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Регіони України : реальна ціна економічного розвитку 

Позиційний документ 

Резюме 

Поточна політична криза спровокувала гарячі дебати щодо ролі промислових 
регіонів України в економічному розвитку та вимоги надання їм спеціального 
автономного статусу з тим, щоб забезпечити більшу економічну та фінансову 
незалежність від центру. 

В цій роботі ми навмисно не торкаємось взаємозв’язків, які існують в економіці, 
і, відповідно, не робимо спроб оцінити економічні ефекти реалізації сценарію 
економічної дезінтеграції країни.  

Ми вважаємо, що чотири регіони України – Дніпропетровська, Донецька, 
Луганська та Харківська області: 

а) роблять суттєвий внесок в розвиток економіки України, але цей внесок не 
є дарунком, оскільки він “обмінюється” на вищі зарплати та прибутки.  

б) роблять суттєвий внесок в доходну частину зведеного бюджету, але 
разом з тим, вони є нетто-реципієнтами бюджетних коштів, за винятком 
Харківської області. 

Загалом ми вважаємо, що аналіз економічного розвитку названих чотирьох 
областей та відповідні рекомендації щодо економічної політики мають 
враховувати повні суспільні витрати економічної діяльності та розвитку 
промисловості, які ми спробуємо оцінити у даній роботі.  

Вступ  

Сучасні дебати щодо ролі промислових регіонів України в економічному 
розвитку та вимоги щодо надання їм спеціального автономного статусу не є 
чимось новим. Насправді, ці питання вже піднімались, хоча і за інших умов, в 
контексті обговорення статусу Криму та дискусій , що передували прийняттю 
нового Бюджетного кодексу.  

Основний аргумент, який висловлюють лідери промислових регіонів 
(Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Харківська області), полягає в 



тому, що “промислові регіони годують країну і натомість не отримують те, що 
вони заслуговують”. Іншими словами, припускається, що інші регіони певною 
мірою ведуть себе як “фрі-райдери”.  

В цій роботі зроблена спроба оцінити вагомість економіки Дніпропетровської, 
Донецької, Луганської та Харківської областей для держави та виділити 
ключові особливості їх економічного розвитку. 

Вражаючі цифри економічного розвитку цих областей не слід переоцінювати, 
оскільки вони приховують велику кількість надзвичайно болючих питань. 
Іншими словами, високий рівень промислового розвитку вказаних областей 
співіснує із широким набором економічних, соціальних, екологічних та деяких 
інших проблем. Ці проблеми накладають серйозні обмеження на економічний 
розвиток та породжують серйозні сумніви щодо можливостей місцевої влади 
вирішити їх самостійно.  

Іншими словами, визначення економічного внеску регіонів потребує оцінки всіх 
пов’язаних з цим витрат. 

 

1 Чотири області: економічний розвиток.  

Чотири названі області відіграють важливу роль в економіці України 
(Див. Табл. 1). У 2001-2002 рр. названі області виробили трохи більше третини 
загального обсягу доданої вартості, що є вагомим внеском до економічного 
добробуту нації.    

Таблиця 1 
Внесок регіонів в економічне зростання та додану вартість в Україні  

 

Додана вартість, 
 %  

Додана вартість,  
% зростання рік до 

року 

Внесок в загальне 
зростання , 

 %  

  2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Україна 100 100 13.6 5.8 100 100 

Дніпропетровська   8.9 8.8 12.8 3.3 8.2 4.9 

Донецька 12.5 12.4 11.8 2.8 10.6 5.9 

Луганська  4.1 4.2 18.9 6.1 5.6 4.3 

Харківська  5.7 5.8 17.9 5.9 7.3 5.8 

місто Київ  17.0 17.2 21.4 6.4 26.2 18.7 

Джерело: Держкомстат  

У структурі економіки цих областей домінують обробна та добувна 
промисловість. Цей факт є особливо характерним для Луганської області, де дві 
третини загального виробництва припадає саме на промисловість. Завдяки 
багатим покладам природних копалин в цих областях зосереджена половина 
видобувної промисловості України та приблизно третина обробної  
промисловості, яка характеризується високим рівнем ресурсомісткості. Якщо 
обрати 2003 рік за базовий для оцінки внеску цих областей в зростання 



промислового виробництва в Україні, можна говорити про те, що протягом 
2003-2004 рр. тільки Донецька область давала четверту частину загального 
промислового зростання країни. А на Донецьку, Луганську та Харківську 
області разом припадає майже 36% загального промислового зростання 
протягом останніх двох років. 

Одна з провідних експортних галузей України – металургійна -  концентрується 
переважно в чотирьох південно-східних областях (Донецькій, Луганській, 
Запорізькій та Дніпропетровській). Така географічна структура виробництва 
металу та виробів з нього пояснюється розміщенням мінеральних ресурсів у 
Донбасько-Дніпровському районі. Половина металургійних потужностей 
розташована на території Донбасько-Дніпровського вугільного басейну, тоді як 
половина – в районі нижньої течії Дніпра.  

Ці регіони (за винятком Луганської області) є досить успішними у сфері 
залучення прямих іноземних інвестицій (якщо проводити оцінку за питомою 
вагою в загальному обсязі ПІІ), хоча загальний обсяг ПІІ в Україну, і, 
відповідно, в ці обласні залишається надзвичайно низьким. Відповідно до 
останніх даних Дніпропетровська область отримала 8,2% загальних ПІІ і посіла 
2-ге місце серед всіх областей України. Донецька область має 6,1% (5-те 
місце), Харківська 5,1% (6-те), Луганська 1,0% (10-те).  

Такі показники економічного розвитку створили умови для виплати високої 
заробітної плати в цих областях – за величиною середньої заробітної плати 
Донецька, Дніпропетровська та Луганська області займають відповідно  2-ге, 3-
тє та 5-те місце, тоді як заробітна плата в Харківській області трохи нижча за 
середню по Україні (8-ме місце ). 

 

2 Чотири області : загальні витрати на економічний розвиток 

Незважаючи на величезний промисловий потенціал, названі області стикаються 
з цілою низкою серйозних проблем.   

З одного боку, цей регіон характеризується порівняно високою заробітною 
платою. Разом з тим, заборгованість із виплати заробітної плати в Донецькій, 
Луганській та Дніпропетровській областях є досить поширеною – ці області 
займають перші три місця в списку областей України за величиною такої 
заборгованості. При цьому слід зазначити, що ця заборгованість була 
нагромаджена в основному до 2004 року. Аналогічна ситуація спостерігається і 
в Харківській області. 

Обстеження домогосподарств свідчать про те, що сукупні доходи та витрати в 
Харківській, Донецькій та особливо Луганській областях є нижчими від середніх 
по Україні. Іншими словами, сьогодні промисловий розвиток не 
трансформується  у високі доходи домогосподарств!  

На промисловість Донецької та Луганської областей припадає 21% (приблизно 
7.4 млрд. куб. м) спожитого промисловістю України газу, причому 
заборгованість за спожитий газ також концентрується в цих областях і 
становить 28% (833 млн. грн.) загальної заборгованості по країні.  



На Донецьку та Луганську області припадає 68% загального видобутку вугілля 
в країні, але витрати на видобуток перевищують ціну вугілля. Вугільна 
промисловість регіону отримує мільйони  гривень у формі фінансової допомоги 
з державного бюджету, але при цьому рівень заборгованості вугледобувних 
підприємств залишається  надзвичайно високим (див. Табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 
Кредиторська та дебіторська заборгованість вугільних підприємств Донецької 
та Луганської областей, млрд. грн. 

 Кредиторська 
заборгованість Дебіторська заборгованість 

Вугільні підприємства 
Донецької області  

4.57 1.17 

Вугільні підприємства 
Луганської області  3.81 1.31 

Всього  8.38 2.48 

Джерело: Держкомстат  

Існує також велика заборгованість за комунальні послуги. Так лише 
Донецькобленерго, Луганськобленерго та Укренерговугілля  мають отримати 
близько 40% (4,1 млрд. грн.) загального боргу споживачів за електроенергію. 

Фінансовий стан житлово-комунального господарства східних регіонів України 
викликає серйозне занепокоєння. Так, Донецька область за станом розрахунків 
за комунальні послуги займає передостаннє місце в Україні (за даними на 
серпень 2004 року). Лише 7 регіонів повністю не розраховуються за 
комунальні послуги, причому три з них – це області, які ми аналізуємо 
(Донецька, Луганська та Харківська). 

Заборгованість населення за комунальні послуги в п’яти східних областях 
(Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська та Запорізька) становить 
55% всіх комунальних боргів українців, тоді як в регіоні проживає 32% 
населення України. Найбільша заборгованість сконцентрована у Донецькій 
області.  

На Донецьку та Луганську області разом припадає майже половина 
атмосферного забруднення в Україні, причому щільність забруднення на один 
кв. км в 7 разів перевищує середній показник по Україні. Саме в східних 
регіонах розміщені виробництва, які найбільше забруднюють навколишнє 
середовище (Таблиця 2.2.). Споживаючи менше 1/5 свіжої води, на ці регіони 
припадає майже 1/3 забруднення поверхні водного басейну України.  

Зрозуміло, що за такі надзвичайно погані екологічні умови населення регіону 
(та сусідніх областей) сплачує поганим станом здоров’я та високим рівнем 
смертності. 

Високий рівень заборгованості та погана екологічна ситуація явно вказують на 
те, що не всі витрати інтерналізовані, а реструктуризація залишається 
головним викликом. Тому не дивно, що за індексом людського розвитку лише 
Харківська область посідає місце в першій половині списку областей України, 
займаючи 6-те місце. А Дніпропетровська, Донецька та Луганська області є 
останніми серед областей України за даним показником. 



Таблиця 2.2. 
Регіони та забруднення у 2003 році 

Обсяги викидів в 
атмосферу 

Викиди в атмосферу 
(щільність на один кв. км) 

Темпи зростання / 
скорочення викидів 

Всього по Україні – 

 6097.5 тис. т  

Донецька область –  
1782.2 тис. т (29,2%); 

Дніпропетровська область – 
995.9 тис. т (16,3%); 

Запорізька область – 
344.1 тис. т (5,6%) 

Луганська область –  
580.0 тис. т (9,5%); 

Харківська область –  

286,8 тис. т (4,7%) 

 

В середньому по Україні – 
10.1 тонни  

Донецька область –  
67.3 т; 

Дніпропетровська область –
31.2 т; 

Запорізька область –  
12.7 т 

Луганська область –  
21.7 т; 

Харківська область –  

9,1 т 
 

 

В середньому по Україні – 
99,9%  

Донецька область –  
99,4% 

Дніпропетровська область  
94,8% 

Запорізька область – 
102,9% 

Луганська область – 
106,3% 

Харківська область – 
104,0% 

 

 Джерело: Держкомстат  

“Бюджетно-податковий профіль” названих областей заслуговує на особливу 
увагу. Ці регіони роблять найбільший внесок до доходної частини зведеного 
бюджету після м. Києва. На Донецьку, Дніпропетровську, Харківську та 
Луганську області припадає відповідно 10%, 7%, 7%, та 4% доходів зведеного 
бюджету. Разом з тим, відповідно до наших розрахунків, саме ці області, за 
винятком Харківської, є нетто-реципієнтами бюджетних коштів, хоча величина 
нетто-трансферу не є однаковою (див. Додаток, таблиця 1). При врахуванні 
надходжень від приватизації державного майна як доходів ситуація лише 
частково поліпшується. В цьому випадку, Дніпропетровська та Харківська 
область стають донорами зведеного бюджету України.  

Загалом області, що розглядаються, виступають нетто-реципієнтами державних 
коштів частково через значні обсяги державної допомоги, що вони отримують. 
Донецька, Луганська та Дніпропетровська області традиційно отримують від 
центрального уряду субсидії, що надаються окремим галузям. У 2002 році 
зазначені області отримали 2.2 млрд. грн. у формі субсидій вугільній 
промисловості. У 2004 році величина цих субсидій зросла до 3.1 млрд. грн. 

Вказані регіони користуються також щедрими податковими пільгами, 
встановленими на центральному рівні. Зокрема, на міста Донецьк та 
Харків, а тож численні невеликі міста Донецької та Луганської областей 
поширюється спеціальний податковий режим інвестиційної діяльності. За 
даними Міністерства економіки, у вересні 2004 року СЕЗ “Донецьк” та численні 
території пріоритетного розвитку (ТПР) в Донецькій області отримали 83% 
загальних податкових пільг, наданих всім СЕЗ та ТПР в Україні. Загалом, в 2003 
році підприємства, які розміщені на території всіх СЕЗ та ТПР, отримали 



податкових пільг на суму 1891 млн. грн. і сплатили лише 794 млн. грн. до 
бюджету.  

3 Висновки 

Хоча внесок чотирьох областей у ВВП України є досить значним, його реальну 
величину, на нашу думку, переоцінюють, оскільки промислове виробництво 
ґрунтується на використанні субсидованих первинних ресурсів (особливо 
вугілля) та супроводжується низьким рівнем оплати за спожиті енергоносії. 
Деякі витрати не враховуються в собівартості (ціні) виробництва, а доходи 
домогосподарств є непропорційно низькими.  

Економічне значення цих областей для України не можна недооцінювати. Разом 
з тим, їх економічний внесок не є безплатним подарунком. В обмін на це вони 
отримують вищу заробітну плату та прибутки. Тому аргумент “ми годуємо 
країну” не має економічного сенсу.  

Структуру промислового виробництва чотирьох областей було сформовано за 
часів планової системи господарства, що за умов ринкової економіки вимагає 
серйозної реструктуризації та технічної модернізації. Самостійно вказані 
регіони не зможуть вирішити це завдання, і тому економічні наслідки такої 
реструктуризації для країни в цілому (наприклад, міграцію з цих регіонів) слід 
брати до уваги. До того ж, як свідчить міжнародний досвід, в довготерміновій 
перспективі регіональний розвиток, який  переважно спирається на вугільну та 
металургійну промисловість, не є стійким. На сьогодні ці регіони не змогли 
залучити достатніх для задоволення своїх потреб ПІІ, оскільки структура ПІІ в 
Україну свідчить про те, що в цих областях досить обмежені сфери, в які 
можуть вкладатись іноземні інвестиції. 

Разом з тим, економічний розвиток чотирьох областей супроводжується цілою 
низкою проблем. Як зазначалось раніше, висока заробітна плата за 
українськими стандартами “співіснує” із заборгованістю з виплати заробітної 
плати, боргами за комунальні послуги, забрудненням навколишнього 
середовища, тощо. В економічному плані ці та інші проблеми зменшують 
“економічну цінність” промислового розвитку цих областей.  

Названі області відіграють важливу роль в наповненні доходної частини 
державного бюджету. Але разом з цим, ці регіони отримують значні податкові 
пільги та трансфери з державного бюджету. Ці трансферти “на схід”, разом з 
тим, відповідають інтересам всієї країни, за умови їх цільового використання на 
компенсацію соціальних витрат виробництва. Така компенсація (наприклад, 
боротьба з забрудненням навколишнього середовища) є загальнонаціональною 
проблемою, а не тільки виключно проблемою Донбасу. 

Дані про людський розвиток свідчать, що промислове виробництво в цих 
регіонах досить часто розвивається за рахунок якості життя, тоді як подальший 
економічний прогрес стикається з досить суттєвими економічними, 
екологічними, соціальними обмеженнями, обмеженнями людського розвитку.  

В якості загального висновку ми можемо сказати, що широко цитовані 
показники економічного та промислового розвитку чотирьох областей та їх 
внеску до державного бюджету не відображають всіх соціальних витрат 
виробництва. Але без правильного врахування цих витрат та розуміння 



економічних взаємозв’язків неможливо отримати реальну картину та 
реалістично оцінити середньо - та довготермінові перспективи. 

Ці та інші питання доводять необхідність розробки та реалізації глибоко 
продуманої та цілісної регіональної політики, тобто чітко визначених 
стратегічних пріоритетів та поточних цілей та відповідних інструментів для 
найбільш ефективної реалізації поставлених завдань. Така політика в 
стратегічній перспективі має бути спрямована на перехід від вирівнювання до 
сприяння ефективному та загальнонаціональному зростанню економіки. Разом 
з тим, зусилля щодо вирівнювання мають бути сконцентровані, передусім, на 
скороченні регіональних відмінностей щодо рівня бюджетної забезпеченості, а 
не на вирівнюванні показників регіонального економічного розвитку.  

 

 

грудень 2004 р. 



Додаток  

Таблиця 1. 
Розподіл доходів та видатків консолідованого бюджету 2004 за регіонами  

 A.  Всього доходів 
зведеного бюджету 

B.  Видатки місцевих 
бюджетів без 
міжбюджетних 
трансфертів 

 C.  Всього 
видатків  

 A-C. Доходи 
мінус видатки  

 Доходи мінус 
видатки 

(приватизація як 
доходи)  

Область 

 млрд. грн  

% у 
видатках 
зведеного 
бюджету  млрд. грн  

% у 
видатках 
зведеного 
бюджету  млрд. грн  млрд. грн  млрд. грн  

АР Крим                       3.74 4%                       1.88 2%                       4.04                      (0.30)                       0.14  

Вінницька                       1.88 2%                       1.23 1%                       3.24                      (1.36)                      (0.98) 

Волинська                       1.09 1%                       0.88 1%                       2.15                      (1.07)                      (0.85) 

Дніпропетровська                       6.37 7%                       2.69 3%                       6.94                      (0.57)                       0.39  

Донецька                       8.66 10%                       3.59 4%                     10.96                      (2.31)                      (1.04) 

Житомирська                       1.55 2%                       1.00 1%                       2.81                      (1.26)                      (0.96) 

Закарпатська                       1.35 2%                       0.88 1%                       2.10                      (0.75)                      (0.52) 

Запорізька                       3.88 4%                       1.46 1%                       3.57                       0.31                        0.83  

Івано-Франківська                       1.63 2%                       1.00 1%                       2.45                      (0.82)                      (0.54) 

Київська                       2.76 3%                       1.51 1%                       5.83                      (3.07)                      (2.61) 

Кіровоградська                       1.39 2%                       0.82 1%                       2.24                      (0.85)                      (0.61) 

Луганська                       3.69 4%                       1.81 2%                       5.73                      (2.04)                      (1.48) 

Львівська                       3.69 4%                       1.85 2%                       4.86                      (1.18)                      (0.58) 

Миколаївська                       1.91 2%                       0.94 1%                       2.26                      (0.35)                      (0.06) 

Одеська                       3.70 4%                       1.93 2%                       5.27                      (1.57)                      (1.03) 

Полтавська                       4.21 5%                       1.21 1%                       3.14                       1.07                        1.47  

Рівненська                       1.55 2%                       0.92 1%                       2.80                      (1.25)                      (1.00) 

Сумська                       2.14 2%                       0.91 1%                       2.35                      (0.21)                       0.08  

Тернопільська                       0.94 1%                       0.79 1%                       2.10                      (1.15)                      (0.95) 

Харківська                       6.15 7%                       2.39 2%                       5.85                       0.30                        1.04  

Херсонська                       1.14 1%                       0.81 1%                       2.05                      (0.91)                      (0.68) 

Хмельницька                       1.61 2%                       1.01 1%                       2.86                      (1.24)                      (0.95) 

Черкаська                       1.61 2%                       1.03 1%                       2.70                      (1.09)                      (0.80) 

Чернівецька                       0.82 1%                       0.64 1%                       1.61                      (0.79)                      (0.63) 

Чернігівська                       1.95 2%                       0.92 1%                       2.37                      (0.42)                      (0.15) 

м. Київ                     19.63 22%                       4.28 4%                       8.41                     11.22                      12.44  

м. Севастополь                       0.71 1%                       0.35 0%                       0.75                      (0.05)                       0.04  

Україна                     89.72 100%                     38.74 38%                   101.45                    (11.73)                           -  

 


