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У даній статті розглянуто економічні наслідки, яких зазнала Україна внаслідок воєнних дій на її території. 
Висвітлено проблему релокації вітчизняних підприємств, популярні напрямки переїзду. Приділено увагу змі-
нам на ринку праці через внутрішнє переміщення у межах країни та біженство за кордон, втратам людського 
капіталу. Розглянуто розмір збитків через руйнування інфраструктури, що зазнала Україна внаслідок війни. 
Значну увагу приділено основним товарним групам українського експорту та імпорту, а також проблемам 
зовнішньої торгівлі через воєнні дії. Висвітлено роль нашої країни у світовому експорті пшениці. Розглянуто 
програму економічного відродження України після війни, яку називають новим “планом Маршалла” для нашої 
країни, запропоновано пріоритетні напрями відбудови економіки, враховуючи міжнародну підтримку.       

Ключові слова: війна в Україні, експорт, імпорт, економічні втрати, ринок праці.

This article considers the economic consequences of Ukraine's hostilities. Various aspects of this issue are 
extremely relevant, because the war is lasting, causing significant damage to the economy and population every 
day. Ukrainian enterprises are forced to adapt to new realities. The article highlights the problem of relocation of 
domestic enterprises, popular directions of their relocation. Attention is paid to changes in the labor market due to 
internal movement within the country and refugees abroad and loss of human capital. The war led to unemployment 
of Ukrainians and savings by employers in paying salaries. In turn, European countries need additional labor and can 
offer Ukrainian refugees a higher standard of living. The amount of damage due to the destruction of infrastructure 
suffered by Ukraine as a result of the war is considered, our roads have suffered the most. Considerable attention is 
being paid to the main commodity groups of Ukrainian exports and imports, as well as the problems of foreign trade 
through hostilities. Thus, the most important exports in 2021 were base metals, articles of base metal and products 
of plant origin. The role of our country in world wheat exports is highlighted, as Ukraine is one of the five main 
exporters of wheat. In 2021, Ukrainian imports were dominated by mineral products, machinery, equipment, and 
electrical equipment. The program of economic revival of Ukraine after the war, which is called the new "Marshall 
Plan" for our country, is considered, the priority areas of economic reconstruction are proposed, taking into account 
international support. Rebuilding and renovation of Ukraine is not a matter of a month, after the end of the war 
specialists of various fields will be certainly needed. In addition, given the scale of landmines and the destruction of 
our country's infrastructure, the help and support of foreign friends and partners will be important. It will be no trifling 
matter to encourage our compatriots to return to their homeland, to be ready to receive a large number of tourists 
and to create appropriate conditions for this. After all, such active international support of Ukraine from all over the 
world testifies to the increased interest in our country.

Keywords: war in Ukraine, export, import, economic losses, labor market.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. 24 лютого 2022 року став 
переламним днем в історії України. У життя 

кожного українця прийшла війна. Як наслі-
док, у наше життя увірвалися можлива втрата 
роботи та доходів, житла, вимушене пересе-
лення в інші регіони нашої країни та за кордон, 
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ризик фізичного знищення. Російське повно-
масштабне вторгнення змінило життя кожного 
українця і України в цілому. 

Звикають до нової реальності і українські 
компанії. Російська агресія завдала величезних 
економічних збитків Україні. Руйнування інфра-
структури України щодня потребуватиме три-
валого часу на відновлення і відбудову нашої 
країни.

Отже, важливо проаналізувати економічні 
наслідки від воєнних дій в Україні, системати-
зувати підходи різних дослідників, висвітлити 
шляхи відновлення нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв'язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Аналізом різно-
сторонніх аспектів економічних наслідків війни 
в України опікуються сьогодні різні дослідники. 
Актуальними є питання релокації українських 
підприємств, втрат ВВП [1; 2].

Міжнародна організація праці досліджує без-
робіття українців через війну і розробляє про-
гнози [3]. Фахівцями Київської школи економіки 
зроблена спроба розрахунку прямих збит-
ків, нанесених інфраструктурі України у ході  
війни [4].

Широко досліджуються різні аспекти наслід-
ків воєнних дій у нашій країні науковцями 
Інституту демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи НАН України.  

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Серед основних напрямів 
досліджень можна виділити оцінку демографіч-
них втрат в Україні, змін на ринку праці, еконо-
мічних втрат через руйнування об'єктів інфра-
структури, зменшення ВВП. Недостатня увага 
приділяється можливим проблемам експорту 
та імпорту в Україні внаслідок війни, також пріо-
ритетним напрямам розвитку країни після закін-
чення воєнних дій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз економічних 
наслідків воєнних дій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обгрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Через воєнний напад росії на 
Україну частина наших компаній були змушені 
призупинити свою діяльність, деякі – узагалі 
закритися. Станом на кінець квітня українськими 
підприємствами було подано більше тисячі 
заявок на релокацію у західні регіони України. 
Більш популярними виявилися Хмельницька та 
Тернопільська області [1]. 

На думку фахівців НБУ, через бойові дії 
у 2022 році реальний ВВП може зменшитися 
не менше ніж на третину. Це один з оптиміс-
тичних прогнозів, адже за даними Прем'єр-
міністра України Дениса Шмигаля ця величина 
може сягнути від 30 до 50% ВВП, за прогно-
зом Міністерства економіки – близько 40%, за 

оцінками Світового банку – 45%. Слід зазна-
чити, що бізнес намагається відновлювати 
свою роботу. Так, якщо у перші тижні березня 
більше 30% підприємств в Україні повністю при-
пинили працювати, то через місяць таких було 
вже 23%. Допомога Заходу у розмірі приблизно 
7 млрд дол. США врятувала фінансову систему 
країни від руйнації [2].

За даними МОП, понад 4,8 млн. українців 
втратили роботу через війну. Причому їх кіль-
кість може збільшитися до 7 млн. осіб. ¾ вище-
зазначених 4,8 млн. українців – це безробітні, 
які проживають в Україні, решта – біженці до 
сусідніх країн [3].

Прийнявши більшу частину наших спів-
вітчизників, які були змушені виїхати через 
питання безпеки, Польща розглядає два сце-
нарії подальших подій – базовий та гірший. 
Згідно з першим, витрати країни складатимуть 
11 млрд євро соціальної допомоги при 2 млн. 
біженців з України, другий варіант передбачає 
витрати 24 млрд євро при 5–6 млн [5]. 

Слід зазначити, що вже з'являється інформа-
ція щодо працевлаштування наших співвітчиз-
ників у Польщі. Майже половина з них викону-
ють нескладну фізичну роботу, 14,1% – задіяні 
на промислових підприємствах, 10,3% – пра-
цюють у сфері послуг і торгівлі, 8,3% – офісні 
співробітники, 4% – спеціалісти [6]. Ринки праці 
перебудовуються для забезпечення українських 
жінок роботою, адже саме вони є основною 
масою біженців. Оскільки у Європейських краї-
нах існує постійна потреба у додатковій робочій 
силі, то для них така ситуація може стати навіть 
вигідною. Через це можна передбачити відпо-
відні заходи з боку урядів ЄС, щоб зацікавити 
залишитись українців, які опинилися там через 
війну.

Українські науковці підкреслюють величезні 
втрати людського капіталу через війну. У випадку 
затягнення воєнних дій левова частина біженців 
(в основному, жінок) знайде роботу за кордо-
ном. В ЄС вищий рівень життя, отже, це прива-
блює людей. Слід враховувати і те, що частина 
з них через війну опинилася без житла в Україні. 
Існує великий ризик того, що після війни чоло-
віки зможуть возз'єднатися зі своїми сім'ями за 
кордоном і залишитися там. Без людської праці 
економічного зростання бути не може [7].

Внаслідок військових дій інфраструктура 
України потерпає щодня. Руйнуються дороги, 
аеропорти, мости, будинки, заклади освіти.  
За даними Київської школи економіки, станом 
на кінець березня прямі збитки, нанесені інфра-
структурі України у ході війни, становили прак-
тично 63 млрд. дол. США. [4]. Більшу частку 
у цій сумі складали дороги – 43,8%, рис. 1. 

Через війну склалася складна ситуація 
з зовнішньою торгівлею України. Так, у 2021 році 
у структурі експорту виокремлювалися такі най-
вагоміші групи товарів:
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– недорогоцінні метали та вироби з них 
(23,5%);

– продукти рослинного походження (22,8%);
– мінеральні продукти (12,4%);
– жири та олії тваринного або рослинного 

походження (10,3%).
Імпортувалися того ж року наступні основні 

групи товарів:
– мінеральні продукти (20,6%);
– машини, обладнання та механізми; елек-

тротехнічне обладнання (19,5%);
– продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею 

галузей промисловості (13,4%);
– засоби наземного транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби (10,4%) [8].
У продуктах рослинного походження, що 

були одними з найвагоміших у експорті, без-
умовними лідерами є зернові культури (рис. 2).

Експерти прогнозують: через зменшення 
посівних площ цього року урожай зернових буде 
меншим приблизно на 20%. Це, у свою чергу, 
спричинить зростання світових цін на зерно, 
що може спровокувати глобальну продовольчу 
кризу [9].  

До п'ятірки найбільших країн-експортерів 
пшениці відносяться росія, США, Австралія, 
Канада і Україна (рис. 3). 

Єгипет, Туреччина, Бангладеш та Іран заку-
повують 60% пшениці з Росії та України. Окрім 
того, експортують Ліван, Туніс, Ємен, Лівія 
та Пакистан. Світова спільнота стурбована 
продовольчою кризою, яку спровокує війна, 
оскільки через внутрішнє переміщення робітни-
ків і окупованість територій, воєнні дії в Україні 
врожай зернових спрогнозувати неможливо. 
Заблокованість українських портів у Чорному 
морі, а також попередження кризи у межах кра-
їни призвели до неможливості експорту [11]. 
Задля запобігання продовольчій кризі обго-
ворюються шляхи вивезення зерна з України 
через порти інших країн, зокрема, Румунії.

Серед мінеральних продуктів, які були ліде-
рами в українському імпорті у 2021 р., осно-
вними були палива мінеральні; нафта і продукти 
її перегонки (рис. 4).

Сьогоднішній дефіцит пального в Україні 
викликаний тим фактом, що 97% палива поста-
чалось з росії та Білорусі, а також знищенням 
окупантами Кременчуцького НПЗ. З метою 
збалансування ринку пального Польща від-
правляє в нашу країну зі своїх власних запасів 
25 тис. тонн бензину [12]. 

Україна зазнала величезних економічних та 
демографічних втрат внаслідок воєнних дій на 

Рис. 1. Розподіл прямих збитків, нанесених економіці України,  
від пошкодження за об'єктами фізичної інфраструктури, млн дол. США 

Джерело: побудовано автором за [4]
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Рис. 2. Структура експорту продуктів рослинного походження  
за окремими товарами в Україні у 2021 р., % 

Джерело: побудовано автором за [8] 
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шелак природний;  0,0

рослинні матеріали для виготовлення;  0,1

Рис. 3. Структура основних країн-експортерів пшениці  
з найбільшою вартістю у доларах США протягом 2021 р.

Джерело: побудовано автором за [10]

росія; 13,1

США; 13,1

Австралія; 12,9

Канада; 11,8Україна; 8,4

Франція; 8,2

Аргентина; 5,4

Німеччина; 3,6

Румунія; 3,2
Індія; 3,0

Болгарія; 2,5
Казахстан; 2,0

Польща; 
1,8 Литва; 1,5

Угорщина; 1,2 Інші країни; 8,3



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

192 СТАТИСТИКА

її території. Та міжнародна підтримка, швидка 
адаптація українських підприємств до нових 
реалій, розробка відповідних заходів з боку 
держави надають можливість далі працювати 
та робити свій внесок в економіку. На сьогод-
нішній день, за прогнозами ООН, якщо війна 
затягнеться, 9 з 10 українців можуть опинитися 
за межею бідності [13].   

Відновлення і відбудова України – справа 
не одного місяця, після закінчення війни знадо-
бляться фахівці різних сфер. Окрім того, вра-
ховуючи масштаби замінувань території і руй-
нувань інфраструктури нашої країни, допомога 
і підтримка закордонних друзів і партнерів буде 
важливою. 

Серед професій, які користуватимуться 
попитом після війни, називають будівельників 
(від архітекторів до різноробів), професійних 
військовослужбовців, фахівців сільського гос-
подарства, медиків та психологів, фахівців як 
IT-сфери, так і транспорту та логістики [14].

Можна передбачити і високий попит на пере-
кладачів, оскільки співробітництво з країнами 
Європейського Союзу тільки розширювати-
меться. Також швидко розвиватиметься і турис-
тична сфера, адже така усебічна підтримка 
міжнародної спільноти призведе до потоку заці-
кавлених відвідати нашу країну.  

Останнім часом часто згадується розробка 
для України схожої на “план Маршалла” еко-
номічної програми. Цей план реконструкції 
європейських країн, з яким державний секре-
тар США Джордж Маршалл виступив у червні 
1947 року у Гарвардському університеті, мав 

за мету активну підтримку європейських країн, 
економіка яких була зруйнована під час Другої 
світової війни. “План Маршалла” виявився най-
успішнішою економічною програмою в історії, 
адже за чотири роки ВВП західноєвропейських 
країн підвищився на 33%, сільськогосподарське 
виробництво зросло на 11%, промислове – на 
40%, обсяг торгівлі – також на 40% [15]. Серед 
ключових принципів такої програми відновлення 
і розвитку України українські і закордонні еконо-
місти називають: можливість доступу до ринків 
країн ЄС і великої сімки; вступ у 2024 році на 
повноцінних засадах до складу Європейського 
Союзу; налагоджену логістику з України до 
Європи; ставку на експорт продовольства 
і металургії, які є конкурентною перевагою кра-
їни на світовому ринку [16]. Опікуватися питан-
нями відбудови нашої країни після війни буде 
Національна Рада з питань відновлення України 
від наслідків війни. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Складно визначитись з конкретним шляхом 
України щодо її відновлення й відбудови, адже 
воєнні дії ще тривають. Одне можна сказати 
точно, на момент їх закінчення у нашої країни 
повинні бути вже готові розроблені напрями 
активних дій. Так, важливим буде заохо-
чення наших співвітчизників до повернення на 
Батьківщину, готовність до прийому великого 
числа туристів і створення для цього відповід-
них умов. Адже така активна міжнародна під-
тримка України з боку усього світу свідчить про 
підвищений інтерес до нашої країни.

Рис. 4. Структура імпорту мінеральних продуктів  
за окремими товарами в Україні у 2021 р., % 

Джерело: побудовано автором за [8]

сіль; сірка; землі та каміння;  1,8 руди, шлак і зола;  2,5

палива мінеральні; нафта і продукти її 
перегонки;  95,7
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