
ВСТУП 
Донецька та Луганська області значно постраждали 
вна слідок конфлікту на сході України. Ще до запро
ва дження карантинних заходів у зв’язку з COVID19 
соціальноекономічна ситуація та ринок праці в 
обох областях занепали. До 2014 року в регіоні було 
зосереджено багато промислових підприємств, які 
забезпечували робочі місця для населення. Однак 
після початку кон флікту кількість підприємств різко 
ско ро ти лася, оскільки одні опинилися на території, 
нині неконтрольованій урядом1, інші припинили ді
яльність.  Деякі під приємства перемістилися в інші 
регіони, бо не змогли пристосуватися до роботи в 
умовах кон флікту. Згідно з даними Міністерства со
ціальної по лі тики України (МСП), з 2014 по 2020 рік 
майже по ло вина з 1,4 млн2 зареєстрованих внутріш
ньо пере міщених осіб (ВПО) вимушені були пере
їхати на під контрольні уряду території Луганської 
та Донецької об лас тей, залишивши свої домівки, 
роботу та засоби для існу вання. Рівень безробіття 
в Донецькій та Луганській об лас тях зріс із 9% та 8% 
відповідно у 2014 році до 14% та 15% у 2019 році. 
Це найвищі показники в Україні, що свідчить про ви
соку вразливість працездатного на се лення цих ре
гіонів3. До кін ця 2018 року на контрольованих уря
дом територіях До нець кої області працювало 7 967 
мікропідприємств, Лу ган ської — 2 7974, що значно 
менше порівняно з 2013 роком (23 049 у Донецькій 
області та 8 963 у Лу ган ській області відповідно)5. 
Дані Державної служби зайнятості (ДСЗ) свідчать 
про значне підвищення рівня безробіття з початку 
ка ран тину. Станом на кінець квітня 2020 року кіль
кість без робітних, зареєстрованих ДСЗ у Донецькій 
та Лу ганській областях, зросла на 68% та 34% відпо
відно по рів няно з кінцем квітня 2019 року. Водночас 
кількість від критих вакансій в обох областях станом 
на кінець квіт ня 2020 року скоротилася на 64% та 
14% відповідно порівняно з аналогічним періодом 
2019 року6. Після закінчення карантину бізнес має 
відіграти важливу роль в економіці регіону, а також 
у створенні робочих місць для ВПО та членів прий
маючих громад.

Це дослідження входить у серію експресопи ту вань, 
спрямованих на оцінювання впливу COVID19 та каран
тинних заходів на бенефіціарів МОМ, які отри мували 
допомогу у вигляді обладнання в рамках про г рам над
звичайних ситуацій та стабілізації, які МОМ в Україні 
реалізовувала у 2016–2019 роках, а також на місцеві 
підприємства в цільових громадах. МОМ на давала 
підтримку постраждалим від конфлікту мікро та ма
лим підприємствам у зоні конфлікту на сході Укра їни з 
2016 року та продовжує цю справу в умовах пан де мії 
COVID19. Із початку пандемії МОМ постійно спо сте
рігає за ситуацією в таких підприємствах, щоб розроби
ти стратегії відновлення, які допоможуть їм протистоя
ти майбутнім труднощам. 

1 Перелік господарських товариств, які розташовані в населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження. https://glavcom.ua/news/fondderzhmaynaoprilyudnivperelikpidprijemstvordloyakivinnekontrolyuje414128.html

2 Статистика щодо внутрішньо переміщених осіб згідно з УВКБ ООН https://bit.ly/UNHCRIDPs 
3 Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами за 2019 рік. https://bit.ly/УкрстатБезробіття19
4 https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_reg/kp_reg_u/kp_reg_u_2018.htm
5 https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_reg/kp_reg_u/kp_reg_u_2013.htm
6 Дані щодо кількості зареєстрованих безробітних та кількості зареєстрованих вакансій (згідно з даними Державної служби зайнятості за 2019 та 2020 роки).  

https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/1danishchodokilkostizareyestrovanyhbezrobitnyhtanadannyayimposlugtakozh

Іван зі Слов’янська Донецької області отримав грант від МОМ. 
Він — власник сімейного м’ясопереробного заводу, заснованого 
в 1999 році. На підприємстві близько 30 працівників. Відколи 
почався конфлікт, завод працює лише на третину своєї потужності. 
У 2014 році приміщення заводу були захоплені озброєними 
групами, а виробничий цех спалили. Власники й працівники 
заводу відновили виробництво самотужки, а МОМ допомогла з 
обладнанням.
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МЕТОДИ ТА ГЕОГРАФІЯ ОПИТУВАННЯ 
У цьому звіті проаналізовано труднощі, що поста
ють перед мікропідприємствами на контрольо
ваних уря дом територіях Донецької та Луганської 
областей, які постраждали від конфлікту, зокрема 
у зв’язку із впливом COVID19 та відповідних каран
тинних обме жень. Опитування було проведено те

лефоном за участі 491 респондента 11 та 12 травня 
2020 року з ви ко ристанням бази даних бенефіціа
рів МОМ. П’ята час тина (121) респондентів у 2016–
2019 роках отримували від МОМ гранти у вигляді 
обладнання, решта респондентів — підприємці, які 
подавали заявки на грантові проекти МОМ.

7 Двадцять чотири (24) респонденти відповіли, що мають бізнес у галузі сільського господарства.
8 http://ukraine.iom.int/sites/default/files/iom_ukraine_covid19_impact_express_surveys_report_a4.pdf 
9 Примітка: Респонденти могли вибрати декілька варіантів відповіді.
10 Примітка: Респонденти могли вибрати декілька варіантів відповіді.
11 Звіт Національної системи моніторингу МОМ, вересень 2019. http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_15_ukr_screen.pdf

ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА
П'ятдесят вісім відсотків (58%) респонден
тів проживають у Донецькій області, 42% — у 
Луганській області. Вибірка охоплювала під
приємців як із міської, так і з сільської місце
вості. П'ятдесят вісім відсотків (58%) опита
них мікропідприємств працюють у сфе рі по
слуг, 26% — у сфері роздрібної торгівлі, 11% —  
у виробничому секторі. П'ять відсотків (5%) опи
таних здійснюють діяльність у галузі сільського 
господарства7. Частка жінок серед опитаних ста
новила 53%. Серед опитаних 33% є ВПО.

Рис. 1. Розподіл респондентів за сферами діяльності
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Рис. 2. Ґендерний розподіл респондентів
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 
СТАН ДІЯЛЬНОСТІ
Станом на момент опи тування 
(11–12 травня) 41% респондентів 
не здійснювали під при ємницької 
діяльності, 59% про дов жу ва ли 
працювати. Частка рес пон дентів, 
чиї підприємства працю вали, 
зросла майже вдвічі від моменту 
опитування, про ве де ного серед 
власників бізнесу з 27 березня до 
4 квітня 20208 року. Таку різницю в 
показниках активних під приємств 
можна пояснити по сту по вим по
слабленням ка ран тин них заходів. 
Однак 38% тих рес пон дентів, які 
продовжили працювати в умовах 
карантину, запровадили нові схе
ми роботи, у тому числі онлайн
продажі (23%)9 та послуги достав
ки (17%)10, що також могло сприяти 
їхньому виживанню.

Опитування показало, що під приє
м ст ва, власниками яких є ВПО, за
знають більшого ризику закриття 
через запроваджені обмеження. 
Так, припинити діяльність виму
ше ні були 49% підприємств ВПО, 
тоді як серед підприємців, які є 
членами місцевих громад, цей  
показ ник становив 36%.
Така різниця (13%) вказує на 
вищу економічну вразливість 
ВПО по рів няно з членами при-
ймаючих громад через обста-
вини, у яких переселенці опи-
нилися внаслідок пере їзду. Ре
зультати Наці о наль ної системи 
моніторингу (НМС) си ту ації з ВПО 
систематично по ка зу ють, що мі
сячний дохід ВПО на одного чле
на господарства нижчий порів ня

но з цим показником для місце
вих мешканців11. Дані, зібрані під 
час останнього опитування в рам

Рис. 3. Стан бізнесу 

Рис. 4. Частка неактивних 
підприємств із урахуванням 
статусу ВПО
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ках НМС, яке було завершене не за довго до запро
вадження карантинних заходів на при кін ці березня 
2020 року, свідчать про зниження за гального рівня 
добробуту серед внутрішньо пере міщеного насе
лення, що проживає в Луганській і Донецькій облас
тях. Половина опитаних ВПО (50%) у регіоні оцінили 
своє фінансове становище як «коштів вистачає тіль
ки на їжу» або «змушені економити навіть на їжі» 
(рис. 3) через необхідність покриття інших критично 
важливих витрат, наприклад на оренду житла та ме
дичні послуги. Половина ВПО в Донецькій та Луган
ській областях проживають в орендованому житлі, 

а як показують дані НМС, орендна плата становить 
значну частину витрат цієї категорії населення. 

Рис. 5. Самооцінка ВПО фінансового становища своїх 
домогосподарств (Донецька та Луганська області) 

 

ТРУДНОЩІ, ЯКІ ПОСТАЮТЬ ПЕРЕД БІЗНЕСОМ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Найпоширенішими причинами закриття бізнесу, 
які озвучили респонденти, є запроваджені урядом 
каран тинні обмеження (89%). Двадцять дев'ять (29%) 
підприємців, які змушені були закрити бізнес, сказа
ли, що без зовнішньої під тримки вони не зможуть 
відновити діяльність після послаблення карантинних 
заходів 11 травня12. 
Серед проблем, яких зазнали активні підприєм
ства, — зниження попиту на послуги чи товари (55%) 
та, як на слі док, зменшення продажів (49%). Про про
блеми, пов’язані з пе ребоями в ланцюгу постачання, 
повідомили 7% рес пондентів.
Щоб оцінити збитки, яких зазнав бізнес під час каран
ти ну, респондентів поділили на дві групи за рівнем 
дохо дів на основі інформації про їхній виторг у до ка
рантинний період: до першої групи з меншими про
дажами увійшли підприємства з місячними дохо да
ми від продажів у розмірі від 5 000 грн до 50 000 грн, 
до другої — від 51 000 грн до 250 000 грн. Серед ньо
місячні доходи від продажів у першій групі знизилися 
на 25%: з 20 000 грн13 у лютому до 15 000 грн14 у квіт
ні. У другій групі втрати були ще більшими: серед ньо
мі сяч ні доходи від продажів знизилися на 44%, тобто 
зі 100 000 грн15 у лютому до 56 000 грн16 у квітні17. 
Зміна в доходах від продажів позначилася на роз
мі рі особистого місячного доходу респондентів. 
Рес пон денти з першої групи втратили 25% свого 
місяч ного особистого доходу за період карантину (з 
10 000 грн у лютому до 7 500 у квітні), водночас пред

ставники другої групи недоотримали до 40% доходу 
(20 000 грн у лютому проти 12 000 грн у квітні).

Рис. 6. Усереднена динаміка особистого доходу 
власників мікропідприємств

 
 
 
 
 

 

Більшість респондентів відзначили, що потребують 
фінансової підтримки для покриття своїх постійних 
витрат (в основному оренди). Те саме показали 
результати й попереднього експресопитування 
МОМ. Розмір постійних витрат, як і інші показники, 
в обох групах різнився. Так, підприємці першої групи 
витрачали на покриття постійних витрат у середньому 
6 600 грн на місяць, другої групи — в середньому 
20 000 грн на місяць. Економічний шок, спричинений 
карантинними обмеженнями, також вплинув на 
працівників опитаних підприємств. У середньому 
кожному підприємству довелося звільнити кожного 
третього працівника, що відповідає загальним даним 
Державної служби зайнятості.

12 Результати опитування також показали, що жінкипідприємиці були менш упевненими щодо своєї здатності перезапустити бізнес після послаблення 
карантинних обмежень без сторонньої допомоги  (34% жінок і 23% чоловіків зазначили, що не зможуть перезапустити бізнес без сторонньої допомоги).

13 Розмір вибірки: 102 респонденти. 
14 Розмір вибірки: 68 респондентів.
15 Розмір вибірки: 47 респондентів.
16 Розмір вибірки: 38 респондентів.
17 Респондентів із рівнем доходів, нижчим від 5 000 грн та вищим від 250 000 грн, не аналізували через невідповідність визначеним критеріям.
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НЕОБХІДНА ПІДТРИМКА
Серед підприємств, що працюють, більшість (55%) 
вказали на по тре бу у фінансовій підтримці для по
криття постій них операційних витрат, у тому числі на 
виплату за ро бітної плати; 41% потребують обладнан
ня для ведення бізнесу через Інтернет; 37% хотіли б 
отримати додаткові податкові знижки (у формі подат
кових канікул або зни ження податкових ставок); 15% 
відзначили, що їм потрібно пройти навчання для того, 
щоб управляти бізнесом онлайн (рис. 7). 
Респонденти відзначили бажання отримати фінансову 
допомогу у вигляді пільгових кредитів або відстрочен
ня виплат за наявними кредитами (14%). Крім того, рес
понденти відзначили потребу в отриманні детальнішої 
актуальної інформації про фінансування й оподатку
вання, у тому числі юридичних консультацій (11%), за
безпеченні засобами індивідуального захисту/анти сеп
тиками (6%), відстроченні комунальних платежів (6%), 
субсидії для відшкодування витрат на оплату орен ди 
або скасуванні орендної плати (5%). Близько тре тини 
(32%) респондентів підтвердили, що вони потре бують 

підтримки для повернення працівників, які були від
правлені в не опла чувану відпустку або ско ро чені в пе
ріод карантину. Серед форм бажаної під трим ки опитані 
неактивні підприємства найчастіше вка зували грошову 
допомогу (55%)18.
Сорок вісім відсотків (48%) опитаних підприємств — ак
тивних і неактивних — бажають оптимізувати схему свого 
оподаткування з допо могою юридичних консультантів.

ВИСНОВОК
У результаті карантинних обмежень у зв’язку з епі де мією 
COVID19 як приймаючі громади, так і ВПО зму ше ні були 
обмежити свою діяльність та скоротити персонал, а та
кож зазнали значних збитків. Через вразливість сво го ста
новища ВПО та підприємства, якими вони во ло діють, по
страждали більше. Відповідно, у них мен ше шансів від
новитися після економічного шоку, спри чи не ного захода
ми контролю над поширенням епідемії COVID19. Частка 
ВПО, які повідомили про закриття сво го бізнесу, значно 
більша, ніж серед підприємців при ймаючих громад. Крім 
того, економічний вплив за про вад жених обмежень про
явився у зниженні купівельної спроможності домогоспо
дарств як ВПО, так і приймаючих громад: представники 
обох груп визнають, що змушені обме жувати витрати, 
навіть на їжу. А це, у свою чер гу, свідчить про те, що їхні 
доходи недостатні для від нов лення діяльності. Резуль

тати опитування також по ка зали, що жінкипідприємиці 
зазнають більшого ри зику. Так, серед підприємців, які 
повідомили про труднощі з перезапуском бізнесу піс
ля послаблення обмежень, більше жінок, ніж чоловіків. 
Отже, щоб забезпечити ефективне задоволення різних 
потреб, важливо розглянути також ґендерний аспект 
впливу COVID19. Як ВПО, так і члени приймаючих гро
мад, які мають власний бізнес, визначили пріоритетними 
інструментами підтримки грошову допомогу, матеріаль
ну допомогу та технічну підготовку для сприяння запро
вадженню продажів через Інтернет, позики з низькими 
відсотками або більші податкові пільги — це дозволило б 
їм перезапустити свою діяльність, повернути працівників 
та відновити економічне становище. Щоб своєчасно ре
агувати на труднощі, підприємці також потребують юри
дичної допомоги та ширшого доступу до інформації.

18 Розмір вибірки: 32 респонденти.

Цю публікацію підготовлено МОМ в Україні у червні 2020 року в рамках проекту «Нагальна гуманітарна 
допомога та підтримка раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад, 
постраждалих внаслідок конфлікту на сході України», який фінансується Бюро у справах населення, 
біженців та міграції Держдепартаменту США. Погляди та думки, викладені в цій публікації, жодним чином 
не є висловленням позиції Міжнародної організації з міграції (МОМ), її країн-членів чи донорів.
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КОНТАКТИ:

Рис. 7. Підтримка, необхідна активним 
підприємствам для продовження своєї  
діяльності (6 найчастіших відповідей)
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