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INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE  
BY NATIONAL ECONOMY 

DOI: 10.46340/eujem.2023.9.1.1 

Victor Kipiani, Doctor of Philosophy 
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0004-6741-4694 

Washington International University LLM (University of Exeter, UK) 

SIGNIFICANCE OF THE MIDDLE CORRIDOR: 

UNDERESTIMATION IS UNACCEPTABLE 

AND OVERESTIMATION IS IMPOSSIBLE 

The article revises the Georgian geopolitical place starting from the collapse of the Soviet Union, 
after which the country found itself in a geopolitical vacuum and had to prove the state`s capacity 
in the international arena, to the becoming an integral part of the "Great Silk Road" and acting as 
an initiator or co-initiator in different projects. The cornerstone of the function of Georgia and 
other countries in the region in the global political ecosystem remains transportation arteries, 
energy supplies, and cross-border communication networks. The author notes that in this regard, 
the Middle Corridor megaproject is taking its unique place. 
The Middle Corridor is one of the initiatives that aim to connect the West and the East in a better, 
more efficient, and reliable way. The result of its effective work will benefit to China, Central Asia, 
South Caucasus (Azerbaijan and Georgia), Turkey and Europe due to developing an interconnected 
transport space to ensure safe and commercially profitable freight traffic. It is precisely such 
targeted projects that enable the self-sustaining functioning of a major economic hub that has 
emerged against the background of the trend toward a so-called regional networking, as well as 
interaction and interconnection with other major hubs. 
The paper considers the Middle Corridor implementation challenges, which despite 
their abundance, have been classified by the author according to general characteristics into three 
main groups: (1) directly related to the technical operation, (2) related to the competitive 
environment, or (3) caused by a complex security situation. Each group is studied and explained 
in detail. 
It is concluded that the implementation of the Middle Corridor project demonstrates 
that the processes in the geographical area of its coverage have approached a new stage, which 
is especially noticeable in the Black Sea region and Georgia has to make sure its best interests 
are granted. 
Keywords: Georgia, Middle Corridor, South Caucasus, Black Sea and Caspian Sea region,  
geo-economics. 

 
Geographical Trump Card 

As a result of the collapse of the Soviet Union and the restoration of independence, the new subjects 
of international relations – the former "Union republics" – immediately found themselves in a geopolitical 
vacuum. In addition to their legal status in the world system, most of them had to prove their state capacity 
almost from scratch. This process was quite long and very painful – especially for Georgia and its immediate 
neighbors. Moreover, the heavy Soviet legacy, inexperience in modern governance, and ignorance of the 
basics of political processes caused serious upheavals in a number of countries. And the "triangle" of the 
South Caucasus has become a center of constant instability, continuing internal turmoil and fomenting 
external threats. Thus, it cannot be explained by coincidence that in the first years of our independence, 
planners of big-league politics turned away from the geopolitical or geo-economic dividends of our region 
because of the toxicity. This attitude, in turn, increased the destabilization of domestic processes and reduced 
the competitiveness of the Black Sea and Caspian Sea region. The urgent task was to find ways to take 
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the countries of the region from the periphery of global processes and turn them into a living, 
meaningful political geography. 

Marking out such roads and taking the region out of the post-Soviet "swamp" at the time referred 
to very noisy applications for transport links, transit corridors and communication networks. In fact, 
geography became one of the effective factors in emerging from ultimate oblivion, and the processes derived 
from this factor actually got a boost of fast action. Over time, transport and communications became 
a regional calling card, which provided the country participating in this or that project, although with some 
mistakes, somewhere not completely, and somewhere with some lag, a possibility of national positioning 
and profitable capitalization. 

Obviously, the Georgian national-state space also became an integral part of the overall process – 
the "Traceca" or the "Great Silk Road": in some projects Tbilisi acted as an initiator, in some – co-initiator. 
In almost each of them, the Georgian link became a necessary component of the overall chain, without which 
the theoretical results of any project passing through the region could not be transformed into practical results. 
Accordingly, official Tbilisi was also faced with a new reality: with proper cooperation and coordination 
in the region, a healthy Georgian "self-interest" could be properly and fully obtained. Achieving the necessary 
balance between regional and its own interests was the task of Georgia’s practical policy then, is today 
and will be in the future. 

With the difficulty of predicting future decades, compared to the megaprojects of the last century, 
the present day has become even more loaded with the specificity of the communications linking Asia and 
Europe. The necessary balancing has turned from a political craft to the art of policy-making, and the post-
pandemic impact on the global supply-delivery network and the ongoing war in the heart of Europe have left 
Georgian and regional politics without a ready-made "guide" to meet the new challenges. However, despite 
qualitatively new challenges and unknown paradigms, the cornerstone of the function of Georgia and other 
countries in the region in the global political ecosystem remains transportation arteries, energy supplies 
and cross-border communication networks. 

From evolution to re-evolution  

A few decades is not much in the light of historical upheavals. And if we take into account 
the multilayered specificity of the region in which Georgia is located, it is not a few. Against 
the background of regional mega-changes, it is difficult not to proceed to naming various processes, 
but this time, based on the purpose of the article, we will continue to focus only on the transport 
and communication themes. 

Together with a number of key actions of political and economic nature that have had a cardinal 
impact on the positioning of the Georgian case, cross-border projects passing through the Georgian space 
have organically connected our country with the regional and foreign economic space. Much has been 
written about the main oil and gas pipeline projects and there is nothing new to say here, except for one 
thing: these projects have changed the external position of our country for the better and they will influence 
the reshaping of internal relations as well. Efforts made in the 1990s and major projects launched since 
then (railway-land, etc.) have added necessary functional and practical advantages to Georgia’s 
participation in the eyes of others. 

As a result, we went from user to contributor: somewhere completely and somewhere relatively 
moderately. But importantly, and most importantly, not only did we retain the function, but the country got 
its voice in the foreign arena and was able to project its interests in terms of security and economic benefit, 
which is an even greater result of this functional co-participation. And at this stage the projection of the 
national interests of the Georgian state developed with relative success and is still developing, although this 
is already a subject of a separate discussion. 

The fact is that the regional specificity noted above has allowed in a relatively short time to transform 
into a concrete result of this or that pleasing to the ear undertaking or initiative. This is especially evident in 
the spheres of transport and communication. In this regard, the Middle Corridor megaproject is no exception, 
quite objectively taking its unique place. 

Middle Corridor: What We Know 

This project is considered one of the initiatives that aim to connect the West and the East in a better, 
more efficient and reliable way. Discussions around the Middle Corridor have already progressed to the stage 
of practical solutions, the tangible result of which will be to link China, Central Asia, South Caucasus 
(Azerbaijan and Georgia), Turkey and Europe with an interconnected transport space to ensure safe and 
commercially profitable freight traffic. 
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It is noteworthy that one source contrasts the Middle Corridor project with the so-called "One Road 
and One Belt" initiative. In fact, however, the Middle Corridor and the Belt are in some ways complementary. 
Here, perhaps, one should look for the so-called contradiction elsewhere. In particular, there are several 
variants of the land-based version of the One Road and One Belt initiative (there is also known to be 
a maritime version). Although these options are not necessarily mutually exclusive, and connecting Asia 
to Europe via the Middle Corridor is "one of" the options. 

It is clear that all options for a "belt" connecting two geographies of this scale are considered 
by different geopolitical or geoeconomic actors from their own perspectives. Moreover, from the point 
of view of Georgian interests, the Middle Corridor bears a completely unique and special load. That is why 
we specifically said "in some ways complementary" and "one of" for Georgian readers, because in the context 
of our country’s medium- and long-term interests, the Middle Corridor is actually neither "complementary" 
nor "one of". For Georgia’s sustainable and competitive development, the Middle Corridor project 
is unconditionally the only one and has no alternative. 

There are several factors that contribute to this framing of an issue, which we will discuss in the chapter 
on Middle Corridor Challenges. It may seem strange, but the importance of a project is best seen against 
the backdrop of related problems and controversies. Thus, we will discuss the role of the Middle Corridor 
based on this approach. 

The tasks of the project are multilayered and multifaceted. Despite their abundance, we believe 
that they can still be classified according to general characteristics. And, since we intend to make 
a classification, we will divide the Middle Corridor implementation challenges into three main groups, each 
of which is either (1) directly related to technical operation, (2) related to the competitive environment, or (3) 
caused by a complex security situation. 

Operational and Technical Challenges 

Bringing a geography of this scale and area into a unified transport belt depends not only 
on a declaration of political will. It is clear that the success of the project as a business requires 
the streamlining of many operational aspects and technical nuances. 

The main challenge, from this point of view, is to create an interoperable and synchronized business 
ecosystem across the corridor. And it involves monumental work, if we remember that the corridor 
stretches across several large, medium or small, politically-culturally and socio-economically different 
countries. According to the current version of the Middle Corridor, the project covers the land borders of 
five states, at least one and at most two seas, which requires harmonization of relevant procedures, norms 
and standards. 

In addition to harmonization of standards for uninterrupted transportation, it is no less challenging 
to maintain appropriate infrastructure. In this regard, the countries of the Black Sea and Caspian Sea have 
an additional opportunity to integrate more closely into global economic structures by creating a favorable 
business environment in the region. It is also indicative that the result of such integration will 
be the improvement of internal economic relations in this or that country, including Georgia, increasing 
the competitiveness of the national economy and improving the quality of life of the average citizen. 

In order to ensure that all this does not remain an insurmountable challenge, it is also critical to ensure 
proper transparency of the Middle Corridor project. For this purpose, quite concrete measures are 
the development of preferential tariffs for the entire route and their unification, the establishment 
of regulatory framework standards for different carriers, appropriate coordination to establish optimal 
transportation times, etc. 

Here we should also add that to ensure a unified business ecosystem of the Middle Corridor, 
the countries participating in the project are required to join efforts at the supranational level to attract more 
cargo flows from China. As cargoes of Chinese origin equal to the vitality of any artery of the Belt, 
by transferring the flow to the Middle Corridor as much as possible, this project will acquire much greater 
operational capacity. 

To ensure the carrying capacity of the Middle Corridor, the timely and full implementation of one 
of its key components – the Baku-Tbilisi-Kars railroad – should also be emphasized. The importance of this 
rail line in the overall context of the megaproject explains the recent announcement of official Baku to invest 
additional 100 million U.S. dollars, which will probably invalidate the excuses about lack of funds. Such 
demonstration of Azerbaijan’s readiness should be sufficient motivation for the Georgian side to fulfill its 
obligations. In short, the Baku-Tbilisi-Kars direction for the Middle Corridor is so unique that shifting 
the blame between the parties here is, to put it mildly, inappropriate. 
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Competitive Environment  

Just a few years ago, speaking of the competitiveness of the Middle Corridor, we would have said that 
this route was significantly inferior to the so-called northern route (from China through Russia and, therefore, 
bypassing the South Caucasus) and was still probably in competition with the southern route (from China 
through Iran and Afghanistan and here too – bypassing the South Caucasus). 

Today, the situation has changed dramatically, to such an extent that the competition factor has sort 
of lost its relevance. However, the pulse of global processes will keep supporters of the Middle Corridor, 
including the Georgian side, in constant readiness for possible changes for many years to come. This is not 
surprising if we remember the high instability and unpredictability of geo-processes. 

One way or another, it is a fact that in early 2023, the Middle Corridor "beat" its competitors due 
to a number of circumstances. 

One is the attempt to rearrange the global delivery and supply network in the post-pandemic economic 
structure. The fact is that the sudden effect of the pandemic created the need to diversify this network, which 
was to reduce the West’s dependence on unpredictable or, in Western terms, unfriendly countries. The United 
States and Europe, in some places because of legislative and in others because of financial measures, were 
determined to "move away" from risky geographies and to keep the production base as close as possible. This 
was especially true for such commodity nomenclature, which conditioned the resilience of this or that country 
in a crisis economy. As a result, it became necessary to identify routes along which the delivery of goods 
would be free from "blackmail" or "ideological" overtones. 

The growth of the Middle Corridor perspective was also particularly facilitated by the withdrawal from 
the global economic structure of the key player in its most competitive northern route, Russia, which was 
sanctioned because of the re-invasion of Ukraine. However, the northern route was already well-proven and 
the shortest route for transporting Asian goods; And, despite considerable congestion during the pandemic, 
it offered the market optimal services both in terms of price and time. Added to this was the fact that against 
the background of aggression in Ukraine, any Russian "business offer" was actually tied to Russian foreign-
military tasks, which made doing business as usual virtually impossible for a certain category of cargo 
carriers. 

The so-called southern route was practically doomed to the negative effect caused by the sanctions, 
from which it could be saved only by the renewal of the agreement on Iran’s nuclear program (hypothetically). 
Moreover, the southern route, blocked by the Iranian factor, was additionally burdened by the challenge posed 
by Taliban Afghanistan. And this created an insurmountable obstacle to the movement of a large flow to 
Europe through the southern route, and an additional advantage to the Middle Corridor. 

The geopolitical advantages that emerged have obviously made it more urgent to mobilize political 
and financial capital to implement the Middle Corridor, as well as to solve the operational problems 
mentioned in this article. The window of opportunity opened by the war and pandemic has forced Georgian 
politics to act more proactively to reactivate a solid (and in the foreseeable future, irreversible) role for our 
country’s renewed historical functionality. At one time seen as an apparently profound theory, the Middle 
Corridor project and Georgia’s participation in it became a tangible reality. 

Security: When not Everyone Is Happy 

Generally, the implementation of a major project is not connected only with the purely economic 
dimension, and security considerations are its natural parallel phenomenon. 

In this sense, the Middle Corridor initiative – given the very complex geographical area of the route 
and the countries along it – will not only be no exception, but will be full of complex and contradictory layers 
of security. It is also clear that the corridor will divide countries into two large groups: one will benefit from 
the Project while the other will only lose from its implementation. 

The security challenge has become particularly urgent against the backdrop of the war in the heart 
of Europe, as well as developments in the Middle East. Here we do not specifically address one of the most 
critical issues of the Middle Corridor – the status of the Caspian Sea. Although significant steps have been 
taken in recent years regarding its status, some legal aspects are still unclear. In any case, the regime 
of the Caspian Sea requires a separate qualified consideration, and in this article we only summarize 
the security challenges of the Middle Corridor. 

The specifics of the project lie not only in the narrow transport but also in its energy component. Thus, 
the relevant infrastructure includes various offshore or onshore installations, connecting facilities and 
communication arteries. In short, it is a huge geo-economic space that needs careful protection. And 
in the context of such a large project, some may find it almost impossible to provide absolute protection. 
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In the section on the competitiveness of the Middle Corridor, we have already mentioned that in this 
respect it has a different correlation to the Northern and Southern directions. At first glance, even 
this circumstance largely determines the difference between supporters and opponents of the project. 

Despite the obvious forms of aggression in our time and the return of conventional wars between the 
great powers, we believe that the Middle Corridor project is more threatened by quasi-state actors than by 
formal state structures. This is with the caveat that the line between "state" and "quasi" has now been erased, 
and the "state" uses "quasi" to achieve the same public policy goals. One of the best examples of this is the 
Wagner Group, operating outside Russia, and the Islamic Revolutionary Guard Corps, operating outside Iran. 
All the more so as this "disguised" form has recently been promoted by official structures, and the trend will 
increase, both within state financed terrorism and in other latent formats. It is not the task of this article to 
assess the practical ability of these military units or, if you will, the likelihood of their attacking transport 
communications. Here we only want to note that when considering the threats associated with the Middle 
Corridor, the protection component of the relevant infrastructure should be scrupulously considered. 
Of course, a number of cross-border projects have accumulated enough knowledge for us. The experience 
of Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum are also very valuable. However, it is also a fact that 
technology is changing rapidly, and with it the methods of terrorism, diversion, and sabotage, and 
the methodology of their implementation is very different from the once familiar orthodox "operational 
culture". That is why the corresponding countermeasures require a much broader institutional and strategic 
understanding on the part of the beneficiaries of the Middle Corridor project. 

Further Promoting the Middle Corridor 

Above, we have mentioned the challenges that need to be addressed in order to launch and successfully 
operate the Middle Corridor Project. We also mentioned and briefly described the challenge of a separate 
major category. 

It is a fact that the working process in this regard is moving forward, and at this point the status is very 
encouraging. For example, the signing of a so-called "road map" by the foreign and economic ministers 
of Georgia, Azerbaijan, Turkey and Kazakhstan was devoted to solving a number of key aspects in the long 
term. In parallel with highway issues, the mentioned document is aimed at eliminating so-called bottlenecks 
for transit and improving coordination on streamlining transport infrastructure in the Caspian Sea 
and Black Sea region. 

Along with the specific contributing factors, it is necessary to note the general attitude supporting 
the project. This background, expressed through direct or indirect actions or statements, is no less important 
than the issuance of a political and legal act. For example, the Cooperation Council of Turkic-speaking States 
has assigned a special role to improving the transport potential of the Middle Corridor and its competitiveness. 
The Kazakhstani authorities’ unequivocal call last July for Kazakhstani companies to seek alternatives 
to the Russian route is of great importance. 

The viability of the Middle Corridor is also strengthened by the agreement between the EU and 
Azerbaijan to double the supply of natural gas to the European market. Although the above-mentioned 
deliveries are carried out through separate communications, the Trans-Anatolian and Trans-Adriatic 
pipelines, their combined effect will again serve to strengthen the Middle Corridor, which runs through 
the region. 

Speaking of the circumstances contributing to the project, the plan to diversify it with digital content 
is particularly noteworthy. The introduction of new technological innovations aimed at digitalizing 
the Middle Corridor will take the project to a completely different dimension, giving it long-term 
competitiveness and high quality commercialization. Equipping the Middle Corridor with digital 
technologies is the goal of the roadmap, which, as we mentioned, has already been signed, and involves 
improving technological standards along the Middle Corridor route, implementing appropriate algorithms, 
and developing infrastructure and operational capabilities. 

Recent processes require a renewed approach on the part of the West as well. There are many 
examples of a turn toward the region (e.g., the EU’s two-billion-euro program to deepen transport 
cooperation in the Eastern Partnership format (together with Azerbaijan)), but such a turn requires more 
consistent policies and greater investment. Targeted programs to integrate the Black Sea and Caspian Sea 
markets and unify the rules of the game for cross-border projects would also be highly desirable 
in the prism of this stage of cooperation. 

And another opinion, this time related to a more objective reality: neither China nor Turkey – the two 
key participants in the Middle Corridor project – should have much desire to depend on Russia in terms of 
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cargo flow. This is largely due to the fact that China is against the strengthening of Russia’s position 
in Central Asia, while for Turkey, cooperation with Russia is dictated only by a tactical motive, the so-called 
"marriage for convenience." 

New Content, New Dimension 

We mentioned in the article that our region is characterized by developments and changes in a rapid, 
compressed time frame. Without going too far, it is enough to mention the relatively short period of time 
between the idea of writing this article and its publication. In that time alone, two such fundamental projects 
have been announced that will have a direct and lasting impact both on filling the Middle Corridor with new 
content and on our region’s transition to a new geopolitical and economic dimension. 

One of them – the deep-sea port of Anaklia – is a project of Georgian "origin" from beginning to end, 
the construction and operation of which heralds a high degree of integration of Georgia into the broader 
economic picture. The credibility of the announced initiative is based on the readiness of the state to 
participate in the construction of the Anaklia Port. This is the signal of conviction and firm intention not only 
to its own but also to the international audience, which should dispel any hesitation or doubts. Obviously, the 
rest will show in the near future, as the realization of the Anaklia project will have to overcome a number of 
objective and other possible obstacles. 

Another initiative that is now being implemented and which will have a profound effect on processes 
in the region is the Black Sea underwater power line project. Much has been said about its multidimensional 
strategic importance. However, given the regional impact of the mentioned project, it is never superfluous 
to return to this topic and highlight it. We also want to focus on some critical aspects in this article. Some 
of them have already been mentioned more than once, and others we will formulate with new emphases. 
In particular, the Black Sea underwater power transmission line project: (1) will lead to the transition to 
clean energy; (2) will contribute to the decarbonization of the economy; (3) will be a communication line 
connecting the two extreme shores of the Black Sea and the Caspian Sea; (4) will create the basis 
for Georgia to become an electricity hub and integrate the country into the EU electricity market; (5)  will 
encourage new investments in the Georgian energy sector and at the same time support improving the 
social background; (6) with increased production and supply of electricity, will help our country better 
position itself in the region not only as a transit connector, but also as a contributor; (7) together with new 
economic opportunities creates the basis for greater security for Georgia; (8) by activating an additional 
powerful belt of interconnection and interdependence will create new motivation for stability 
and prevention of complications in the region. 

Practically, participation in the Black Sea underwater power line project helps Georgia update the 
main identifying mark of its economic and national security – the functional need and practical usefulness 
of the country. After all, the real function is the main principle of protecting Georgia’s state interests, which 
we have talked about many times. Thus, after the high-profile projects of the last century (Baku-Supsa, 
Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum), the underwater power line and Anaklia projects are 
indicators of the next order of geopolitically and geoeconomic optimal positioning of the country. 
Accordingly, after demonstrating the appropriate will, it is now a question of our national willingness and 
proper fulfillment of specific obligations: to turn these projects (as well as other relevant initiatives) into 
real, practical benefits. 

More than a Project 

We believe that through the opinions and assessments presented in this article, we have once again 
reminded readers of the multilayered and multifaceted purpose of the Middle Corridor project. Almost all 
along the corridor line, it is planned not only to arrange the infrastructure logistics necessary for transportation 
and transit, but also to develop a qualitatively different format of coordination between the countries 
participating in the project, adapted to modern requirements. In a new world in which there is a great lack 
of predictability and clarity of events, targeted cooperation initiatives can make up for this deficit by playing 
a kind of compensatory role. Along with other means, we believe that it is precisely such targeted projects 
that enable the self-sustaining functioning of a major economic hub that has emerged against the background 
of the trend toward a so-called regional networking (hub-and-spoke), as well as interaction and 
interconnection with other major hubs. 

The connection through the Middle Corridor project is actually a kind of a hub. Its operation, together 
with various micro-tasks, serves two main purposes: (1) to improve the socio-economic background through 
the operationalization of the corridor, to create a welfare-enhancing belt, and (2) to attempt a kind 
of reincarnation of the concept of "Angellism" (according to its author, Norman Angell) in the large 
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geographical space of the corridor, where free trade and greater interdependence between countries should 
apparently drastically reduce the possibility of wars and conflicts. 

This approach to achieving "peace through economics" is as interesting as it is relevant and 
controversial. And the Middle Corridor project is likely to fall within this broad range. "Running through" 
projections for years to come would not be a serious undertaking at this point. However, there are already 
several variables that will affect the implementation of the Middle Corridor project. In order not to engage 
in the listing of such variables in the overall picture, and specifically with regard to the large Black Sea region, 
these are: (a) the dynamics of relations between Azerbaijan and Russia; (b) Turkey’s renewed role 
in the region; (c) the likelihood of a peace agreement between Azerbaijan and Armenia and (d) the prospects 
for normalization of relations between Turkey and Armenia. 

The fact is that the Middle Corridor Project additionally demonstrates that the processes 
in the geographical area of its coverage have approached a new stage. This is especially noticeable in one 
of the most dynamic and complex regions of the project – the Black Sea region. Here we can talk not only 
about a stage, but also about a kind of historical crossroads. It is understandable that we all want events 
to have a proper development that is acceptable to Georgia’s interests. And this requires both lucky objective 
factors and our individual intervention. What is undeniable and characteristic of this time is the rapid pace 
of change, without undue delay. Thus, it is possible that by the end of this year, a number of assumptions 
mentioned in the article will virtually materialize, and one or another caveat will become a concrete 
circumstance. 
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ВРАХУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ  

ПРИ УПРАВЛІННІ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ  

У СЬОГОДЕННИХ НЕВИЗНАЧЕНИХ УМОВАХ 

The issues of security and security management of operating enterprises are particularly acute. 
Challenges such as a pandemic, inflationary processes, political and legislative changes and 
transformation to the requirements of modernity and digitalization of society, digitalization of the 
work of all economic entities lead to the need for changes in the approaches to defining security 
issues and managing the security of enterprises to ensure their normal functioning.  
The article notes that enterprises manage to fulfill their functions precisely at the expense of the 
telecommunications sector, since telecommunications services ensure the functioning of the vast 
majority of enterprises in the corporate and public sectors. The author emphasizes the importance 
of server security due to threats to information: violation of its integrity, distortion, which 
negatively affects the work and performance of enterprises.  
The importance of infocommunications and their penetration into all spheres, how 
telecommunication services improve the quality of life and everyday existence is emphasized.  
It is emphasized that information security (as a component of economic security) is currently 
worthy of attention, so a number of problems and key issues and directions of solution in the 
formation of security of the information space and the functioning of enterprises are highlighted. 
The author establishes the interrelation of current challenges to the safe functioning 
of enterprises in the digitalized global world and the directions of their solution 
The risks (previously identified as likely in the current environment) that are considered to be 
the most influential are climate change and cyber risks, with energy risks being the fifth most 
influential due to geopolitical tensions, and the pandemic and its consequences being the fifth 
most influential. The ranking is carried out, and the three main threats to the safe functioning of 
enterprises for 2018-2022 are presented. 
The author analyzes the share and growth of telecommunications services in exports and 
imports, emphasizing that exports of telecommunications, computer and information services 
are growing. 
It is emphasized that enterprise security should be achieved through a comprehensive and 
systematic study of its components, i.e., it should be ensured in general, in all possible directions, 
taking into account all the challenges and conditions of uncertainty of today. 
Keywords: enterprise security, enterprise security management, threats to enterprise 
functioning, information component, digitalization, uncertainty conditions, threats to enterprise 
security. 
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Постановка проблеми. Питання безпеки завжди представляли надвисокий інтерес  
у держави, домогосподарств, підприємств, оскільки стан її порушення призводить до серйозних 
наслідків для кожного окремого суб’єкта сектора економіки, що знаходить відображення 
у порушенні функціонування, дестабілізуючих проявах у вигляді економічних втрат та негативних 
соціальних явищ. 

Впродовж останніх трьох років глобальною проблемою для суспільства була пандемія та 
інфекційні захворювання, відзначалися негативні наслідки для господарюючих суб’єктів та країн 
в цілому, оскільки підприємства та організації мали припиняти свою діяльність, переорієнтовувати 
виробництво, переформовувати свою роботу в режим онлайн, для чого потрібен був час. Реалізувати 
виконання підприємствами тих чи інших функцій вдалося саме за рахунок телекомунікаційної сфери, 
через послуги та можливості якої забезпечувалося функціонування переважної більшості підприємств 
корпоративного та державного сектору.  

Дослідження питань безпеки в умовах цифровізації суспільства, нових викликів, які спричинені 
невизначеністю умов, як пандемії, так і воєнним станом в Україні набувають особливої актуальності 
та потребують швидкого реагування на загрози, що постають перед функціонуючими 
підприємствами та виникають на тлі цих подій. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням безпеки та упередженню ризиків 
у функціонуванні підприємств приділили належну увагу у своїх наукових доробках вчені: Чуприн 
Є.С., Сосновська О.С., Вівчар О.І., Отенко І.П., Гудзь О.Є., Худолій Л М., Гусєва О.Ю., Легомінова 
С.В., Шкребень Р.П., Кучмєєв О.П., Герасименко О.М., однак, з сьогоденними умовами 
невизначеності, що чинять руйнівний вплив та дестабілізують функціонування підприємств, питання 
безпеки підприємств стають наріжними та актуалізуються, потребують врахування нових загроз та 
небезпек, які виникають під дією вищезгаданої невизначеності. 

Мета статті. Дослідити питання управління безпекою підприємств з урахуваннях нових 
інформаційних викликів, що виникають у сьогоденних невизначених умовах.  

Методологія дослідження. Методологічним базисом для дослідження слугували теоретичні 
положення безпеки функціонування підприємств, нормативно-правові акти, що регулюють захист 
інформації, наукові роботи вчених, що проводять дослідження у напрямку управління безпекою 
підприємства. Під час дослідження поставленого питання було використано методи аналізу, синтезу, 
дедукції, узагальнень та пізнання.  

Виклад основного матеріалу. В умовах невизначеності, що складаються останнім часом, 
підвищується інтерес до посилення безпеки функціонуючих підприємств. Зовнішні втручання, що 
порушували роботу серверів призвели до того, що більшість інформації зазнала впливу загроз цілісності, 
підлягала викривленню, що негативно вплинуло на роботу та результати діяльності підприємств. Безпека 
розглядається в глобальному вимірі, не заточується лише на одному із її елементів, нині передбачається 
дослідження всіх можливих складових безпеки та їх взаємовпливу. Нові виклики формують нові загрози, 
тому питання безпечного функціонування підприємств та організацій завжди будуть нагальними та 
потребуватимуть досліджень, що підтверджується низкою робіт із забезпечення безпеки підприємств. 
Найчастіше, звісно, у працях науковців уточняються та удосконалюються визначення поняття «безпека 
підприємства», «економічна безпека підприємства». Так вчений Чуприн Є.С. характеризує економічну 
безпеку підприємства, як стан підприємства від впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 
чинників, що характеризується стабільністю господарської діяльності та дотриманням інтересів 
підприємства1. Вівчар О.І. категоріально визначає економічну безпеку підприємства, як стан 
корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, 
прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для 
стабільного функціонування та динамічного науково-технічного і соціального розвитку, запобігання 
внутрішнім і зовнішнім негативним впливам та загрозам2. 

Сосновською О.О. детально розглядаються ризики безпечного функціонування підприємства, 
зокрема ідентифікуються кадрові загрози зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування 
підприємства, врахування яких, на думку, авторки сприятиме підвищенню адаптивності 

 
1 Чуприн, Є. (2021). Формування системи забезпечення економічної безпеки підприємств: автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».  
Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури. 
2 Вівчар, О. (2018). Концептуальні засади економічного управління ресурсами на підприємствах: 
безпекознавчий вимір. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 51-55. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

14 

організаційної структури, покращенню якості управління кадровим потенціалом та створенню 
унікальної організаційної культури для досягнення безпечного стану кадрової підсистеми й 
організаційно управлінської стійкості підприємств зв’язку1. 

Детальний огляд інструментів для формування стратегії забезпечення безпеко-орієнтованого 
розвитку підприємства наведено у роботі Отенко І.П.2. 

На думку Шкребеня Р.П., економічна безпека спрямована на досягнення цілей підприємства, 
тому це – невід’ємна складова процесу управління розвитком і лише аналіз умов функціонування та 
можливостей уможливлює відбір та розробку дієвих заходів для безпеки підприємства3. 

У низці робіт прослідковується важливість інституційного забезпечення економічної безпеки 
для розвитку підприємства, до уваги беруться інтереси екзогенного оточення господарюючого 
суб’єкта, а саме держави, конкурентів, кредиторів, споживачів, постачальників, інвесторів, партнерів, 
за їх вподобаннями вибудовується модель поведінки для забезпечення стійкості конкурентної позиції 
підприємства на ринку. Подібний погляд у Кучеєва О.О., який вважає оточення, як найбільш 
впливовий елемент у прийнятті рішень для безпечного функціонування підприємства4. 

Вартує уваги праця Герасименко О.М., в якій йдеться про функціонування підприємства 
в умовах інформаційної економіки, а також концептуально обґрунтовано особливості 
функціонування системи економічної безпеки підприємства в даних умовах5. Належна увага 
приділена питанням безпеки телекомунікаційних підприємств, зокрема в у роботах Легомінової С.В., 
Гусєвої О.Ю.6.  

Слід зазначити, що цифровізація та перехід підприємств, організацій у формат онлайн-роботи 
в умовах, що диктуються невизначеністю, підштовхують на розгляд проблемних питань безпеки 
інформації, даних, порушення цілісності яких, зростає у діджиталізованому глобальному просторі, а 
також призводить до деструктивних змін та явищ у роботі підприємства, тим самим порушуючи 
безпечність його функціонування. 

Починаючи із 2019 року, активно провадиться оцифрування послуг, які надаються державою, 
на порталі «Дія», що розпочав свою роботу у 2020 році як уніфікована платформа доступу бізнесу та 
громадян до низки державних послуг за єдиними стандартами. Міністерством цифрової 
трансформації передбачається, що впродовж двох років, до 2024 року, відбудеться оцифрування 100% 
послуг, які надаються державою. Важливим також є питання підвищення частки IT-підприємств 
у формуванні ВВП держави (на меті досягти 10% галузі IT у ВВП країни)7 й забезпечення 
транспортної інфраструктури на 95% високошвидкісним та високоякісним інтернетом. 

Наразі чітко окреслилось розуміння того, на скільки інфокомунікації проникли у всі сфери, як 
телекомунікаційні послуги покращують якість життя та повсякденне існування.  

Слід зазначити, що Європейським Союзом ще у травні 2019 року започатковано програму 
«EU4Digital: підтримка цифрової економіки та суспільства у Східному партнерстві»8, яка розпочата 

 
1 Сосоновька, О. (2019). Формування системи забезпечення економічної безпеки підприємств: автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Київ: Державний університет 
телекомунікацій. 
2 Отенко, І. Комарков , Д., Шкребень Р. Д. (2018). Стратегічний інструментацій безпеко-орієнтованого 
розвитку підприємства. Проблеми економіки, 235-241. 
3 Шкребень, Р., Харнам, М., Отенко, І. (2020). Формування стратегічного потенціалу безпеко-орієнтованого 
розвитку підприємства. Проблеми економіки, 256-264. 
4 Кучмєєв, О. (2021). Формування економічної безпеки підприємств оптової торгівлі: автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Київ: Національний науковий центр «Інститут 
аграрної економіки». 
5 Герасименко, О. М. (2021). Ризик-орієнтоване управління в системі економічної безпеки підприємства: 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Київ: Вищий 
навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». 
6 Гусєва, О. Ю., Легомінова, С. В. (2018). Диджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, 
їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 1 (23), 33-39. 
7 Постанова Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних 

послуг 2019 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text> (2022, листопад, 07). 
8 Eufordigital.eu (2020). EU4Digital: supporting digital economy and society in the Eastern Partnership 

Cybersecurity guidelines for the Eastern Partner countries <https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/10/ 
Cybersecurity-guidelines-for-the-Eastern-Partner-countries.pdf> (2022, листопад, 11). 
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з метою: розширення переваг Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу для України та інших 
країн Східного партнерства; економічного росту; створення робочих місць; покращення життя людей 
та допомоги бізнесу. 

Останні події, як спричинені введенням воєнного стану в Україні призвели до адаптації 
до нових умов невизначеності, пандемія частково загартувала суспільство та пришвидшила 
цифровізацію суспільства, ніби вимушено, але це дозволило наразі забезпечувати роботу підприємств 
та організацій, закладів охорони здоров’я та освіти у форматі он-лайн вже з розумінням того, як 
працювати, які послуги використовувати, які цифрові інструменти та платформи й портали є 
безпечними та надійними. На сьогодні чітко окреслилося бачення необхідності захисту інформації та 
безпечної, безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури, серед яких знаходиться й 
інформаційно-телекомунікаційних технологій. За Законом України «Про критичну інфраструктуру»1 
серед критично важливих послуг – інформаційні послуги та електронні комунікації. Інформаційний 
сектор включає інформаційні технології (надання хмарних послуг, забезпечення функціонування 
систем електронного урядування, забезпечення функціонування систем електронного урядування, 
розповсюдження ефірного цифрового наземного мовлення з використанням радіочастотного спектра 
в трьох та більше областях країни), електронні комунікації (забезпечення функціонування точок 
обміну Інтернет-трафіком, адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернету, 
адміністрування та ведення реєстрів доменних імен верхнього рівня в Інтернеті. 

Зростання інформаційних, кібернетичних загроз у цифрову епоху зростає надшвидкими 
темпами через умови невизначеності (пандемія, геополітичне напруження, воєнний стан), а для 
бізнесу, функціонуючих підприємств вони несуть невтішні результати. Інформаційна безпека 
(як складова економічної) наразі є такою, що вартує уваги, так, виокремлюється низка проблем 
до вирішення, що наведені у табл.1. 

Таблиця 1  

Виклики та напрями їх усунення у формуванні безпеки інформаційного простору 

функціонуючого підприємства 

Виклики безпеки у інформаційному та 
кібернетичному просторі Напрями усунення 

Недостатнє фінансування та низька 
зацікавленість органів влади 
в аспектах кібербезпеки, 
Брак кваліфікованих кадрів і 
ресурсів, а також великі обсяги 
застарілого обладнання та 
програмного забезпечення, що 
становлять високі кіберризики, 
Уповільнене транскордонне 
співробітництво  
Помірне впровадження практик 
визначених у Директиві ННД, 
необхідність оновлення стратегії 
кібербезпеки та пожвавлення 
розвитку партнерства 
з технологічними та промисловими 
партнерами. 

• Удосконалення/оновлення Національної стратегії кібербезпеки 
• Транспозиція Директиви ННД в національні нормативно-правові 

акти. 
• Розробка критеріїв для ідентифікації критичної інформаційної 

інфраструктури 
• Створення та ведення, оновлення, розширення переліку 

національних інцидентів, що загрожують безпеці функціонуючих 
підприємств та організацій 

• Підвищення стійкості підприємств до інцидентів, 
• Співробітництво у сфері кібербезпеки 
• Покращення співпраці між внутрішньодержавними секторами, 

державним і приватним секторами, а також міжнародного 
співробітництва. 

• Національна оцінка кіберризиків з імплементіванням й 
використанням господарюючими суб’єктами 

• Прийняття спільної методології та проведення національної 
оцінки ризиків. 

• Посилення законодавства у сфері кібербезпеки, гармонізація його 
з директивами ЄС, створення національних CERT (Computer 
Emergency Response Team)/ CSIRT та Network and Information 
Security (NIS) 

Складено авторами за результатами досліджень 

 
1 Закон України Про критичну інфраструктуру 2021 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text> (2022, листопад, 11). 
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Проблемні питання формують взаємозв’язок сьогочасних викликів безпечного функціонування 
підприємств у діджиталізованому глобальному світі з напрямками їх вирішення, що наведено  
на рис. 1 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок сьогочасних викликів безпечного функціонування  

телекомунікаційних підприємств у діджиталізованому глобальному світі  

й напрямки їх вирішення 

Джерело: складено за результатами досліджень 

 
Комунікаційна та технологічна складова на підприємствах нині є такою, що має убезпечуватися 

від ризиків та загроз у першу чергу, оскільки кібератака на них призведе до порушення його 
стабільного функціонування, дестабілізує його розвиток та економічні показники.  

Важливість дослідження питань захисту від загроз та ризиків суспільства, держави та 
підприємств підтверджується низкою експертних оцінювань, серед яких опитування страхових 
компаній, так у 2020 році у звіті аведено результати ранжування експертами (2600 експертів з 54 країн 
та приблизно 1000 представників громадськості з 15 різних країн). Серед 25 ризиків, що були 
попередньо визначені, як вірогідні в сьогоденних умовах й розглядалися, вважаються найбільш 
впливовими кліматичні зміни та стабільно відзначаються кіберризики, у зв’язку із геополітичною 
напруженістю виокремлюються енергетичні ризики, пандемія та її наслідки – на п’ятому щаблі. 

Ранжування ризиків за вірогідністю їх реалізації за останні 5 років чітко вказує, що в період 
пандемії гостро стояло питання щодо його вирішення, як на рівні держави, так і господарюючих 
суб’єктів, оскільки вони мали максимально переформовуватися (по можливості) в онлайн режим 
функціонування, щоб продовжувати працювати та зменшувати економічні збитки. З урахуванням 
того, що на зміну однієї невизначеності – пандемії, виникла друга – вторгнення Росії в Україну, 
в трійці лідерів серед загроз з’являється геополітична, яка на рівні із різким стрімким переходом 
 

Виклик безпеки Напрями та шляхи усунення 

Низька зацікавленість на 
інституційному рівні 

Недостатність фінансування 

Брак кваліфікованих кадрів 

Застаріле обладнання та 
програмне забезпечення 

Недостатньо розвинене 
партнерство з 

технологічними та 
промисловими партнерами 

 

Національна стратегія кібербезпеки 

Розробка переліку критичних 
інфраструктурних об’єктів та критеріїв їх 
ідентифікації з подальшим оцінюванням 

Співпраця у сфері кібербезпеки з державним 
та приватним сектором, міжнародними 

організаціями 

Національна оцінка кіберризиків з 
використанням спільної методології оцінки з 

країнами -партнерами 

Посилення законодавства у сфері 
кібербезпеки, гармонізація з директивами 

країн-партнерів 
гармонізація його з директивами ЄС, 
Підготовка висококваліфікованих фахівців 
вищого рівня – CISO з метою контролю 
інформаційної, кібернетичної та 
технологічної безпеки функціонуючих 
організацій, підприємств для захисту даних. 
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Таблиця 2 

Ранжування загроз щодо безпечного функціонування підприємств  

впродовж 2018-2021 рр. 

Роки Зміни клімату Кібербезпека Пандемії та інфекційні 
захворювання Геополітика 

2018 1 2 3  
2019 1 2 3  
2020 2 3 1  
2021 1 2 3  
2022 1 3 5 2 

Джерело: складено авторами за [10] 

 

 
Рис. 2. Трійка основних загроз безпечному функціонуванню підприємств  

(ранжування за 2018-2022 рр.) 

Джерело: візуалізовано авторами за результатами досліджень 

 
у діджиталізований спосіб функціонування привнесла високу ймовірність ризику – кібератак, які 
націлені на сферу послуг та інфраструктуру. Оскільки умови невизначеності, спонукали 
підприємства, організації, населення, інституції сприймати кіберризики, як одні із найвагоміших, як 
ті на, які потрібно звернути чільну увагу й включити в базовий перелік загроз, які потрібно 
враховувати, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємств. 

Частина підприємств продовжує працювати у дистанційному форматі, оскільки нині перед 
країною постали нові виклики, що спричинені вторгненням в на територію України та введенням 
воєнного стану. Зростають загрози безпеці для підприємств усіх галузей, проводяться кібератаки, які 
націлені на виведення з робочого режиму критично важливих підприємств та організацій, 
інфраструктурних об’єктів, платіжних систем. Відбувається посилення дії кіберризиків через 
геополітичну напруженість та цифровізацію суспільства. Після пандемії загрози безпеці інформації, 
інформаційного простору виступають на передній план та формують нове сприйняття їх у площині 
загроз та ризиків безпечного функціонування підприємств. Тому, питання є актуальним, таким, що 
потребує негайного вирішення.  

0
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Також має приділятися належна увага телекомунікаційним підприємствам, оскільки саме ними 
надаються інфо- та телекомунікаційні послуги. Крім того, аналізуючи питому вагу та приріст 
телекомунікаційних послуг у експорті та імпорті, можемо зробити висновок, що експорт послуг 
у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг зростає (рис. 3).  

 

Рис. 3. Питома вага телекомунікаційних, комп’ютерних, інформаційних послуг  

у загальному обсязі експортованих послуг у 2021 році в Україні 

Джерело: складено авторами за джерелом1  
 

 
Рис. 4. Питома вага телекомунікаційних, комп’ютерних, інформаційних послуг  

у загальному обсязі імпортованих послуг у 2021 році в Україні 

Джерело: складено авторами за джерелом2  

 
Приріст експортованих телекомунікаційних послуг зріс на 26,3 % у 2021 році по відношенню 

до 2020 року, імпорт теж зріс на 17, 8%. У грошовому виразі обсяг експортованих 
телекомунікаційних, комп’ютерних, інформаційних послуг резидентами – надавачами країни 
резидентам за кордон склав 3856, 6 млн. дол. США, а імпорт послуг, наданих резидентам країни 
нерезидентами-надавачами послуг – 661, 9 млн. дол. США. Питома вага до загального обсягу 
експортованих послуг сфери ІТ складає 29, 3% (рис. 3), а імпортованих – 8,7% (рис. 4). 

Левова частка, а саме 79% ІТ послуг, що надавалися за кордон належить комп’ютерним 
послугам (експортовано на суму 3044,7 млн. долю США)3.  

Варто зауважити, що безпечні умови функціонування телекомунікаціних підприємств 
дозволяють формувати ефективну протекцію для всіх господарюючих суб’єктів. Але для цього 

 
1 Міністерство та Комітет цифрової трансформації України (2021). The Ukrainian IT Sector:  

An Overview of Publicly Available Data and Gaps in Market Knowledge 

<https://drive.google.com/file/d/1hgoJ5n553xJbi6n6X0wwR9sRJWzdMiFU/view> (2022, листопад, 25). 
2 Там само. 
3 Там само. 
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потрібно розпочинати із захисту функціонування самих інфокумунікаційних підприємств, а саме – 
з нормативно-правового регулювання безпеки інфокомунікаційного простору.  

Законодавчо розгляд та вирішення питання інформаційної, кібербезпеки у всіх секторах 
економіки розпочалося ще у 2016 році через розроблену Національну Стратегію кібербезпеки. 
За останні роки прийнято низку національних нормативно-правових актів, пов’язаних з безпекою 
функціонування підприємств, організацій, інституцій в інформаційному та телекомунікаційному 
просторі: затвердження «Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного 
ринку»1 , «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»2, «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським 
Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації 
законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації»3, «Про реалізацію 
експериментального проекту із створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної 
цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови 
інфраструктури»4, «Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі 
України та внесення змін до Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури 
в банківській системі України»5, «Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка 
Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку 
держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави»6, «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-
комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів»7, 
«Про хмарні послуги»8, Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі9. 
Також передбачається здійснювати захист даних (зокрема персональних) Порталу 
Дія від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації. 

Беззаперечно, безпечне функціонування підприємства формує його імідж, впливає 
на конкурентоспроможність, дозволяє отримувати заплановані результати діяльності, розвиватися та 
посилювати свої позиції на ринку. 

 
1 Постанова Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку, 2021 
(Національний Банк України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0043500-21#Text> (2022, листопад, 25). 
2 Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України, 2017 (Верховна Рада України). 
Офіційний -сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text>  
(2022, листопад, 21). 
3 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення  

угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих 

послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації, 2022 
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України  
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-20#Text> (2022, листопад, 24). 
4 Постанова Кабінету Міністрів України 2022 Про реалізацію експериментального проекту із створення, 

впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної 

системи управління процесом відбудови інфраструктури (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-2022-%D0%BF#Text> (2022, листопад, 18). 
5 Постанова Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України 

та внесення змін до Положення про визначення об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі 

України, 2022 (Національний банк України). Офіційний сайт Національного банку України 
<https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12082022_178> (2022, листопад, 19). 
6 Постанова Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової 

трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, 

відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави, 2022 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/751-2022-%D0%BF#Text>  
(2022, листопад, 27). 
7 Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування 

інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, 
2022 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2130-20#Text> (2022, листопад, 29). 
8 Закон України Про хмарні послуги, 2022 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1358-2020-%D0%BF#Text> (2022, листопад, 18). 
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Прослідковується, що безпека підприємства досягається шляхом комплексного та системного 
вивчення її складових, тобто має забезпечуватися в цілому, за всіма можливими напрямками, якщо 
узагальнити: економічної безпеки, матеріальної (фізичної) безпеки, інформаційної безпеки. 
З інформатизацією та цифровізацією суспільства все більшу роль відіграє у безпеці функціонуючих 
підприємств та організацій захист інформації та даних. Саме тому подальші дослідження будуть 
націлені на комплексне вивчення складових безпеки в умовах діджиталізованого та глобалізованого 
функціонування підприємств з практичним застосуванням результатів досліджень на функціонуючих 
підприємствах для безпечного їх існування та розвитку, з урахуванням інформаційних ризиків, 
особливо у сфері телекомунікацій.  
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ДО ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ МІСТОМ ЛЮБЛІН  

ТА ЮНІСЕФ ЩОДО ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ  

В 2022 РОЦІ 

In the article, we choose the most important areas of social support for forced migrants from 
Ukraine which processes UNICEF programs in Lublin, Poland. The need to take care of meeting the 
needs of Ukrainians who moved to Poland to escape the war caused fundamental changes in the 
system of constant interaction between various political, economic and social actors. Regulation 
of the processes related to the acceptance and relocation of forced migrants included both quick 
and crisis response measures and the implementation of long-term assistance programs. One of 
the organizations that joined the systematic long-term support of refugees from Ukraine in Lublin 
was the International Emergency Fund for Children under the United Nations Organization 
(UNICEF). After February 24, 2022, the fate of many Ukrainian children was put at risk: they lost 
their homes; were forced to flee from hostilities into the unknown; many children suffered health 
damage (injury, interruption of long-term treatment they received in Ukraine, etc.); their rights to 
education were violated; in some of them parents died or children were separated from their 
families. In this regard, UNICEF joined in helping the youngest citizens of Ukraine, in those places 
where they ended up as a result of the war, in order for these children to have decent living 
conditions and feel safe. Lublin became one of those places that took a hit from the very first wave 
of forced migrants from Ukraine. This was facilitated by a number of factors, including the 
geographical location of the city (near the border with Ukraine), its socio-economic and historical 
features (the presence of a significant Ukrainian diaspora, formed earlier, which began to actively 
receive its relatives and friends), etc. Despite the fact that the population of Lublin itself is only 
320,000 people, in the first 90 days of the war, more than 1.2 million Ukrainian citizens stopped 
there, and more than 68,000 refugees were permanently staying there. During this period, more 
than 102,000 people were provided with temporary accommodation only in the crisis assistance 
centers organized or managed by the city authorities. On the joint initiative of Lublin and UNICEF, 
on June 20, 2022, a Cooperation Agreement was signed, which provides for the support of children 
and their relatives who suffered from Russia’s war against Ukraine. The total amount of financial 
assistance in the city of Lublin for the first year of implementation of this Agreement amounted 
to 18,991,362 zlotys (about 4.3 million US dollars). In 2022, support under this Agreement was 
provided in four main directions: These are the child protection, education, health, nutrition, and 
hygiene programme support, in which we highlight key projects that need to be paid attention. In 
the article, we analyzed the assistance that was actually implemented in the period from June 20 
to December 31, 2022 in the city of Lublin. It is noted that the Agreement is concluded for at least 
one year, therefore, until June 20, 2023, the provision of such support and the implementation of 
joint projects of the city of Lublin and the UNICEF organization will continue. The terms of further 
interaction and cooperation will depend on the further situation in Ukraine. These factors indicate 
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the need for further scientific research in this field in order to identify the most effective directions 
of assistance not only to Ukrainians but also to refugees from any other country.  
Keywords: UNICEF, Lublin, migrants, war, Ukraine, support. 

 

Актуальність теми. Повномасштабна війна в Україні викликала величезну гуманітарну кризу 
та спровокувала потужні процеси вимушеної міграції серед населення країни. Відчули це майже всі 
країни світу, але, перш за все ті, що мають спільні з Україною кордони, які відкрили їх для українців, 
що втікали від війни, йдеться про: Словаччину, Румунію, Молдову і, безперечно, Польщу. Кожна 
з цих держав зіткнулася з необхідністю вироблення принципово нових підходів до регулювання 
процесів, пов’язаних з прийняттям та переміщенням вимушених мігрантів. Ці процеси включали і 
заходи швидкого, антикризового реагування, і впровадження довготермінових програм системної 
допомоги. Перші антикризові заходи багато в чому лягли на плечі численних громадських об’єднань 
і волонтерів, які могли діяти швидко, без зволікань, не марнуючи час на довгі формальні процедури; 
розроблення та прийняття нормативних актів; узгодження бюджетів і фінансових планів 
на наступний квартал, півріччя, рік тощо. До довготермінової ж допомоги в набагато більшому 
ступені змогли долучитися держава, місцеве самоврядування, представники бізнесу, міжнародні 
організації, дії яких були більш системними, але через це і більш повільними. Кожен з видів такої 
допомоги був необхідним та важливим, і вказана стаття присвячена одному з елементів польського 
досвіду в цій сфері, а саме – допомозі для вимушених переселенців з України, яка була надана 
Міжнародним Надзвичайним Фондом Допомоги Дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 
у співпраці з органами місцевого самоврядування міста Люблін. Ситуація в Україні стала черговим 
підтвердженням взаємопов’язаності сучасного світу, необхідності дослідження міграційних процесів 
та пошуку ефективних механізмів й інструментів їх регулювання, що робить тему статті, а також інші 
дослідження в цій галузі надзвичайно актуальними та такими, що потребують детального вивчення 
та подальшого розвитку. 

Основна частина. Необхідність подбати про задоволення потреб українців, які переїхали 
до Польщі, рятуючись від війни, викликала фундаментальні зміни в системі сталої взаємодії між 
різними політичними, економічними та соціальними акторами. Відобразилося це і на тих відносинах, 
що склалися між Польщею та організацією ЮНІСЕФ. З багаторічної країни-донора цієї міжнародної 
організації (засновником і першим директором, якої до речі, був поляк – доктор Людвік Райхман1), 
Польща вперше за десятиріччя перетворилася на країну-реципієнта фінансової допомоги. 

Зазначимо, що Міжнародний Надзвичайний Фонд Допомоги Дітям при Організації Об’єднаних 
Націй (ЮНІСЕФ) було засновано у 1946 році після закінчення Другої світової війни2. Метою її 
створення стала допомога дітям і молодим людям, життя та майбутнє яких опинилося під загрозою, 
незалежно від того, які причини цю загрозу викликали: надзвичайні ситуації; несправедливий 
розподіл економічних ресурсів в країні; жорстоке поводження в родині; стан здоров’я самої дитини; 
стигматизація певної нації чи соціальної групи; або війна, що прийшла в країну. Засади діяльності 
ЮНІСЕФ передбачають, що допомогою має бути охоплена кожна така дитина, отримавши захист 
свого природного права на виживання, гідні умови життя, освіту, повну реалізацію власного 
потенціалу та на найкращий з можливих варіантів старт у житті. 

Після 24 лютого 2022 року доля багатьох українських дітей була поставлена під загрозу: вони 
втратили свої домівки; були змушені втікати від бойових дій в невідомість; багато дітей отримали 
ушкодження здоров’я (поранення, переривання довгострокового лікування, яке вони отримували 
в Україні тощо); були порушені їхні права на отримання освіти; в деяких з них загинули батьки або 
діти були розлучені зі своїми родинами. У зв’язку з цим ЮНІСЕФ долучилася до допомоги 
наймолодшим громадянам України, в тих місцях, де вони опинилися внаслідок війни, задля того, щоб 
ці діти мали гідні умови життя та почували себе в безпеці. 

Люблін став одним з тих місць, що прийняли на себе удар вже від самої першої хвилі 
вимушених переселенців з України. Цьому сприяла ціла низка чинників, серед яких і географічне 
розташування міста (недалеко від кордону з Україною), і соціально-економічні та історичні його 
особливості (наявність значної, сформованої раніше, української діаспори, яка активно приймала 

 
1 Culture.pl (2019). Людвик Райхман – врач без границ <https://culture.pl/ru/article/lyudvik-raykhman-vrach-bez-granic> 
(2022, грудень, 19). 
2 UNICEF (2022). UNICEF history <https://www.unicef.org/eca/unicef-history> (2022, грудень, 19). 
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своїх рідних та знайомих) тощо. При тому, що населення самого Любліна складає лише 320 000 осіб, 
в перші 90 днів війни там зупинялися проїздом понад 1,2 мільйона громадян України, а постійно 
перебувало понад 68 тисяч біженців. Тільки в пунктах кризисної допомоги, що були організовані або 
управлялися владою міста, в цей період було забезпечено тимчасове проживання більше ніж 
для 102 тисяч осіб1. 

За спільною ініціативою Любліна та ЮНІСЕФ 20 червня 2022 року – в день святкування 
Міжнародного Дня Біженців – було підписано Угоду про Співпрацю2, яка передбачає підтримку дітей 
та їхніх близьких, які постраждали від війни росії проти України3, щоб дати їм шанс на кращу 
акліматизацію та мінімізацію, наскільки це можливо, травм, спричинених війною4. Загальна сума 
фінансової допомоги на перший рік реалізації цієї Угоди склала 18 991 362 злотих (близько 
4.3 мільйонів доларів США). Зазначимо, що Люблін став одним з дванадцяти інших польських міст, 
що отримали підтримку від ЮНІСЕФ, а саме: Білосток, Гданськ, Гдиня, Катовиці, Краків, Лодзь, 
Люблін, Познань, Ряшів, Сопот, Варшава та Вроцлав. 

В у 2022 році в рамках Угоди між містом Люблін та ЮНІСЕФ допомога була реалізована 
в декількох напрямках (див. табл. 1).  

Таблиця 1  

Напрями допомоги біженцям з України у 2022 р.  

Напрямки допомоги в Любліні 
відповідно до Угоди Реалізовано в 2022 році 

1. Захист дітей; 
 

Відкриття інтеграційного простору «Spilno Люблін» та 
працевлаштування працівників 
Проведення 6 літніх таборів для дітей з України (1 заїзд / 50 дітей) 
Працевлаштування трьох працівників до Муніципальних Центрів 
Підтримки Сім’ї, а також виплата надбавок до заробітної плати 
150 працівникам МЦПД; придбання 20 ноутбуків 

2. Освіта; 
 
 

Працевлаштування до 23 польських шкіл: психологів, логопедів, 
асистентів по роботі з учнем-інвалідом, міжкультурних асистентів 
та перекладачів – загалом 41 особа 
Оснащення 22-ох шкільних комп’ютерних класів Любліна по 2 ноутбука 
до кожної школи 
Створення інтеграційних просторів у 18 навчальних закладах 
для українських та польських дітей 
Курси польської мови для дітей з України та їх батьків 
Курси української мови для польських педагогів та спеціалістів, 
які працюють з дітьми та молоддю 
Оснащення шкільних та публічних бібліотек Любліна книжками та 
іншими навчальними матеріалами українською мовою, а також 
навчальними матеріалами для вивчення польської мови. 
Придбання спортивного інвентарю для шкіл та навчальних закладів 
Розширення медичного догляду в школах для учнів з України шляхом 
обладнання шкільних медичних кабінетів (придбання додаткового 
медичного обладнання, а також меблів) 

 

 
1 Адміністрація міста Люблін (2022). 90 днів підтримки України та її громадян 
<https://lublin.eu/ua/lublin/news/90-,368,1175,1.html> (2022, грудень, 19). 
2 Urząd Miasta Lublin (2022). Lublin i UNICEF razem na rzecz dzieci  
<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/lublin-i-unicef-razem- 
na-rzecz-dzieci,1920,1198,1.html> (2022, листопад, 15). 
3 Unia Metropolii Polskich (2022). Lublin i UNICEF razem na rzecz dzieci  
<https://metropolie.pl/artykul/lublin-i-unicef-razem-na-rzecz-dzieci> (2022, листопад, 15). 
4 Radio Eska (2022). Lublin dostanie od UNICEF 25 mln zł na pomoc dzieciom z Ukrainy 
<https://www.eska.pl/lublin/lublin-dostanie-od-unicef-25-mln-zl-na-pomoc-dzieciom-z-ukrainy-aa-TYUy-Csip-
LmFi.html> (2022, листопад, 15). 
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Продовження табл. 1  

Напрямки допомоги в Любліні 
відповідно до Угоди Реалізовано в 2022 році 

3. Здоров’я, харчування 
та гігієна; 
 

Працевлаштування медичного персоналу для наданні медичних послуг 
українським дітям у центрах розміщення (притулках) міста Люблін 
Закупівля медичного обладнання для лікарень Любліна, а також 
для центрів розміщення біженців  
Придбання гіпоалергенних миючих засобів та гігієнічних матеріалів: 
пральний порошок, мило, шампуні, серветки, дитяча олійка, 
протипедикульозні засоби, підгузки 
Видача продуктових наборів для громадян України 
Щоденне триразове годування біженців (дітей та їх родин), 
що проживають в центрах розміщення біженців 
Забезпечення харчування дітей та спеціалізованого харчування дітей-
інвалідів у комунальних закладах розміщення, що проживають в центрах 
розміщення біженців 
Інформаційна кампанія щодо корисності грудного вигодовування дітей, 
а також щодо важливості планової вакцинації від хвороб 

4. Програмна підтримка Фінансування діяльності координаторів програми в місті Люблін; 
закупівля ноутбуків, оргтехніки та матеріалів; проведення необхідних 
навчань та тренінгів для персоналу; нагляд та моніторування 
за правильністю реалізації Програми допомоги 

Джерело: Розроблено автором 

 
Головною метою блоку допомоги, що присвячена захисту дітей, стало покращення їх 

міжнаціональної інтеграції та доступу до культури; турбота про їх психічне здоров’я; надання послуг 
психосоціальної підтримки, зокрема, через створення громадських центрів для дітей та родин. В цій 
сфері і 2022 році основні зусилля були спрямовані за трьома основними напрямками: відкриття 
інтеграційного простору «Spilno Люблін»; проведення літніх таборів для дітей з України; допомога 
Муніципальним Центрам Підтримки Сім’ї. 

Варто згадати, що ще до підписання безпосередньої Угоди в березні 2022 року, але у тісній 
співпраці між владою міста та ЮНІСЕФ, було реалізовано ще один напрям підтримки біженців – 
створення мережи організацій, які отримали назву «Spynka» – кімнати догляду за дітьми, що дають 
можливість їх опікунам виходито до праці або займатися іншими важливими питаннями, в тому числі 
оформленням документів, пошуком житла тощо. Станом на кінець 2022 року в Польщі відкрито та 
функціонує 36 Spynok, шість з яких – в Любліні1. 

Вже в межах реалізації Угоди про співпрацю між Адміністрацією міста та ЮНІСЕФ, 
в листопаді 2022 року було відкрито «Spilno Lublin» – мультифункціональний інтеграційний простір, 
що призначений для допомоги біженцям з України та їх залучення до життя місцевої громади 
Любліна2. Головною метою створення Spilno стало задоволення потреби в такому місці в Любліні, де 
українці змогли би проводити вільний час, відпочивати, розважати дитей, вивчати мову, отримувати 
допомогу юристів чи психологів. Простір цей призначений не тільки для українських дітей, а також і 
для їх батьків/опікунів. Практичну реалізацію всіх напрямів діяльності Spilno взяли на себе чотири 
неурядові організації Любліна: фундація Semper a Frente; фундація 5 Medium; асоціація Bona Fides та 
асоціація Homo Faber3. За основу діяльності були взяті розроблені містом Люблін у попередні роки 
сценарії функціонування „Центрів місцевої діяльності” або „Центрів сусідства”. Крім того, створення 
Spilno стало частиною політики залучення дітей та молоді з України до реалізації програм в рамках 

 
1 Spynka.org (2023). Homepage <https://spynka.org> (2023, січень, 15). 
2 Smaga, D. (1967). Spilno oznacza wspólnie. Nowe miejsce nie tylko dla Ukraińców w Lublinie. Dziennik Wschodni 
<https://wiadomoscilublin.pl/20221104514795/um-lublin-sprzet-komputerowy-od-unicef-dla-lubelskich-szkol-1667542866> 
(2022, листопад, 15). 
3 Homo Faber (2022). Spilno Lublin – wielkie otwarcie! <https://hf.org.pl/ogloszenia/spilno-lublin-wielkie-otwarcie/> 
(2022, листопад, 15). 
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діяльності Любліна як Європейської Столиці Молоді 20231. Важливо, що функціонування закладу 
побудовано на засадах мінімізації професійної анімаційної діяльності з боку організаторів для того, 
щоб якнайбільше залучити до їх функціонування самих мігрантів. Зокрема, співробітники «Spilno 
Lublin» за можливості рекрутуються з групи самих біженців, вільно володіють українською мовою та 
знайомі з тими викликами, з якими доводиться стикатися українцям в Любліні2.  

Також в рамках напрямку захисту дітей було проведено 6 літніх таборів для дітей з України. 
Кожен з шести заїздів тривав 10 днів та був розрахований на 50 осіб. Програма таких літніх таборів 
включала відпочинок, спортивні заходи, майстер-класи та огляд визначних пам’яток Люблінського 
регіону, включно з відвідуванням Люблінської ратуші та Коронного трибуналу3. Таким чином, за літо 
2022 року під час літніх канікул було організовано відпочинок для 300 українських дітей, які краще 
пізнали польську культуру та люблінський регіон, відпочили та відволіклися від жахів війни. Варто 
врахувати, що цей час був не лише відпочинком для дітей, адже й їхні батьки також отримали 
можливість відновити сили та спрямувати свої зусилля на вирішення актуальних та життєво важливих 
питань, маючи впевненість, що їхні діти перебувають в безпеці, цікаво проводять час та про них 
дбають належним чином. 

Наступним напрямом підтримки стала допомога, яка була надана ЮНІСЕФ Муніципальним 

Центрам Підтримки Сім’ї (далі – МЦПР) міста Люблін, адже вони прийняли на себе значне 
навантаження, пов’язане з реєстрацією, розміщенням, наданням фінансової, психологічної та іншої 
підтримки громадянам України, зокрема дітям, молоді та їхнім родинам, що були змушені змінити 
місце свого проживання у зв’язку з війною. До функцій МЦПР, зокрема, належить розгляд заяв 
на отримання пільг, підтримка тимчасових опікунів, підтримка пунктів розміщення для біженців 
тощо. Працевлаштування нових працівників та надання надбавок до оплати праці вже 
працевлаштованим працівникам МЦПР дозволило покращити обслуговування, скоротити час 
очікування на отримання допомоги від МЦПР, як для громадян України, так і для всіх інших 
мешканців Любліна, що потребують такої підтримки. Придбання додаткових 20 ноутбуків для 
допомоги біженцям з України було спрямовано на забезпечення більш ефективного та швидкого 
обслуговувати новоприбулих мешканців Любліна, скорочення часу очікування в чергах, особливо 
зважаючи на необхідність зростаючої потреби звернення за допомогою до Міського Центру 
Підтримки Сім’ї. 

Важливим елементом співпраці міста Люблін та ЮНІСЕФ стала також підтримка в освітній 

сфері для українців. Головною метою цього блоку допомоги стало забезпечення рівного та 
справедливого доступу до рівних та якісних можливостей навчання в польських школах та дитячих 
садочках для українських дітей та підлітків. До початку війни в люблінських школах та дитячих 
садочках навчалося 326 українських дітей (300 в школах та 26 в дитячих садочках), а загальна 
кількість всіх учнів становила 65 907 осіб (51 583 в школах та 14 324 в дитячих садочках)4. Внаслідок 
війни в Україні станом на початок навчального року 2022-2023 до шкіл і дитсадків Любліна було 
зараховано близько двох тисяч нових учнів (у зв’язку з постійними приїздами та від’їздами 
українських родин, їх кількість не є стабільною). Така різка зміна кількості учнів стала значним 
викликом для системи освіти в Любліні, особливо, враховуючи той факт, що від самого початку війни 
Польща визначила, що українські діти мають обов’язок навчання, а також право рівного доступу 
до освіти в тому самому обсязі, який визначений для польських дітей, а отже українські діти 
в найкоротші терміни мали бути зараховані до відповідних освітніх закладів, незалежно від того, чи 
були ці заклади до цього готові. 

 
1 Urząd Miasta Lublin (2022). Spilno – Miasto Lublin otwiera nową przestrzeń dla mieszkańców 

<https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/spilno-miasto-lublin-otwiera-nowa-przestrzen-dla-mieszkancow,9440,66,1.html> 
(2022, листопад, 15). 
2 Beczek, P. (1992). Spilno – Miasto Lublin otwiera nową przestrzeń dla mieszkańców. NewTV 
<https://www.newtv.com.pl/artykul/11238,spilno-miasto-lublin-otwiera-nowa-przestrzen-dla-mieszkancow>  
(2022, листопад, 15). 
3 Urząd Miasta Lublin (2022). Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy  
<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/kolonie-letnie- 
dla-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy,1950,1198,1.html> (2022, грудень, 19). 
4 Згідно з інформацією, наданою Управлінням освіти Люблінської Міської Адміністрації станом  
на 30.09.2021 року 
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Завдяки коштам ЮНІСЕФ, у 23 школах та навчальних закладах Любліна було розпочато 

роботу 41 фахівцем, серед яких: 15 психологів, 4 логопеди, 5 асистентів по роботі з учнем-інвалідом, 
13 перекладачів та 4 міжкультурних асистента. Завдання цих працівників полягає в наданні допомоги 
та підтримки не тільки учням з України, а й колективу цих навчальних закладів, для яких стрімка 
поява значної кількості нових учнів-іноземців, безперечно, стала великим навантаженням. 
Присутність українських освітян, поміж іншим, сприяє налогодженню інтеграційних процесів між 
учнями, батьками та всієї шкільною спільнотою, а також зростанню обізнаності та толерантності 
польських учнів, їхніх батьків та вчителів до питань мультикультуралізму. Також активне залучення 
таких фахівців до шкільного життя дозволяє знизити недовіру українських батьків до польської 
освітньої системи, адже частина дітей, які через військові дії в Україні перебувають у Любліні, досі 
з різних причин не зараховані, ані до дитячих садків, ані до шкіл. В кращому випадку такі діти 
продовжують дистанційне навчання в українських навчальних закладах, що значно знижує 
можливості їхньої соціалізації, вивчення мови та інтеграції в культурне середовище країни, де вони 
мешкають в даний момент. 

Важливою частиною співпраці влади міста та ЮНІСЕФ в напрямку освіти стало закупівля 
44 нових сучасних ноутбуків для шкільних комп’ютерних класів. Ці ноутбуки були розподілені 
між 22 люблінськими школами1, в яких навчається найбільше українських дітей2. Нове обладнання 
загальною вартістю близько 150 тис. злотих, призначене для підготовки та проведення уроків, в яких 
беруть участь як польські, так і українські учні3, що в умовах зростання кількості учнів, а також 
постійного підвищення програмних вимог до комп’ютерної техніки, безперечно, стало цінною 
підтримкою для люблінських шкіл4. 

Також в межах реалізації Угоди між містом Любліном та ЮНІСЕФ в 2022 році були створені 
мультикультурні рекреаційні простори у 19 навчальних закладах для українських та польських дітей, 
на які загалом було витрачено понад 320 тис. злотих5. Важливість цього напрямку допомоги була 
визначена самими представниками навчальних закладів. На думку освітян, такі простори мають 
створити умови для ефективної інтеграції українських та польських школярів, та стати місцем, де діти 
та молодь з Польщі та України зможуть проводити час разом в перервах між заняттями. Відокремлені 
та затишні куточки спрямовані на формування в учнів спільного відчуття комфорту та свободи. Вони 
сплановані таким чином, щоб створити простір як для відпочинку і неформальних зустрічей, так і для 
спільних рухових ігор – що має призводити до побудови та зміцнення стосунків між всіма учнями, 
незалежно від їхнього громадянства. В обладнанні таких просторів використані м. ін.: дивани, 
безкаркасні крісла-мішки, столи та стелажі, пуфи, килими, а також книги, музичні інструменти, 
інтерактивні монітори, настільні ігри, шахи, а також спортивний інвентар. В залежності від 
можливостей та потреб конкретної установи, такі простори були організовані або всередині основної 
будівлі, або поза нею в іншому зручному приміщенні, та адаптовані до потреб й можливостей 
конкретної школи. 

Шляхом проведення відповідно анкетування в навчальних закладах Любліну було з’ясовано, 
що мовний бар’єр є однією з найбільших проблем, з якою стикаються, як польські викладачі, так і 
українські учні, а також їхні батьки. Тож ще одним важливим напрямом співпраці ЮНІСЕФ та міста 
Люблін стала організація та проведення курсів польської мови для дітей з України та їх батьків, а 
також курсів української мови для польських педагогів та спеціалістів, які працюють з дітьми 

 
1 Radio Lublin (2022). Laptopy dla lubelskich szkół przekazane przez UNICEF 
<https://radio.lublin.pl/2022/11/laptopy-dla-lubelskich-szkol-przekazane-przez-unicef/> (2022, листопад, 15). 
2 Wiadomoscilublin.Pl (2022). UM Lublin: Sprzęt komputerowy od UNICEF dla lubelskich szkół 
<https://wiadomoscilublin.pl/20221104514795/um-lublin-sprzet-komputerowy-od-unicef-dla-lubelskich-szkol-1667542866> 
(2022, листопад, 15). 
3 Jurkowski, A. (2022). Pomoc dla dzieci uchodźców trafiła do lubelskich szkół. UNICEF wspiera uczniów i nauczycieli. 
Kurier Lubelski <https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/ 
lublin-i-unicef-razem-na-rzecz-dzieci,1920,1198,1.html> (2022, листопад, 15). 
4 Gazeta Wyborcza (2022). UNICEF przekazał sprzęt komputerowy do lubelskich szkół 
<https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,29101312,unicef-przekazala-sprzet-komputerowy-do-lubelskich-
szkol.html?disableRedirects=true> (2022, листопад, 15). 
5 Urząd Miasta Lublin (2023). Razem na lekcjach i podczas przerw 
<https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/razem-na-lekcjach-i-podczas-przerw,736,1082,1.html>  
(2023, січень, 15). 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

28 

та молоддю1. Від початку грудня 2022 року польську мову в рамках цієї програми почали вивчати 
180 дітей і 220 батьків. Загалом створено 58 навчальних груп. Курси проводяться у 18 школах та 
навчальних закладах Любліна. Також, 94 вчителі шкіл та навчальних установ міста Люблін почали 
вивчати українську мову. Загалом було створено 13 навчальних груп2. Такі мовні курси мають 
сприяти покращенню спілкування між поляками та українцями, побудові ефективної комунікації 
не лише у школах, а й поза ними. Мовні навички, набуті під час таких занять, будуть зміцнювати 
впевненість, як у дорослих, так і у дітей, а також полегшувати їх повсякденне функціонування 
в польському середовищі. Тож, завдяки таким курсам не тільки зменшується мовний бар’єр у системі 
освіти, а також посилюється загальне відчуття психологічної безпеки у громадян України, що 
приїхали до Любліна. 

Враховуючи потреби у підвищеній увазі до стану здоров’я нових учнів, що були вимушені 
втікати від війни, та в межах формування відкритого та дружнього освітнього середовища, містом 
Люблін та ЮНІСЕФ було передбачено розширення медичного догляду в школах для учнів з України. 
Загальна сума фінансової підтримки ЮНІСЕФ в цьому напрямку склала близько 1 мільйона злотих3. 
Реалізація цього проекту включала, зокрема, переобладнання шкільних медичних кабінетів відповідно 
до сучасних вимог, що передбачало їх оснащення необхідним обладнанням для діагностування стану 
здоров’я учнів, придбання меблів та додаткових медичних приладів для таких кабінетів. Крім того, 
у рамках цієї співпраці навчальним закладам були передані аптечки, а також інформаційні посібники 
щодо обов’язкових щеплень у Польщі. 

Ще однією проблемою, з якою зіткнулися українці, що прибули до Польщі, стала відсутність 
книжок, навчальних матеріалів та художньої літератури українською мовою. Адже придбати 
предмети першої необхідності, одяг, іграшки та інші побутові речі в іншій країні є досить легко – 
всі вони є подібними та досить типовими, як в Україні, так і в Польщі. Але не завжди легко отримати 
безперешкодний доступ до дитячих книжок, підручників, художньої літератури, журналів та інших 
друкованих матеріалів рідною мовою, а вони є важливим фактором в справі збереження власної 
ідентичності та культури, особливо в умовах вимушеної еміграції. В зв’язку з цим, одним з важливим 
напрямків співпраці між містом Люблін та ЮНІСЕФ стало забезпечення шкільних та публічних 

бібліотек Любліна книжками та іншими навчальними матеріалами українською мовою4, серед яких: 
підручники, словники польської та української мов, букварі, розмовники, молодіжна література, а 
також навчальні матеріали для вивчення польської мови, що адаптовані безпосередньо для українців5. 
В 2022 році вартість таких матеріалів, що були закуплені з коштів ЮНІСЕФ, становила близько 
20 тис. злотих6. 

Наступним напрямком співпраці ЮНІСЕФ та міста Люблін в 2022 році стало оснащення 
спортивних центрів обладнанням для організації інтеграційних спортивних заходів та проведення 
міжшкільних культурно-масових заходів для учнів з Польщі та України7. Адже важко переоцінити 
інтегративні властивості спорту, який фактично є понаднаціональною універсальною мовою, 

 
1 Urząd Miasta Lublin (2022). Набір на курси польської мови <https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/ 
aktualnosci/-rekrutacja-na-kurs-jezyka-polskiego,700,1082,1.html> (2022, листопад, 15). 
2 Urząd Miasta Lublin (2023). Nauka języków pozwala wzajemnie się zrozumieć 
<https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/nauka-jezykow-pozwala-wzajemnie-sie-zrozumiec,723,1082,1.html> 
(2023, січень, 15). 
3 Urząd Miasta Lublin (2022). Dzieci z Lublina uczą się dbać o zdrowie 
<https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/aktualnosci/dzieci-z-lublina-ucza-sie-dbac-o-zdrowie,380,1345,1.html>  
(2022, грудень, 19). 
4 Niećko, J. (2022). Lublin: Międzynarodowa organizacja przekazała sprzęt komputerowy lubelskim szkołom. Lublin24 
<https://lublin24.pl/z-lublina/lublin-miedzynarodowa-organizacja-przekazala-sprzet-komputerowy-lubelskim-szkolom/ 
xU8cl3XEwOTDN5KjdJcK> (2022, листопад, 15). 
5 Oroń, M. (2022). UNICEF: Wsparcie dla szkół w Lublinie, w których kształcą się dzieci z Ukrainy. Radio Plus 
<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/lublin-i-unicef-razem- 
na-rzecz-dzieci,1920,1198,1.html> (2022, листопад, 15). 
6 Urząd Miasta Lublin (2022). Książki dla lubelskich szkół – wsparcie dla uczniów z Ukrainy 

<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/ksiazki-dla-lubelskich-
szkol-wsparcie-dla-uczniow-z-ukrainy,1974,1198,1.html> (2022, грудень, 19). 
7 Urząd Miasta Lublin (2023). Miasto i UNICEF wspierają młodych sportowców z Ukrainy 

<https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/miasto-i-unicef-wspieraja-mlodych-sportowcow-z-ukrainy,9466,66,1.html> 
(2023, січень, 15). 
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що стирає національні відмінності та об’єднує людей. Фінансування спортивних об’єктів включало 
придбання та встановлення необхідного обладнання в шкільних спортивних й тренажерних залах, а 
також роздягальнях; закупівлю мультимедійного табло та базового спортивного інвентарю з різних 
дисциплін (м’ячі, візки та сітки для м’ячів, скакалки, естафетні палиці, пояси, маркери, футболки, 
мішки для стрибків, обладнання для настільного тенісу, обладнання для бадмінтону, обладнання для 
гімнастики та для флорболу тощо) для 22 люблінських шкіл. Важливо, що спортивний та інший 
інвентар, що був закуплений для шкіл завдяки тому, що там є українські учні, є фактором, що сприяє 
формуванню позитивного сприйняття таких учнів, адже їхня присутність призводить до поліпшення 
матеріально-технічних умов для всіх дітей в цих школах. 

Наступним великим блоком допомоги, що була реалізована завдяки Угоді про співпрацю між 
містом Люблін та ЮНІСЕФ став напрямок здоров’я, харчування та гігієна. Його мета полягає 
в забезпеченні доступу до первинних і спеціалізованих медичних послуг для дітей-біженців 
з України, а також їх батків/опікунів1.  

Серед важливих напрямків цієї підтримки – працевлаштування медичного персоналу для 
надання медичних послуг українським дітям у центрах розміщення біженців (притулках) міста 
Люблін. Фактично, ЮНІСЕФ долучився та підтримав діяльність медичних працівників, які від самого 
початку повномасштабної війни самостійно, на волонтерських засадах почали допомагати біженцям, 
які в великих кількостях прибували до Польщі. На цей напрямок в 2022 році було витрачено близько 
60 тис. злотих і завдяки цьому фінансуванню була оплачена праця, як лікарів так і молодшого 
медичного персоналу, що відвідують українських дітей та їхні родини в міських центрах розміщення 
біженців. Під час таких візитів надається, як безпосередня медична допомога особам, так і 
інформаційна, психологічна та інша їх підтримка, зокрема, такі спеціалісти можуть супроводжувати 
осіб, які цього потребують, під час відвідання спеціалізованих лікарів; допомагати зорієнтуватися 
в особливостях польської системи охорони здоров’я тощо. 

Закупівля медичного обладнання для люблінських лікарень та центрів розміщення біженців. 
Війна викликала ситуацію, коли все більше дітей з України та їх рідних почали звертатися з різними 
травмами до польських медичних закладів. Окремо тут стоять пацієнти з травмами очей, які 
направляються до Клініки Загальної Офтальмології Незалежної Громадської Клінічної Лікарні №1 
у Любліні, яка в цей складний час стала спеціалізованою лікарнею для лікування травм очей для дітей 
та дорослих, постраждалих від війни. В зв’язку з цим в 2022 році завдяки фінансуванню ЮНІСЕФ 
було закуплене та направлено до цієї офтальмологічної клініки в Любліні сучасне спеціалізоване 
ультразвукове обладнання для обстеження очного яблука. Вартість цього сучасного ультразвукового 
апарату становить близько 145 000 злотих, він дозволяє швидко та точно діагностувати захворювання 
очей, та значно скорочує час на постановку вірного діагнозу, а отже збільшує шанси на врятування 
зору пацієнтам. Аппарат призначений як для лікування поранених громадян України, які 
госпіталізовані до лікарень Любліна, так і для мешканців міста та регіону, які мають потреби 
у відповідній медичній допомозі. Також була здійснена закупівля та передача окулярів на загальну 
суму 25 тис. злотих для українських дітей, які цього потребують, зокрема тих, що мешкають у центрах 
розміщення біженців (притулках) міста Люблін. Крім того, місто отримало 20 інсулінових помп 
на суму 108 тис. злотих, що були передані до Університетської Дитячої Лікарні в Любліні2. 

Спільне перебування великої кількості біженців в центрах їх розміщення, призводить 
до виникнення потреби в жорсткому дотримання санітарно-гігієнічних умов їх перебування. Щоб 
допомогти місту Люблін в забезпеченні виконання цих норми, ЮНІСЕФ було профінансовано 
придбання гіпоалергенних миючих засобів та гігієнічних матеріалів для люблінських центрів 
розміщення біженців, зокрема йдеться про: пральний порошок, мило, туалетний папір, дезодоранти, 
миючі засоби, шампуні, серветки, дитяча олійка, протипедикульозні засоби, підгузки тощо3. 

В люблінських міських центрах розміщення біженців забезпечується щоденне триразове 
харчування осіб, що там мешкають (дітей та їх родин). За рахунок ЮНІСЕФ в 2022 року було 

 
1 Telewizja Polska (2022). UNICEF pomaga ukraińskim dzieciom <https://lublin.tvp.pl/60856610/unicef-pomaga-
ukrainskim-dzieciom> (2022, листопад, 15). 
2 Urząd Miasta Lublin (2023). Specjalistyczny sprzęt medyczny od UNICEF trafił do lubelskich szpitali 

<https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/specjalistyczny-sprzet-medyczny-od-unicef-trafil-do-lubelskich-szpitali,9462,66,1.html> 
(2022, грудень, 19). 
3 Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo (2022). Kurs dla pielęgniarek i położnych pracujących w Lublinie 
<https://cnol.kobiety.med.pl/pl/bezplatny-kurs-dla-pielegniarek-i-poloznych-w-lublinie/> (2022, листопад, 15). 
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профінансоване цілоденне харчування для 500 осіб з України, а також додаткове харчування та 
прикорм для 300 дітей – загальні витрати на цей напрямок склали 300 тис. злотих. 

Також, з кінця жовтня 2022 року ЮНІСЕФ фінансує такий блок допомоги, організованої містом 
Люблін, як регулярна роздача продуктових наборів українцям, що проживають поза центрами 
розміщення біженців, але звертаються за їх отриманням до відповідних пунктів1. До жовтня 2022 року 
ця допомога фінансувалася містом Люблін з інших джерел – власних засобів, а також завдяки 
підтримці різних організацій-донорів, міст-побратимів тощо. Станом на кінець 2022 року містом 
Люблін за підтримки різних організацій було видано близько 120 тис. харчових наборів для 
приватних осіб. 

Крім того, протягом 2022 року за підтримки ЮНІСЕФ в Любліні було проведено інформаційні 
кампанії серед жінок-біженок щодо важливості грудного годування дітей, а також щодо важливості 

здійснення вакцинації та дотримання календаря щеплень. 
Напрямок програмної підтримки був допоміжним, але не менш важливим в межах співпраці 

між містом Люблін та ЮНІСЕФ, адже він був покликаний забезпечити координацію та ефективну 
реалізацію всіх процесів цієї співпраці. Загальна сума видатків на цей напрямок в 2022 році склала 
біля 150 тис. злотих, та в його межах було передбачено: працевлаштування команди менеджерів, 
закуплення відповідної оргтехніки, проведення тренінгів та навчань, консультацій та всебічної 
інформаційно-практичної підтримки для осіб, що задіяні в реалізації Угоди між Любліном та 
ЮНІСЕФ. Також в межах цього блоку здіснювалися періодичні аудиторські перевірки цільового 
використання фінансових засобів, що були виділені в рамках цієї Угоди на підтримку біженців 
з України. 

Висновки. Необхідність подбати про задоволення потреб українців, які переїхали до Польщі, 
рятуючись від війни, викликала фундаментальні зміни в системі сталої взаємодії між різними 
політичними, економічними та соціальними акторами. Регулювання процесів, пов’язаних 
з прийняттям та переміщенням вимушених мігрантів включали в себе, як заходи швидкого, кризового 
реагування, так і впровадження довготермінових програм допомоги. Однією з організацій, що 
долучилася до системної довготривалої підтримки біженців з Україна в Любліні став Міжнародний 
Надзвичайний Фонд Допомоги Дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). За спільною 
ініціативою Любліна та ЮНІСЕФ 20 червня 2022 року було підписано Угоду про Співпрацю, яка 
передбачає підтримку дітей та їхніх близьких, які постраждали від війни росії проти України. 
Загальна сума фінансової допомоги в місті Люблін на перший рік реалізації цієї Угоди склала 
18 991 362 злотих (близько 4.3 мільйонів доларів США). В 2022 році підтримка за цією Угодою 
надавалася за чотирма основними напрямками: захист дітей; освіта; здоров’я, харчування та гігієна; 
програмна підтримка. В рамках цієї статті нами була проаналізована та допомога, що була фактично 
реалізована в період з 20 червня по 31 грудня 2022 року в місті Люблін. Зазначено, що Угоду укладено 
щонайменше на один рік, отже до 20 червня 2023 року продовжується надання такої підтримки та 
реалізація спільних проектів міста Люблін та організація ЮНІСЕФ. Умови подальшої взаємодії та 
співпраці будуть залежати від подальшої ситуації в України. Вказані фактори свідчать про 
необхідність подальших наукових пошуків у цій галузі задля виділення найбільш ефективних 
напрямів допомоги не тільки українським, а також і біженцям з будь-яких інших країни. 
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the country’s resource capabilities, and strategic needs and security priorities. 
Keywords: relocation, labor market, infrastructure, export capacity, logistics. 

 
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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