затверджені до 1990 
року, 20% - протягом 1991-

2010 років, 8% - протягом 

2011-2019 років; 

лише 47% міст обласного зна-
чення та 13% міст районного 

значення мають плани зонування 

території. 

Таким чином, у Донецькій обла-

сті спостерігаються значні дис-
пропорції у соціально-економіч-

ному розвитку територій. 

При цьому, це пояснюється як 

суттєвою різницею у природно-
ресурсному та соціально-демо-

графічному потенціалі, так і осо-

бливостями побудови господар-

ського комплексу. 

Зазначена ситуація уклада-
ється відсутність актуальної мі-

стобудівної документації на міс-

цевому рівні, що перешкоджає 
впровадженню ефективної полі-

тики з питань розвитку тери-

торій. 
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ДОВКІЛЛЯ 
 

Для Донецької області характе-

рне істотне навантаження на на-

вколишнє природне середовище. 

Ситуація з інтенсивним забру-
дненням довкілля складалася в 

процесі становлення та розвитку 
промисловості протягом минулих 

десятирічь. При будівництві та 

експлуатації промислових 
об’єктів екологічному аспекту 

приділялася дуже незначна 
увага, незважаючи на те, що кон-

центрація промисловості в Доне-

цькій області є найбільш високою 

в Україні. 

Так, на території області зосе-
реджена п’ята частина промисло-

вого потенціалу країни, 78% 

якого припадає на екологічно не-

безпечні виробництва металур-
гійної та видобувної галузей, ви-

робництво електроенергії й виро-
бництво коксу. Підприємства 

саме цих галузей найбільш нега-

тивно впливають на довкілля.  

Як результат, на Донеччину 

припадає близько третини націо-
нальних викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел забруд-

нення. За цим показником у 

2018 році регіон посів перше мі-
сце серед інших областей Укра-

їни. 

 

* без урахування частини тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.121. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосфе-

рне повітря від стаціонарних джерел по Донецькій області   

Джерело: дані Державної служби статистики України  

Одночасно протягом останніх 
п’яти років в області спостеріга-

ється певне поліпшення та стабі-
лізація рівня забруднення атмос-

фери, що пов’язано зі зниженням 

обсягів або навіть призупинен-
ням виробництва більшості про-

мислових підприємств регіону. 

Також, чинником зменшення ви-
кидів відповідно до офіційних 

статистичних даних є відсутність 
інформації по тимчасово окупо-

ваних територіях.     

Помірне зростання викидів за-
бруднюючих речовин в атмосфе-

рне повітря у 2016 та 2018 роках 

1448,1
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(на 7,0% та 0,7% відповідно) обу-
мовлювалось збільшенням обсягів 

виробництва та переходу підпри-

ємств з газу на альтернативні 
види палива (зокрема,  на вугілля 

різних марок), що відбувалося на 
фоні подальшого морального 

старіння та фізичного зношення 

пилогазоочисного устаткування. 

Майже 80% викидів в атмос-

феру припадає на галузі металур-

гії та енергетики. 

 

Рис. 1.122. Структура викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
рне повітря Донецької області за видами економічної діяльності у 

2018 році (без урахування частини території, непідконтрольної україн-

ській владі)

Джерело: дані Державної служби статистики України 

На території області, підконт-
рольній українській владі, основ-

ними забруднювачами атмосфе-
рного повітря залишаються ПрАТ 

«ММК ім. Ілліча», ПрАТ «МК «Азов-

сталь», ПрАТ «Авдіївський коксо-
хімічний завод», СО ПАТ «Донба-

сенерго» Слов’янська ТЕС, ВП 
«Курахівська ТЕС» ТОВ «ДТЕК 

Східенерго», Вуглегірська ТЕС 

ПАТ «Центренерго». 

Однією з основних причин над-

мірних викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 

ними є моральне старіння та фі-
зичне зношення технологічного 

та пилогазоочисного устатку-

вання, що не відповідає сучасним 
вимогам щодо забезпечення вста-

новлених законодавством 

нормативів граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. Також, гост-
рою проблемою залишається зме-

ншення викидів доменних печей, 

будування споруд очищення ви-
кидів ливарних дворів, міжкону-

сних просторів, підбункерних 
приміщень та скіпових ям на ме-

талургійних підприємствах. 

На ТЕС Донецької області рі-
вень ефективності роботи очис-

них споруд не забезпечує зни-
ження рівня викидів до нормати-

вних величин з речовин у вигляді 
суспендованих твердих часинок 

недиференційованих за складом.  

Основними проблемами на кок-
сохімічних підприємствах є 
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закриття циклу кінцевого охоло-
дження коксового газу, реконст-

рукція установок біохімочи-

щення, відсутність безпилової ви-
дачі коксу тощо. Проблема очи-

щення коксового газу від сірково-
дню фактично вирішена в Доне-

цькій області. 

Близько 26,5% загального об-

сягу викидів в Донецькій області 

складають викиди газу метану, 
які здійснюються підприємст-

вами вугільної промисловості. 
Зниженню цих викидів сприя-

тиме використання метану в різ-

них галузях промисловості. 

Наявність підприємств хіміч-

ної, коксохімічної, машинобудів-
ної та металургійної промислово-

сті призвела також до значних 
обсягів утворення і накопичення 

відходів та забруднення ними те-

риторії області. Всього на кінець 
2018 року виробнича діяльність 

503 суб’єктів підприємницької ді-
яльності була пов’язана з 

утворенням відходів І-ІV класів 

небезпеки.  

Всього на кінець 2018 року в 

місцях видалення накопичено 
901,5 млн т відходів, або 6,9% за-

гального обсягу по Україні. За 
цим показником Донецька об-

ласть посідає друге місце після 
Дніпропетровської області, а за 

обсягом утворення та накопи-

чення промислових відходів – че-
тверте місце серед інших регіо-

нів. 

При цьому, фактичні обсяги 

накопичених відходів значно бі-

льші, оскільки статистична звіт-
ність не враховує відходів, за-

складованих на об`єктах, що ви-
ведені з експлуатації, а також ві-

дходів тих підприємств, що нако-
пичували відходи виробництва 

протягом своєї діяльності, але на 

теперішній час не функціонують.  

 

  

* без урахування частини тимчасово окупованої території області 

Рис. 1.123. Динаміка утворення та утилізації відходів I-IV рівнів 

небезпеки у Донецькій області 

Джерело: дані Державної служби статистики України 
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Щороку на території області, пі-
дконтрольній українській владі,  

утворюється близько 6% відходів 

І-ІV класів небезпеки. При цьому, 
після зменшення цих обсягів на 

4,5% до попереднього року у 
2015 році, спостерігається їх зро-

стання: на 19,5% – у 2016 році, на 
10,9% – у 2017 році та на 7,6% – у 

2018 році. Це свідчить про зрос-

тання обсягів виробництва осно-
вної продукції промислових підп-

риємств. 

У структурі утворених відхо-

дів – найбільша в Україні кіль-

кість небезпечних (токсичніх) від-
ходів І-ІІІ рівнів небезпеки. 

Тільки протягом 2014-2018 років 
на Донеччині було утворено 

711,0  тис. т зазначених відходів, 
що становить 22,4% їх утворення 

в Україні. 

Так, у 2018 році відходів I класу 
небезпеки (надзвичайно небезпе-

чні) утворилось 0,1 тис. т, II класу 
небезпеки (високо-небезпечні) – 

17,3 тис. т, III класу небезпеки 

(помірно-небезпечні) – 

135,2 тис. т. 

Найбільшими утворювачами 
відходів в області у 2018 році були 

підприємства міста Маріуполя, а 
саме: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (за-

гальна кількість утворення відхо-

дів склала 6,2 млн т, з них відходи 
I класу небезпеки – 0,05 тис. т, 

II класу – 13,8 тис. т, III класу – 
2,3 тис. т, IV класу – 6,2 млн т) та 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (загальна 

кількість утворення відходів 
склала 2,5 млн т, з яких відходи 

I класу небезпеки – 0,003 тис. т, 
II класу – 0,3 тис. т, III класу – 

48,3 тис. т, IV класу – 2,5 млн т). 

Протягом 2014-2018 років се-
редній рівень утилізації відходів в 

Донецькій області склав 21,1%. 

При цьому, починаючи з 
2015 року, спостерігається посту-

пове зростання цього показника з 
16,0% до 27,7%. У 2018 році за 

питомою вагою утилізованих від-
ходів у загальній кількості утворе-

них відходів Донеччина посіла 

7 місце після Запорізької (з пока-
зником у 62,8%), Хмельницької 

(55,6%), Черкаської (53,0%), Дніп-
ропетровської (34,9%), Черніве-

цької (29,6%) та Івано-Франківсь-

кої (28,1%) областей (середній рі-

вень по Україні – 29,4%).    

 Для збільшення зазначеного 
показника, що буде свідчити про 

використання більш досконалих 
технологій, необхідне створення 

регіональних потужностей з ути-

лізації промислових відходів.  

Проте, на сьогодні для Донець-

кої області характерна недоста-
тня кількість сучасної інфрастру-

ктури поводження з побутовими 

та промисловими відходами (сор-
тувальні станції, сміттєпереробні 

заводи, підприємства з утилізації, 
знешкодження відходів), наяв-

ність стихійних сміттєзвалищ по-
бутових відходів, відсутність сис-

теми роздільного збору сміття, не-

ефективним управлінням у сфері 
поводження з відходами на рівні 

органів місцевого самовряду-

вання. 

Функціонування господар-

ського комплексу істотно впливає 

на стан водних ресурсів регіону. 

У 2018 році водокористування 
в Донецькій області здійснювали 

695 водокористувачів, у тому чи-
слі 154 суб’єкти (22% загальної 
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кількості) – у галузі промислово-
сті; 372 суб’єкти (54%), включа-

ючи 251 водокористувача риб-

ного господарства, які здійсню-
ють використання води без її ви-

лучення – у галузі сільського гос-
подарства; 79 суб’єктів (11%) – у 

галузі комунального господарс-
тва;  90 суб’єктів (13%) – у інших 

галузях. 

Зазначеними суб’єктами вико-
ристано з природних водних 

об’єктів 1707 млн м3 води (15,1% 

забору води по Україні). За цим 
показником Донецька область по-

сідає 2 місце після Херсонської 
області, водокористувачі якої 

здійснили забір в обсязі 
3043 млн м3 (26,9% загального за-

бору). 

Рис. 1.124. Динаміка забору води з природних водних об’єктів  у 

Донецькій області, млн м3 

Джерело: дані Державного агентства водних ресурсів України 

Переважна частина забору 

води (67% загального обсягу) – це 
прісна вода, забір якої здійсню-

ється з поверхневих та підземних 

(включаючи шахтно-кар’єрні 
води) водних об’єктів. Ще 33% за-

бору води припадає на морські 
води: всього у 2018 році водоко-

ристувачами області викорис-

тано 566 млн м3 морської води, 
або 95,8% забору морської води в 

цілому по країні. 

У галузевому розрізі найбільші 

обсяги забору води в області при-
падають на промисловість 

(989,3 млн. м3, або 58% загального 

забору) та комунальне господарс-

тво (626,4 млн.м3, або 37%).  

У галузі промисловості найбі-

льші обсяги водокористування 

здійснюють підприємства чорної 
металургії (648,1 млн м3, або 65% 

забору води по промисловості), 
електроенергетики (273,8 млн м3, 

або 28%), вугільної промисловості 

(61,93 млн м3, або 6%), машинобу-

дування (3,7 млн м3, або 0,4%).  

На долю сільського господарс-
тва в області припадає 12,9 млн 

м3, або 0,7% забору води з приро-
дних водних об’єктів Донецької 

області. 
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Рис. 1.125. Структура забору води з природних водних об’єктів 

Донецької області у галузі промисловості  у 2018 році 

Джерело: дані Державного агентства водних ресурсів України 

У галузі комунального господар-
ства головним підприємством, 

яке здійснює забір води з поверх-
невих водних об’єктів, а саме: рі-

чки Сіверський Донець для забез-

печення водою споживачів по ка-
налу Сіверський Донець–Донбас, є 

регіональне управління експлуа-
тації каналу КП «Компанія «Вода 

Донбасу». У 2018 році забір води 

цим підприємством склав 
471,1 млн м3 (75% від забору по 

галузі).  

У 2018 році на території Доне-

цької області було використано 
1153 млн м3 води, або 15,7% зага-

льного використання свіжої води 

в Україні. За цим показником До-
неччина посідає 3 місце після 

Херсонської (використано 
1241 млн м3, або 16,9% загального 

використання) та Запорізької 

(1199 млн м3, або 13,3%) областей.   

 Використання свіжої води в 

області спрямовується переважно  
питні та задоволення виробничих 

(1043 млн м3, або 90% викорис-
тання води в регіоні) та санітарно-

гігієнічних (102,1 млн м3, або 9%) 

потреби.  

За обсягом використання сві-
жої води на виробничі потреби 

Донецька область посідає перше 

місце серед інших регіонів – на ре-
гіон припадає 23,0% викорис-

тання води на виробничі потреби 

в цілому по Україні у 2018 році. 

У 2018 році у Донецькій області 

118  підприємств (17% загальної 
кількості водокористувачів) здійс-

нювали скид зворотних вод в по-

верхневі водні об’єкти. 

Протягом 2014-2018 років у по-
верхневі водні скинуто 4,4 млрд 

м3 зворотних вод, з яких 1,1 млрд 

м3 – забруднені зворотні води.  

При цьому, спостерігається по-

ступове зменшення частки забру-
днених вод у загальному водовід-

ведення – з 32,4% у 2014 році до 

18,0% у 2018 році. При цьому, по-
чинаючи з 2017 року, у структурі 

скинутих забруднених зворотних 
вод практично відсутні води, 

скинуті без очищення (у 
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2018 році на них припало лише 
0,01% загального водовідведення 

регіону) і майже на 100% вони 

представлені недостатньо очище-

ними водами.   

Як наслідок – скорочується пи-
тома вага Донецької області у за-

гальному скиданні забруднених 
стічних вод по країні: з 32,1% у 

2014 році до 19,5% у 2018 році.  

За цим показником регіон посі-
дає третє місце після м. Київ 

(283 млн м3, або 29,7% загальних 
скидів забруднених зворотних 

вод) та Дніпропетровської області 

(234 млн м3, або 24,6%).  

Також у 2018 році на Донецьку 

область припадало 10,5% ски-
дання в поверхневі водні об’єкти 

фосфатів, 7,9% скидання заліза 
та 7,9% скидання нафтопродук-

тів.  

 

Рис. 1.126. Динаміка показників водовідведення у поверхневі во-

дні об’єкти Донецької області, млн м3 

Джерело: дані Державного агентства водних ресурсів України 

Крім забруднених стічних вод, 

у загальному водовідведенні До-
нецької області наявні води, нор-

мативно чисті без очистки (у 

2018 році – 687,9 млн м3, або 66% 
загального водовідведення регі-

ону); води, нормативно очищені 
на очисних спорудах (100,5 млн 

м3, або 10%); води, що не відне-
сені до жодної категорії (61,4 млн 

м3, або 6%).  

Загальна потужність очисних 
споруд регіону у 2018 році склала 

690 млн м3, що на 0,3% більше, 
ніж у попередньому році. Проте 

порівняно з 2015 роком потуж-

ність очисних споруд регіону зме-

ншилася на 12,8%. 

У межах Донецької області 

негативний вплив на фор-
мування якості води в р. Сіверсь-

кий Донець мають скиди 
підприємств безпосередньо в 

р. Казенний Торець та його при-

токи. 

У басейн р. Казенний Торець 

здійснюють скиди 48 підпри-
ємств із загальним об’ємом скиду 

91,5 млн м3 (з них 16,6 млн м3, або 
18% – забруднені води). 
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Найбільшими забруднювачами 
поверхневих водних об’єктів ба-

сейну цієї річки є Горлівське, Ми-

рноградське, Костянтинівське, 
Торецьке та Дружківське ВУВКГ і 

Донецьке РВУ КП «Компанія 
«Вода Донбасу», на які припадає 

94% від скиду забруднених зво-

ротних вод по басейну. 

Значний вплив на формування 

якості води у р. Сіверський До-
нець має р. Бахмутка, у басейн 

якої здійснюють скид 12 підпри-
ємств із загальним об’ємом скиду 

3,6 млн м3 (з них 0,3 млн м3, або 

7% – забруднені зворотні води), 
скиди шахтно-кар’єрних вод у ба-

сейні склав 0,4 млн м3 (11% від 

скиду по басейну). 

У басейні річок Приазов’я та 
Азовського моря найбільший 

об’єм скиду зворотних вод здійс-

нюється до Азовського моря 
(468,6 млн м3, або 71% від загаль-

ного скиду по басейну) та водних 
об’єктів басейну р. Кальміус 

(180,0  млн. м3, або 27%), з яких 

безпосередньо до р. Кальміус ски-
дається 129,0 млн м3 (72% від 

скиду до басейну р. Кальміус). 

Найбільший об’єм скиду зворот-

них вод здійснюється ПАТ «Метко-
мбінат «Азовсталь» м. Маріуполь 

(555,9 млн м3, або 83% від скиду 

по басейну, з яких 139,8 млн м3, 
або  78% від скиду забруднених 

зворотних вод по басейну – забру-

днені зворотні води). 

У басейні р. Дніпро 95% скиду 

зворотних вод припадає на по-
верхневі водні об’єкти басейну 

р. Самара. У галузевому розрізі 
34,2 млн м3, або 76% скиду по ба-

сейну, здійснюють промислові 
підприємства (з них 33,85 млн 

м3 – скиди зворотних вод 

підприємств вугільної промисло-
вості); 5,8 млн. м3, або 13%, ски-

дається підприємствами жит-

лово-комунального господарства. 

Акваторія Азовського моря має 

значне антропогенне наванта-
ження внаслідок господарської 

діяльності промислових підпри-
ємств, розташованих на узбе-

режжі. Зокрема, значне забруд-

нення здійснюють металургійні 
підприємства ПРАТ «МК «АЗОВ-

СТАЛЬ» та ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА».  

Як наслідок – у контрольному 

створі стан морської води не від-

повідає нормам для водойм рибо-
господарського призначення за 

вмістом нафтопродуктів, заліза 
загального, нітритів, азоту амо-

нійного. Концентрації гідрохіміч-
них показників в акваторії ДП 

ММТП знаходяться в межах сере-

дньорічних значень. 

Особливості економічного роз-

витку регіону також обумовлю-
ються ситуацію із земельними ре-

сурсами. 

Основними наслідками антро-
погенного впливу на ґрунти регі-

ону є водна ерозія; дефляція (віт-
рова ерозія); забруднення; вто-

ринне засолення і заболочування; 
опустелювання; відчуження зе-

мель для промислового та кому-

нального будівництва; висна-

ження земель. 

Станом на 01.01.2019 в області 
налічується 25,1 тис. га поруше-

них  та близько 5,0 тис. га відпра-

цьованих земель.  

При цьому, порівняно з 

2014 роком площа порушених зе-
мель неістотно зросла на 0,02%, 

площа відпрацьованих земель – 

скоротилася на 10,5%.   
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Одночасно кількість рекульти-
вованих земель є незрівнянно 

меншою порівняно з площею що-

річно порушуваних ґрунтів.  

Найбільша деградація земель 

притаманна слаборозвиненим 
ґрунтам, які сформувались на 

щільних породах, на елювії 

щільних порід, крутих схилах, де 
є умови розвитку ерозійних про-

цесів. На території області, підко-

нтрольній українській владі, зага-
льна площа таких ґрунтів, які мо-

жуть належати до деградованих 
та малопродуктивних земель 

складає понад 12,3 тис. га.  

 

 

Рис. 1.127. Динаміка показників стану земельних ресурсів Доне-

цької області, га 

Джерело: дані Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області 

Протягом останніх років в обла-

сті суттєво зменшилося внесення 
органічних добрив, які є вагомим 

джерелом повернення в ґрунт гу-
мусу, елементів живлення рослин 

та відтворення мікробіологічного 
середовища. За узагальненими 

даними за 2018 рік, по Україні 

органічних добрив внесено 
0,5 т/га посівної площі, в Донець-

кій області – 0,4 т/га. Необхідно 
звернути увагу на вкрай низький 

рівень гіпсування солонцюватих 

ґрунтів. 

Для удосконалення системи 

екологічного управління та моні-
торингу в області запроваджено 

автоматизовану систему моніто-

рингу довкілля. 

Зазначена система містить 

6 стаціонарних постів монітори-
нгу, розташованих в містах Кра-

маторськ, Бахмут, Курахове, Ми-

колаївка, Маріуполь (2).  

Пости здійснюють виміри пилу, 
оксиду вуглецю, окислів азоту, ді-

оксидів сірки, озону, фенолу, фо-

рмальдегіду, бензолу, толуолу, 
етилбензолу, а також швидкості 

вітру, вологості, температури та 

атмосферного тиску. 

Інформація щодо вимірів відо-

бражається в онлайн режимі на 
офіційному сайті департаменту 

екології та природних ресурсів 

Донецької облдержадміністрації. 

Також організовано 2 автома-
тизованих пости контролю на 

25116,0 25131,0 25076,0 25122,0

5536,0
4597,0 4935,0 4952,0

153,0 36,0 39,8 67,7

2014 2015 2016 2018

порушені відпрацьовані Рекультивовані



141 

р. Сіверський Донець на ділянці 
вище питного водозабору в канал 

Сіверський Донець-Донбас та в 

місці централізованого водоза-

бору для потреб населення. 

Також створено засади для фо-
рмування системного підходу до 

поводження з усіма типами від-
ходів (побутові, промислові, ме-

дичні, небезпечні у складі побуто-

вих). Основою цієї системи є: 

 Програма поводження з відхо-

дами в Донецькій області на 
2016-2020 роки, затверджена ро-

зпорядженням голови обл-

держадміністрації, голови облас-
ної військово-цивільної адмініст-

рації від 22.09.2016 № 836; 

Регіональна Програма пово-

дження з промисловими відхо-
дами в Донецькій області на 

2018-2020 роки, затверджена ро-
зпорядженням голови обл-

держадміністрації, голови облас-

ної військово-цивільної адмініст-
рації від 28.12.2018 № 1580/5-

18.  

Таким чином, для Донецької об-

ласті характерне значне забруд-
нення довкілля, у тому числі че-

рез істотне техногенне наванта-

ження на нього. 

Серед найбільш актуальних 

екологічних питань регіону – іс-
тотні обсяги викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферне пові-

тря від промислових підпри-
ємств, накопичення великої кіль-

кості відходів, забруднення во-
дойм скидами та надмірне вико-

ристання водних ресурсів, висна-

ження земель. 
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БЕЗПЕКА ТА ПРАВОПОРЯДОК 
 

За результатами опитування 

населення щодо проблем та пріо-

ритетів розвитку Донецької обла-
сті, проведеного в рамках підго-

товки Стратегії розвитку Донець-
кої області на період до 2027 

року, 82% опитуваного населення 
зазначили бойові дії та їх нас-

лідки, як одну з найгостріших 

проблем розвитку Донецької об-

ласті. 

Продовження бойових дій при-
зводить до чисельних людських 

жертв, руйнування житлового 

фонду та важливих об’єктів ін-

фраструктури.   

Так, станом на 01.01.2019 в об-

ласті залишалися зруйнованими 

(пошкодженими) 6,1 тис. об’єктів 
інфраструктури, включаючи 

6,0 тис. житлових будинків, 
40 закладів освіти, 16 медичних 

закладів, 12 закладів культури та 
спорту, 18 промислових об’єктів, 

8 об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури тощо.    

Найбільші обсяги руйнування 

інфраструктури припадають на 

житловий фонд. 

За оперативними даними ста-

ном на 01.11.2019 потребують 
відновлення 5,6 тис.  житлових 

будинків усіх форм власності.

 
Рис. 1.128. Стан відновлення житлового фонду Донецької області, 

зруйнованого/пошкодженого в результаті бойових дій, станом на 

01.11.2019 

Джерело: дані департаменту житлово-комунального господарства обл-
держадміністрації  

З початку бойових дій найбі-

льша кількість зруйнованих жит-

лових будинків була розташована 

у містах Слов’янськ (2,0 тис. бу-

динків), Авдіївка (1,3 тис. будин-

ків), Торецьк (0,9 тис. будинків), а 

Зруйновано/ 
пошкоджено

13,2 тис. 
житлових 
будинків

1054 будинків комунальної форми власності 

24 житлово-будівельних кооперативи 

53 ОСББ

12033 будинки приватної форми власності

Відновлено

7,6 тис. 
житлових 
будинків

771 будинок комунальної форми власності

24 житлово-будівельних кооперативи 

45 ОСББ 

6764 будинки приватної форми власності

Потребують 
відновлення

5,6 тис. 
житлових 
будинків

283 будинки комунальної форми власності 

8 ОСББ

5269 будинків приватної форми власності.
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також Мар’їнському (2,9 тис. бу-
динків), Яснуватському (2,4 тис. 

будинків), Бахмутському (1,2 тис. 

будинків) та Волноваському 

(0,9 тис. будинків) районах. 

При цьому, зруйнований/пош-
коджений приватний житловий 

фонд залишається без визначе-
ного джерела фінансування. Зна-

чна частина робіт з відновлення 

приватного сектору виконується 
за рахунок коштів благодійних 

організацій та власними кош-

тами мешканців.  

Отже, переважна більшість 

тих, на кому негативно познача-
ються бойові дії – це цивільне на-

селення, особливо жінки і діти 
(включаючи внутрішньо перемі-

щених осіб). 

В умовах проведення бойових 

спроможність регіону реагувати 

на надзвичайні ситуації послаб-
люється через дію наступних чин-

ників: 

застарілість апаратури, яка 

використовується в регіональній 

системі оповіщення: ремонтні 
комплекти використані повністю, 

через наднормативні терміни 
експлуатації збільшується кіль-

кість технічних несправностей; 

недостатність накопичення 
резервів матеріально-технічних 

засобів на місцевому та облас-
ному рівнях, що не забезпечить 

своєчасне відновлення нормаль-
ної життєдіяльності населення, 

яке може постраждати внаслідок 

ймовірних надзвичайних ситуа-

цій; 

неспроможність захисних спо-
руд цивільного захисту забезпе-

чити достатнє укриття непра-

цюючого населення при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуа-

цій у населених пунктах області; 

відсутність формулярів мін-

них полів, недостатність забез-
печеності сучасним обладнан-

ням, спецодягом, іншими матері-
ально-технічними засобами піро-

технічних підрозділів, їх недоста-
тня чисельність, наявність не-

стандартних вибухонебезпечних 

предметів, що ускладнює розмі-

нування території; 

неготовність пунктів управ-
ління системи цивільного захи-

сту до управління з них проведен-

ням заходів в умовах особливого 
періоду: потребують заміни обла-

днання систем життєзабезпе-

чення, модернізації вузла зв’язку; 

недостатність засобів  індиві-

дуального захисту: райдержадмі-
ністраціями, військово-цивіль-

ними адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування недо-

статньо фінансуються заходи 

щодо забезпечення засобами за-
хисту органів дихання непрацю-

ючого населення, яке проживає в 
прогнозованій зоні хімічного за-

бруднення; 

недостатня кількість ава-

рійно-рятувальних підрозділів,  

потреба в їх технічній модерніза-

ції та дооснащенні. 

Зокрема, у сфері оповіщення, 
моніторингу та реагування на 

надзвичайні ситуації функцію 

оповіщення населення та посадо-
вих осіб забезпечує територіальна 

автоматизована система центра-
лізованого оповіщення (далі –    

ТАСЦО), яка побудована  

ще у 80-х роках ХХ століття на 
базі існуючих мереж ПАТ «Укрте-

леком» та оперативно-
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диспетчерських служб обласних 
спеціалізованих служб цивільного 

захисту ораганів місцевого само-

врядування, віднесених до груп з 
цивільного захисту (цивільної 

оборони), місцевих відділів Голов-
ного управління Національної по-

ліції України в Донецькій області. 

При цьому, функціонування іс-

нуючої територіальної автомати-

зованої системи централізованого 
оповіщення має низку проблем, а 

саме: 

розташування головного пульта 

управління ТАСЦО на тимчасово 

окупованій території – у м. До-
нецьк (наразі запуск системи на 

регіональному рівні можливо ви-
конати лише з дублюючого пун-

кту управління облдержадмініст-
рації, який знаходиться на 

великий відстані, у зв’язку з чим 
не забезпечується своєчасна пе-

редача сигналів або повідомлень 

про небезпеку); 

нестабільна робота наявних те-

хнічних засобів, що входять до 
системи, та моральна застарілість 

апаратури оповіщення, що виче-
рпала подвійний експлуатацій-

ний ресурс (згідно вимог вироб-

ників – не більше 12 років); 

економічна недоцільність вико-

ристання існуючої ТАСЦО, оскі-
льки відсутність альтернативних 

варіантів оповіщення та несуміс-

ність системи з сучасними циф-
ровими АТС вимагає значних 

експлуатаційних витрат та утри-
мання численного штату фахів-

ців з її обслуговування.  

 

Рис. 1.129. Охоплення населення Донецької області 

територіальною автоматизованою системою централізованого 

оповіщення 

Джерело: департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та 
оборонної роботи облдержадміністрації 

Крім того, створення зазначе-

ної системи передбачало її вико-
ристання лише у промислових й 

центральних частинах міст облас-
ного значення та не дозволяє опо-

вістити 100% населення про 

загрозу або виникнення надзви-

чайної ситуації. 

Для вирішення питання необхі-

дно: 

забезпечення відновлення ке-

рування територіальної 

33 населені пункти, 

оснащені  

територіальною 
автоматизованою  

системою 

централізованого 
оповіщення

15 населених 
пунктів 

на тимчасово 
окупованій території 

18 населених 
пунктів

на підконтрольній 
території 

охоплено 

882 тис. осіб 

(55% населення)
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автоматизованої системи центра-
лізованого оповіщення на регіо-

нальному рівні з міста Краматор-

ська; 

використання сучасних апара-

тно-програмних засобів опові-
щення та телекомунікацій, ГІС-

технологій, які дозволяють вико-
нувати процеси управління та 

спостереження за технічним ста-

ном складових частин системи в 

автоматичному режимі; 

функціонування ТАСЦО на 38 
адміністративних територіях До-

нецької області, що забезпечить 

оповіщення при загрозах або ви-
никненні надзвичайних ситуацій 

з охопленням понад 1,9 млн осіб, 

або 95% населення регіону. 

З метою забезпечення своєчас-
ного реагування на надзвичайні 

ситуації на території Донецької 

області розташовано 49 держав-
них пожежно-рятувальних час-

тин. В окремих районах області 
(Бахмутському, Великоновосіл-

ківському, Волноваському, Кос-

тянтинівському, Лиманському, 
Мангушському, Нікольському, 

Олександрівському, Слов’ян-
ському районах) час прибуття до 

відділених населених пунктів від 
пожежно-рятувальних частин пе-

ревищує нормативний. 

З метою вирішення зазначе-
ного питання в області запрова-

джено проєкт з розбудови цент-
рів безпеки у територіальних гро-

мадах. 

Так, 23.11.2016 відкрито пер-
ший в Україні центр безпеки гро-

мадян на території Лиманської 
міської територіальної громади, 

чим започатковано пілотний на-
прям реформування системи 

цивільного захисту області та 

країни в цілому. 

На сьогодні в області ді-

ють  9 центрів безпеки, в яких 
знаходяться пожежно-рятува-

льна служба, підрозділи поліції 
та/або швидкої медичної допо-

моги.  

Серед загроз особистій безпеки 

людини, які виникають у тому 

числі в результаті проведення бо-
йових дій на територій області,  

можна зазначити зростання кі-
лькості випадків дискриміна-

ції та порушення прав людини. 

За інформацією Управління 
Верховного комісара Організації 

Об’єднаних Націй з прав людини 
(УВКПЛ) щодо ситуації з правами 

людини в Україні, тільки у період 
з 16.11.2018 по 15.02.2019 задо-

кументовано 315 порушень прав 

людини, жертвами яких стали 
202 особи. Більше ніж 5 млн лю-

дей (у тому числі 1,3 млн ВПО та 
мешканці ізольованих громад уз-

довж лінії зіткнення), продовжу-

ють відчувати на собі наслідки 
бойових дій. Труднощі, яких вони 

зазнають, загострюються відсут-
ністю доступу до основних послуг 

і соціальної підтримки та браком 
доступу до механізмів правового 

захисту і відшкодування для по-

ранених осіб і родичів загиблих, а 
також відсутністю компенсації за 

знищене майно. Тільки за перші 
тижні 2019 року під час перети-

нання лінії зіткнення померло бі-

льше 10 цивільних осіб, в основ-
ному, через серйозні ускладнення 

зі здоров’ям на фоні багатьох го-
дин очікування при перетині лінії 

зіткнення.  

При цьому, існує недостатня уз-

годженість діяльності органів 
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державної влади, органів місце-
вого самоврядування у сфері за-

хисту прав людини та протидії 

дискримінації, неефективність 
правових механізмів притяг-

нення до відповідальності за дис-
кримінацію, відсутність інформа-

ційно-просвітницької роботи для 
подолання стереотипів, упере-

дженості і нетерпимості в суспі-

льстві, а також недостатній обсяг 
статистичних показників за озна-

кою статі, відсутність ґендерного 
підходу у програмах, документах, 

стратегіях, планах на всіх рівнях 

і в усіх структурах. 

Ще один безпековий виклик – 

завдання шкоди здоров’ю та 
життю цивільного населення 

через забрудненість територій 
вибухонебезпечними предме-

тами. 

За даними Головного управ-
ління ДСНС у Донецькій області, 

площа підтверджено забруднених 
територій вибухонебезпечними 

предметами складає 284,6 км2 (за 

оціночними даними – 1,6% тери-
торії області, підконтрольної ук-

раїнській владі).  

Причина забруднення – об-

стріли населених пунктів та міну-
вання багатьох об’єктів водо-, 

електро-, газо- та теплопоста-

чання, соціальної інфраструк-
тури, земель сільськогосподар-

ського призначення, акваторій 

водних об’єктів. 

За інформацією управління 

екологічної безпеки і протимінної 
діяльності Міністерства оборони 

України, з початку агресії Росій-
ської Федерації на територіях До-

нецької та Луганської областей в 
результаті підриву на мінах і ви-

бухонебезпечних залишках війни 

на початок 2019 року постраж-
дали 833 цивільних особи (269 за-

гинули і 564 поранено), з них 

125 дітей (27 загинули і 98 пора-

нено). 

За даними ГУ Національної по-
ліції у Донецькій області, у період 

з 01.11.2014 по 30.06.2019 у До-
нецькій області від вибухонебез-

печних предметів загинуло 

405 цивільних осіб, поранено 

1003 особи. 

15.06.2019 у м. Маріуполь відк-
рито регіональний Центр гумані-

тарного розмінування, для якого 

за кошти обласного бюджету за-
куплено сучасне обладнання, зок-

рема, роботів, які допомагати-
муть з розмінуванням, щоб збере-

гти життя людей. 

Одним із ризиків безпекового 

характеру в регіоні є загроза  

зростання злочинності. 

Проведення бойових дій на те-

риторії області призводять до не-
контрольованого обігу зброї. Си-

туація також ускладняється та-

кими соціальними чинниками, як 
низький рівень та якість життя 

населення (у структурі видатків 
73% припадає на продукти хар-

чування, оплату житла, комуна-
льних продуктів та послуг (по Ук-

раїні – 66% ); субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг 
отримують 30,2%; на Донеччину 

припадає 17,7% загальної суми 
заборгованості по заробітної 

плати (2 місце серед інших регіо-

нів); складна ситуація на ринку 
праці та зростання наркоманії (за 

кількістю хворих на наркоманію і 
токсикоманію, що перебували на 

обліку у медичних закладах у 
2017 році Донеччина посіла 4 мі-

сце серед інших областей 
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України). Також істотний вплив 
мають неукомплектованість кад-

рами підрозділів Національної по-

ліції, нестача якісних камер ві-
деоспостереження та транспорт-

них засобів. 

Незважаючи на це, протягом 
останніх п’яти років у цілому спо-

стерігається зменшення кількості 

кримінальних правопорушень, 
скоєних на території області (про-

тягом 2013-2018 років зазначе-
них показник зменшився майже 

у 2,4 раза.    

 

Рис. 1.130. Динаміка реєстрації кримінальних правопорушень на 

території Донецької області 

Джерело: дані Головного управління Національної поліції в Донецькій області 

У структурі злочинності більшу 
частку (50%) складають злочини 

проти власності. 

При цьому, за підсумками 2018 

року спостерігається зменшення 

кількості таких видів правопору-
шень, як умисні вбивства  (на 

26,0%); тяжкі тілесні ушко-
дження зі смертельними наслід-

ками (на 19,5%), зґвалтування (на 

20,0%); грабежі (на 15,7% );  розбої 
(на 7,1%); крадіжки (на 5,1%); 

шахрайства (на 26,2%); незаконні 
заволодіння транспортними засо-

бами (на 9,0%). Одночасно збіль-
шилася кількість зареєстрованих 

випадків  тяжких та особливо тя-

жких правопорушень (на 1,3%), а 
також тяжких тілесних ушко-

джень (на 6,3%). 

Від злочинних проявів потер-

піло 14,2 тис. осіб, або 32 особи в 

розрахунку на 10 тис. населення.  

Зокрема, жертвами скоєння 
злочинів стали 377 дітей, 

5450 жінок, 2442 пенсіонери.  

Внаслідок учинення криміналь-

них правопорушень загинуло 

349 громадян.  

Протягом 2017-2018 років в об-

ласті спостерігається зростання 
рівня розкриття кримінальних 

правопорушень 

Так, у 2017 році питома вага 
розкритих правопорушень склала 

40,3%, що 7,5 відсоткових пункти 
більше ніж у попередньому році  

(32,8%)  

У 2018 році питома вага розк-

риття правопорушень зросла до 

попереднього року на 3,8 відсот-
кових пункти і склала 44,1% (в се-

редньому по Україні – 41,3%). За 
цим показником регіон посів 13 
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місце серед інших областей кра-

їни. 

У 2018 році рівень злочинності 

на 10 тис. населення склав 50 ви-
падків, у тому числі тяжких та 

особливо тяжких – 17 випадків. 
За підсумками 2013-2018 років у 

цілому по Донецькій області скла-

лася позитивна динаміка щодо 

зниження цього показника.  

 
Рис. 1.131. Динаміка рівня злочинності на 10 тис. населення по 

Донецькій області у 2013-2018 роках 

Джерело: дані Головного управління Національної поліції в Донецькій області 

При цьому, найвищі рівні зло-

чинності спостерігаються на те-

риторіях обслуговування Селидів-
ського, Мангушського, Торець-

кого та Лиманського відділень по-
ліції, найнижчі  - на території об-

слуговування Олександрівського, 

Лівобережного, Вугледарського, 
Кальміуського та Нікольського 

відділень поліції. 

У розрізі обласних управлінь 

поліції по Україні ГУНП в Донець-

кій області перебуває на 3 місці з 
документування злочинної діяль-

ності осіб, що причетні до неза-
конного обігу наркотичних засо-

бів (питома вага по Україні – 

70,4%) та на 8 місці з документу-
вання збуту наркотиків (питома 

вага по Україні – 68,7%).  

 
Рис.1.132. Динаміка скоєння злочинів неповнолітніми особами на 

території Донецької області, випадків  

Джерело: Головне управління Національної поліції в Донецькій області  
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Важливою  тенденцією є істо-
тне покращення показників ди-

тячої злочинності.  

Всього протягом 2013-2018 ро-
ків неповнолітніми особами було 

скоєно 3,6 тис. злочинів. При 
цьому, показник 2018 року до 

2013 року знизився на 68,8%. 

У 2018 році неповнолітніми 

було скоєно 416 злочинів, що на 

46 або 11% більше ніж за аналогі-
чний період 2017 року. Із загаль-

ної кількості злочинів хлопцями 

скоєно 88,6%, дівчатами – 11,4%. 

З метою розвитку системи за-

безпечення правопорядку у 
2016 році в Донецькій області ві-

дкрито перший в Україні Єдиний 
сервісно-аналітичний центр 

ГУНП в Донецькій області (UASC), 
який включає колл-центр «102», 

мережу інтелектуального відеос-

постереження (понад 100 камер, 
що забезпечують розпізнавання 

осіб та будь-яких об’єктів, опра-
цьовують відео- та аудіоінформа-

цію, проводять аналіз автомобілів 

за 5-ма характеристиками – ма-
рка, модель, колір, державний 

номер, реєстраційні дані), мобіль-
ний додаток «Поліція 102», а та-

кож  смарт-зупинку громадського 

транспорту в м. Маріуполь.  

На сьогодні центр отримує ви-

клики по лінії 102 зі всієї області 
й щоденно обробляє близько ти-

сячі дзвінків від жителів регіону. 

Аналогічні системи безпеки іс-

нують в небагатьох країнах світу, 

серед яких лише Велика Британія 
(м. Лондон), Об’єднані Арабські 

Емірати (м. Дубаї), Сінгапур.  

Загрозою особистій безпеці жи-

телів області є також поширення 
випадків ґендерної 

дискримінації, ґендерно-зумо-
вленого насильства, сексуаль-

ного насильства. 

За результатами дослідження 
«Базове опитування з питань гро-

мадського сприйняття та став-
лення до ґендерно-зумовленого 

насильства в Донецькій, Лугансь-
кій та Запорізькій областях», про-

веденого Аналітичним центром 

«Соціоконсалтинг» на замовлення 
ООН Жінки, кожен четвертий ре-

спондент (24% жінок, 30% чолові-
ків) погодився, що жінка, яка по-

страждала від насильства, по-

винна звертатися за допомогою 
до власних родичів, а не в полі-

цію; кожен п’ятий із опитаних 
(14% жінок, 26% чоловіків) пере-

конаний, що сторонні люди не по-
винні втручатися, якщо стають 

свідками поганого поводження 

чоловіків із власними дружи-
нами. У громадській думці при-

чини насильства найчастіше ото-
тожнюються з провокуючими 

чинниками та обставинами (злов-

живання алкоголем – 71%, психо-
логічними розладами, стресами 

через непорозуміння – 55%). 

Щороку від насильства у Доне-

цькій області страждає близько 5 
тис. осіб (80% з яких - жінки). За 

даними виконкомів міських рад 

та райдержадміністрацій,  у 2018 
році зареєстровано – 5594 повідо-

млень з приводу вчинення дома-
шнього насильства (у тому числі 

серед жінок – 4668, серед чолові-

ків – 679). 

Окремі групи жінок (жінки по-

хилого віку, жінки та дівчата з ін-
валідністю, особливо у сільській 

місцевості, ВІЛ-позитивні та/або 
наркозалежні жінки, а також жі-

нки національних меншин) 



150 

страждають одночасно від декі-

лькох ознак дискримінації. 

За підтримки міжнародних та 

благодійних організації на тери-

торії області: 

організовано роботу 6 мобіль-
них бригад соціально-психологіч-

ної допомоги;   

у 20-тикілометровій зоні зітк-

нення з окупованою територією – 

3 мобільних бригад гуманітарної 
допомоги найбільш вразливим 

категоріям жінок та дівчат-підлі-
тків, громадянам із числа ВПО в 

умовах збройного конфлікту, а 

також психологічної підтримки 
та перенаправлення жертв на-

силля;  

в закладах охорони здоров’я 

населених пунктів регіону – 5 спе-
ціалізованих кабінетів допомоги 

для осіб, які постраждали від на-

сильства; 

при територіальних підрозділах 

ГУ Національної поліції в Донець-
кій області у містах Маріуполь та 

Слов’янськ - 2-х «мобільних груп» 

«Поліна» з реагування на повідом-
лення про вчинення домашнього 

насильства 

впроваджено практику нав-

чання медіаторів шкільної слу-
жби порозуміння з числа співро-

бітників ГУ Національної поліції 

в Донецькій області тощо.  

Крім того, функціонують 3 при-

тулки для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою 

статі (міста Слов’янськ, Маріу-
поль, Вугледар); допомогу та за-

хист постраждалим особам від 
домашнього насильства надають 

обласні комунальні установи 

«Центр соціально психологічної 
допомоги» та «Центр матері та ди-

тини».  

З урахуванням міжнародних 
стандартів (1 сімейне місце на 7-

10 тисяч населення) розрахун-
кова кількість місць у мережі  

спеціалізованих закладів для осіб, 
які постраждали від домашнього 

насильства та/або за ознакою 

статі, для Донецькій області ста-
новить 140 одиниць Проте на те-

перішній час така мережа відсу-
тня. Також відсутні кваліфіко-

вані фахівці усіх рівнів по роботі, 

що пов'язана з запобіганням та 
протидією домашньому насильс-

тву. Відсутні єдині стандарти у 
роботі з особами, що здійснюють 

насильство та корекційні про-

грами для таких осіб. 

За результатами опитування 

населення щодо проблем та пріо-
ритетів розвитку Донецької обла-

сті, проведеного в рамках підго-
товки Стратегії розвитку Донець-

кої області на період до 

2027 року, 20% опитуваного на-
селення зазначили проблему 

безпритульних тварин, як 
одну з найгостріших проблем 

розвитку Донецької області. 

 При цьому, в області відсутні 

регіональні/місцеві нормативно-

правові акти щодо зменшення кі-
лькості безпритульних тварин та 

принципів поводження з домаш-
німи та дикими тваринами, сис-

тема органів та спеціального об-

ладнання для вирішення проблем 
з безпритульними тваринами, а 

також дикими тваринами та тва-
ринами, що мають господарів, 

та/або контролю за дотриманням 
вимог чинного законодавства у 

сфері захисту тварин. 
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Вагому роль у вирішенні соціа-
льно-гуманітарних та безпекових 

питань  в Донецькій області відіг-

рають міжнародні організації і 
проекти міжнародної технічної 

допомоги, серед яких: програма 
«Демократичне врядування у схі-

дній Україні» (DG-East) USAID; 
Об’єднана програма ООН із від-

новлення та розбудови миру (імп-

лементується чотирьома партнер-
ськими агентствами ООН Про-

грамою розвитку ООН, ООН Жі-
нки, Продовольчою та сільського-

сподарською організацією ООН, 

Фондом народонаселення ООН); 
проекти Данської ради зі справ 

біженців (Danish Refugee 
Council), Дитячого фонду ООН 

(UNICEF), ООН Жінки 
(UN WOMEN), Програми розвитку 

ООН (UNDP) тощо. 

 Зокрема, за підтримки міжна-
родних організацій передбача-

ється: 

впровадження «розумних» циф-

рових технологій (мобільний до-

даток «101», система «Smart city» 

(Краматорськ, Слов’янськ); 

оснащення місцевих пожежних 

команд (у так званій «сірій зоні»); 

реалізація проекту ООН Жінки 
з покращення умов безпеки у 5-

ти громадах області (Ольгінська, 

Волноваська, Хлібодарівська, Со-

ледарська, Новодонецька); 

переоснащення/дооснащення 
системи відеоспостереження в 

населених пунктах регіону; 

придбання спеціального облад-
нання для відлову та регулю-

вання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами, 

створення реабілітаційних приту-

лків тощо. 

Таким чином, в умовах прове-
дення бойових, тимчасової окупа-

ції частини території області в 

регіоні загострюється необхід-
ність вирішення питань безпеко-

вого характеру, серед яких: 

недосконалість системи реагу-

вання на надзвичайні ситуації; 

слабкість системи забезпе-

чення особистої безпеки жителів, 

у тому числі в умовах бойових 

дій.   


