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ЕКОНОМІЧНИЙ "ФРОНТ" УКРАЇНИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗИ 

The article analyzes the current state and prospects for the development of the economy of 
Ukraine. It was noted that the Russian invasion of Ukraine continues to cause significant economic 
and social losses due to significant damage to production assets and infrastructure, limited market 
access and labor displacement. The economy of Ukraine in the conditions of war is undergoing 
structural and functional changes: special business conditions are being formed; the regional labor 
market has changed; increased threats of loss of export potential; prospects for ensuring food 
security of the population; loss of sustainable functioning of energy infrastructure; need for the 
development and improvement of transport logistics and transport infrastructure. In the existing 
conditions of war and martial law, there are a number of threats to the labor market: relocation 
of businesses and qualified workers from unoccupied regions abroad; shortage of individual 
specialists; the growth of the unemployment rate, the poor material condition of the population 
and the decrease in the level of its purchasing power. A significant curtailment of the activity of 
most private enterprises and some types of economic activity due to the destruction of production 
and infrastructure facilities forced the relocation of Ukrainians to safer places, leading to an 
increase in the unemployment rate. It was determined that the financial support of Ukraine by the 
international community is important for ensuring the economy. Economic activity has been 
severely disrupted, even in non-combat areas, due to supply bottlenecks, logistical problems, 
financial difficulties, and a lack of adequate labor. It was determined that it is difficult to make 
forecasts and foresee scenarios of the development of events in the near future. However, during 
military operations and in the post-war period, economic decisions must be flexible, quick and 
balanced. Under these conditions, it is necessary to revise the established approaches both to the 
development of the communication and network structure of the transport system of the regions, 
and to the development of its logistic function. These approaches should take into account 
changes in transport flows and supply chains that have occurred as a result of military operations, 
the country’s resource capabilities, and strategic needs and security priorities. 
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Постановка проблеми. Війна розпочата Росією з 2014 року та повномасштабного вторгнення 

у лютому 2022 року, призвела до дестабілізації економічної системи: окупація та бойові дії зумoвили 

eкoнoмiчнe пaдiння чepeз втpaту кoнтpoлю нaд чacтинoю тepитopiï тa ïï eкoнoмiчним пoтeнцiaлoм. 

Впpoдoвж ocтaннix poкiв наша eкoнoмiкa тa cуcпiльcтвo зaгaлoм звикли дo вiйни, якa cтaлa важливим 

та вагомим чинникoм пocтупoвиx змiн мoдeлi регіонального економічного poзвитку Укpaïни, щo 

вилилocь пocилeння дeiндуcтpiaлiзaцiï тa зpocтaння aгpapизaцiï виpoбництвa тa eкcпopту, втpaти 

тexнoлoгiчнoгo тa iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу peгioнiв Укpaïни1. Російське вторгнення в Україну 

 
1 Сторонянська, І. З. (ред.) (2022). Eкoнoмiкa perioнiв Укpaïни в умoвax вiйни: ризики тa нaпpямки 

зaбeзпeчeння cтiйкocтi: нaукoвo-aнaлiтичнe вндaння. Львiв: Iнcтитут perioнaльниx дocлiджeнь  

iмeнi М. I. Дoлiшньoгo НAН Укpaïни. 
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продовжує завдавати значних економічних і соціальних втрат через значні збитки виробничим 

активам та інфраструктурі, обмежений доступ до ринку та переміщення робочої сили. 

Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку економіки України. 

Виклад основного матеріалу. Економіка України в умовах війни зазнає структурно-

функціональних змін: формуються особливі умови ведення бізнесу; змінився регіональний ринок 

праці; зросли загрози втрати експортного потенціалу; перспективи забезпечення продовольчої 

безпеки населення; втрата стійкого функціонування енергетичної інфраструктури; потребує розвитку 

та вдосконалення транспортної логістики та транспортної інфраструктури . 

Інтенсивні міграційні рухи на території України призвела до просторової дезінтегрованності 

економіки, які, перед усім, формують новий внутрішній ринок праці. Усі ці зміни призвели на ринку 

праці у областях перебування внутрішньо переміщених осіб до напруженості у сфері зайнятості 

(зростання безробіття населення; збільшення людей, які перебувають в умовах вимушені неповної 

зайнятості; збільшення тривалості пошуку робити безробітними). 

Війна призвела до змін функціонування малого та середнього бізнесу (за останній рік 

припинили або перейшли в режим часткової роботи 85% суб’єктів господарювання). Тенденції 

останнього року намітили подальше зниження рівня економічної активності, що у свою чергу 

призвело до скорочення робочих місць. 

В існуючих умовах війни та воєнного стану присутня низка загроз для ринку праці: релокація 

бізнесу та кваліфікованих працівників з неокупованих областей закордон; дефіцит окремих фахівців; 

зростання рівня безробіття, поганий матеріальний стан населення та зниження рівня його купівельної 

спроможності. 

Значне згортання активності більшості приватних підприємств та деяких видів економічної 

діяльності через руйнування виробничих та інфраструктурних об’єктів вимушено перемістили 

українців у безпечніші місця призвели до зростання рівня безробіття.  

Порятунок підприємницького потенціалу особливо необхідний не лише для підтримки та 

післявоєнного відновлення економіки, але й для збереження робочих місць та купівельної 

спроможності населення нашої країни. На нашу думку, для покращення активності бізнесу необхідно: 

забезпечити ефективну релокацію бізнесу на неокупованих територіях та територіях, де не ведуться 

активні бойові дії; створити нові робочі місця які вплинуть на збереження населення від від’їзду 

за кордон; просування вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку; активізація 

державно-приватного партнерства та можливо запровадити податкові преференції; зберегти політику 

зменшення адміністративного та податкового навантаження на бізнес; створення та забезпечення 

безперебійної внутрішньої товарної логістики; дерегуляція та прискорення процесу підключення 

до інженерних мереж для забезпечення функціонування промислових підприємств на період 

воєнного стану. 

Варто окремо зазначити про втрату експортного потенціалу та імпортозалежність економіки 

України. До основних причин скорочення експорту належать: падіння виробництва (наприклад, 

підприємства з видобутку залізної руди працюють на 30% потужності)1; порушення логістики, перед 

усім морської , через блокаду морських портів збоку рф (унаслідок блокування портів обсяги 

аграрного експорту впали у 25 разів).  

Блокада Росією портів, перешкода експорту сільськогосподарської продукції та спустошення 

багатьох металургійних підприємств на сході країни знищили дві основні експортні ланки країни, які 

створювали майже половину всіх довоєнних експортних надходжень. 

«Сухі» порти сьогодні привертають все більшу комерційну увагу завдяки потенціалу 

підвищення ефективності та прибутковості перевезень, а також можливості поєднання 

автомобільного та залізничного доступу з послугами митного оформлення, складування та розподілу 

вантажів. Також українські логістичні компанії тісно співпрацюють з чорноморськими портами 

Румунії та Болгарії. На жаль, потужності цих портів не розраховані на обробку такої кількості 

вантажопотоків, які необхідно транспортувати для України2. 

 
1 Каленков, О. (2022). «ГМК постраждав від війни сильніше за інші галузі». GMK Center. 

<https://gmk.center/ua/interview/oleksandr-kalenkov-gmk-postrazhdav-vid-vijni-silnishe-za-inshi-galuzi/>.  

(2023, лютий, 08). 
2 Нивьевский, О. (2022). Заблоковані порти: логістика агропродукції здорожчала в 4 рази. Агророртал. 

<https://agroportal.ua/ru/news/ukraina/zablokovani-porti-logistika-agroprodukciji-zdorozhchala-v-4-razi>  

(2023, січень, 16). 
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Переважання імпорту над експортом відображає високий ступінь імпортозалежності 

національні економіки у сегменті промислової продукції. Тому необхідно проводити активну 

політику розвитку місцевих переробних виробництв, а не стимулювати іноземні компанії. 

Вдалим рішенням для відновлення країни буде інтеграція української економіки в економічну 

систему ЄС. У цьому можуть допомогти різні європейські логістичні та інфраструктурні проекти. 

Наприклад, включення українських логістичних маршрутів (автомобільних, залізничних, повітряних 

та водних) до європейських логістичних мереж за програмою TEN-T (у липні 2022 року Єврокомісія 

включила українські логістичні маршрути до індикативних карт проекту), реконструкція існуючих та 

відкриття нових пунктів пропуску на кордоні з європейськими державами, перехід залізниці 

на європейський колійний стандарт тощо. Поки тривають бойові дії, Україна та країни ЄС 

домовляються про лібералізацію транзиту вантажів з України до Європи, створення «Шляхів 

солідарності». «на експорт зерна та імпорт необхідних товарів, підтримку українського експорту 

товарів через європейські порти тощо1. 

Україна продовжує працювати над збільшенням спроможності експорту товарів суходолом аби 

відновлювати торгівлю із міжнародними партнерами, доки російські окупанти блокують море. Адже 

єдиний вихід – це знаходити альтернативи в існуючих умовах і попри війну підтримувати та 

стимулювати економіку України2. 

Окремої уваги заслуговує енергетична інфраструктура та її вплив на економічну ситуацію, 

у теперішніх умовах енергетична безпека є вирішальною для забезпечення стійкості функціонування 

економіки країни в умовах військової агресії з огляду на появу нових викликів: втрати Україною 

частини енергетичного потенціалу з видобуванням та переробки вуглеводнів; розриву основних 

логістичних ланцюгів постачання енергоресурсів; різкого дорожчання основних енергетичних 

ресурсів на світових ринках; загострення конкуренції та енергетичні ресурси; ускладненості ведення 

переговорів щодо забезпечення поставок енергоресурсів з країнами-постачальниками із значними 

ресурсами, частина яких знаходиться під санкціями. 

Активні бойові дії на території України привели і до появи значних ризиків: проблем 

з накопиченням достатніх запасів вугілля та природного газу для надійного проходження осінньо-

зимового періоду (станом на початок квітня видобуток газу загалом в Україні скоротився на 15%, а 

вугілля на держшахтах – до 30%); втрати управляння Запорізької АЕС (станом на травень 2022 року – 

майже двократне падіння обсягів виробництва); порушення роботи ГЕС внаслідок руйнування 

інфраструктури (греблі)3. 

Перспективними напрямками розвитку енергетичного сектору України є: інтенсифікація 

розробки розвіданих запасів газу та нафти; забезпечення збалансованого та кліматично нейтрального 

розвитку енергетичного сектору України на основі водневої енергетики. 

Вкрай важливе міжнародно-економічне співробітництво. У листопаді 2022 р. Мінекономіки 

підписало Меморандум про взаєморозуміння із найбільшою у світі інвестиційною компанією 

BlackRock4.  

У межах цієї співпраці Україна отримає консультації щодо розробки спеціальної платформи для 

залучення у першу чергу приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки. 

Бюджет на 2023 рік передбачає, що майже всі (94%, або 34 мільярди доларів) фінансові потреби 

України будуть задоволені за рахунок зовнішнього фінансування5. Світовий банк, Європейський 

 
1 Гринів, Н. Т., Равліковська, А. А. (2022). Перебудова логістики в умовах воєнного стану в Україні. 

Академічні візії, 13, 1-9. < https://academy-vision.org/index.php/av/article/download/84/74> (2023, січень, 23). 
2 European Business Association (2022). Логістика та міжнародна торгівля в Україні в умовах війни 

<https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/> (2023, січень, 10). 
3 Сторонянська, І. З. (ред.) (2022). Eкoнoмiкa perioнiв Укpaïни в умoвax вiйни: ризики тa нaпpямки 

зaбeзпeчeння cтiйкocтi: нaукoвo-aнaлiтичнe вндaння. Львiв: Iнcтитут perioнaльниx дocлiджeнь  

iмeнi М. I. Дoлiшньoгo НAН Укpaïни. 
4 Свириденко, Ю. (2022). Українська економіка пережила найважчий рік за часи Незалежності: як ми вистояли 

та що далі. Економічна правда <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/30/695585/> (2023, січень, 10). 
5 Oxford Economics (2023). Outlook and key risks for Ukraine in 2023 

<https://www.oxfordeconomics.com/resource/outlook-and-key-risks-for-ukraine-in-2023/> (2023, лютий, 02). 
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Союз і український уряд оприлюднили швидку оцінку збитків і потреб1, у якій оцінили потреби 

України у відновленні та реконструкції в 349 мільярдів доларів (станом на 1 червня 2022 року). У міру 

війни ця сума буде ще більше. 

Основні потреби України у фінансуванні невійськового бюджету, де переважають основні 

соціальні послуги, становлять понад 3 мільярди доларів на місяць. Ще більше потрібно для ремонту 

доріг, мостів, будинків, шкіл, енергетичної інфраструктури та лікарень. І, зокрема, з настанням зими 

необхідна термінова підтримка енергозабезпечення та утеплення будинків. 

З початку війни Група Світового банку мобілізувала 13 мільярдів доларів2 у вигляді екстреного 

фінансування, включаючи гранти, гарантії та пов’язане паралельне фінансування від США, 

Великобританії, європейських країн і Японії. Вже виплачено близько 11 мільярдів доларів. Проект 

«Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності в Україні»3 (PEACE) – ініціатива, 

що фінансується за рахунок фінансування МБРР та МАР, донорських грантів і гарантій донорів – 

охоплює важливі медичні послуги, соціальні виплати та пенсії. 

Потреби України у відновленні та реконструкції величезні – і зростають з кожним днем 

конфлікту. Фінансова підтримка України міжнародним співтовариством є важливою для 

забезпечення економіки. Економічна діяльність була серйозно порушена, навіть у регіонах, де не було 

бойових дій, через вузькі місця постачання, матеріально-технічні проблеми, фінансові труднощі та 

відсутність відповідної робочої сили.  

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що складно робити прогнози 

та передбачати сценарії розвитку подій найближчим часом. Однак під час військових дій і 

в післявоєнний період економічні рішення повинні бути гнучкими, швидкими і зваженими. За цих 

умов необхідним є перегляд усталених підходів як до розвитку комунікаційно-мережевої структури 

транспортної системи регіонів, так і до розвитку логістичної функції. Ці підходи повинні враховувати 

зміни в транспортних потоках і ланцюгах поставок, що відбулися в результаті військових дій, 

ресурсний потенціал країни, стратегічні потреби і пріоритети безпеки. 
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