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Розглядаючи промисловість Донецької та Луганської області в сучасних реаліях треба за-
значити, що після початку війни виробництво промислових товарів на цих територіях скоротилось в 
5 разів, обсяги податків та відрахування до державного бюджету України – в два рази, значна час-
тина підприємств, виробництв, компаній є повністю зруйнованими та не можуть бути відновлені на-
віть у разі припинення війни. В Луганській області існує лише 83 підприємства, які наразі знаходять-
ся під контролем України, а 567 керуються бойовиками ЛНР. По економічним оцінкам, втрати від во-
єнних дій, які торкнулись інвестицій (серед тих об’єктів, що були знищені або конфісковані) досягли 
більше 662,6 тис.дол. Прогнозується, що ці втрати можуть досягнути 2,14 млн дол., якщо ситуація не 
зміниться [1].

Серед негативних чинників, що уповільнювали інвестиційну діяльність раніше, були складна 
бюрократична дозвільна система, виключно декларативні пільги для інвесторів і наявність негласної 
монополії. Сьогодні ж інвестора зупиняють військові дії і значні руйнування інфраструктури як наслідок.

Після закінчення війни інвестиційну привабливість регіону будуть визначати вигідне геогра-
фічне розташування, наявність в області власних паливно-енергетичних і мінерально-сировинних 
ресурсів, наявні виробничі потужності, наявність найбільшої в Україні електроенергетичної системи, 
наявність трудових ресурсів. Це базові показники інвестиційної привабливості регіону [2].

В умовах того, що повторні «мінські домовленості» будуть дотримуватися, тоді «режим при-
пинення вогню» створить умови для повної деескалації конфлікту. Навіть, якщо цього не станеться 
зараз, вічно тривати протистояння на Сході України не може, це не повинно бути приводом для без-
діяльності в питанні залучення інвестицій. На той час, коли бойові дії повністю закінчаться у бізнесу 
повинні бути готові чіткі плани по відновленню економіки, інфраструктури і соціальних об’єктів. Та-
кож важливого значення необхідно звернути на відновлення промислових об’єктів, які будуть прино-
сити податки у державний бюджет та у подальшому створять умови для розвитку економіки країни. 

Частина витрат на відновлення, звичайно, має взяти на себе держава і місцева влада, части-
ну покриє безповоротна допомога донорів, щось можна буде залучити за допомогою іноземних інвес-
тицій. Для цього інвесторам потрібні вагомі підстави і чіткий алгоритм отримання вигоди, при вкла-
денні фінансів в відновлення регіону. В пергу чергу це стосується економічної привабливості, трива-
лості повернення інвестицій та безпеки їх повернення у разі потреби.

Базові позиції інвестиційної привабливості (географічне положення, трудові ресурси) і осо-
бливий післявоєнний підхід в податкообкладанні, в сумі повинні скласти вигідну пропозицію для вкла-
дення в економіку регіону. 

Дієвим прикладом для України може стати Ізраїль, вже багато років живе в стані перманент-
ного конфлікту. За даними звіту ООН, закордонні інвестиції в Ізраїль у 2013 році склали рекордну 
суму - 11,8 мільярда доларів. Можливо, саме такий синтез досвіду країн ЦЮВЕ і Ізраїлю, може стати 
«рецептом» залучення інвестицій і побудови успішної економіки для Донецького регіону [2].

В умовах ведення бойових дій залучення інвестицій є важким завданням, особливо в умо-
вах обмеженості можливостей щодо їх використання в умовах окупації окремих регіонів. Слід зверну-
ти увагу на ті підприємства, які знаходяться в зоні АТО, але під контролем України. Особливо на під-
приємства харчової промисловості та сільське господарство, оскільки в умовах зниження рівня жит-
тя, зниження якості життя саме харчова промисловість та сільське господарство повинні стати дже-
релом для покращення ситуації. Також слід звернути увагу на машинобудівну промисловість та ви-
добувну, оскільки в довоєнні роки саме вони надавати найбільше дотацій в бюджет країни, та у разі 
їх розвитку Україна отримає змогу отримувати кошти на розвиток інших промисловостей. Важливого 
значення слід надавати підтримці відносин з ЄС, акцентувати увагу на привабливості інвестування 
в розвиток промисловості, навіть в рамках ведення воєнних дій, оскільки Донецька та Луганська об-
ласті мають значні перспективи розвитку. 
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