
ГУМАНІТАРНА ТА 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗА: 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ 



Ознаки гуманітарної кризи, що спричинена 
збройним конфліктом 

Зубожіння населення зони конфлікту.

Різке обмеження (або зникнення) доступу до базових потреб:
◦ вода, 
◦ гігієнічні засоби, 
◦ продукти харчування, 
◦ медичні послуги, 
◦ безпека та місця для переховування від зовнішніх загроз, 
◦ освіта, 
◦ фізичний захист 
◦ соціальний захист



Фази кризових ситуацій

1. Попередня фаза. Період, що передує гуманітарній кризі; є попереджувальні сигнали, реагування
на які дозволяє запобігти кризі або/та підготувати адекватну відповідь на неї.

2. Гостра фаза. Вибухове виникнення кризи – масоване знищення життів людей та їх майна,
одночасна втеча (переміщення) та переселення значної кількості мешканців території, на якій
розгортається гуманітарна криза.

3. Хронічна фаза. Криза, що триває змушує переміщене населення розміщатися для проживання у
тимчасових поселеннях (зонах перебування) – чи то у спеціально організованих таборах, чи у
помешканнях, наданих громадою (гуртожитки, соціальне житло, домівки тощо).

4. Пост-кризова фаза. Повернення до відносно мирного та безпечного життя – період примирення,
відновлення, повернення мешканців на території їх передкризового проживання, відбудова
інфраструктури.

Guidelines on Data Issues in Humanitarian Crisis Situations . – UNFPA, 2010. – Р. 8. 



Основні причини зменшення кількості 
зареєстрованих безробітних 

Виїзд великої кількості українців за кордон;

Відтермінування подання звітності щодо наявних вакансій, запланованих звільнень з
боку роботодавців до Державного центру зайнятості через запроваджений військовий
стан (поточна статистика Державного центру зайнятості не є повною);

Зменшення підконтрольної українській владі території та відсутність достовірних
даних з тимчасово окупованих територій;

Внесення істотних змін у трудове законодавство, (наприклад припинення дії трудової
угоди з боку роботодавці без звільнення працівників у зв’язку з банкрутством чи
реорганізацією, скороченням штату тощо, можливість відправити людей у
неоплачувану відпустку на весь період воєнно стану).

зменшення можливостей та підстав для звернень до  Державного центру зайнятості з 
боку громадян та відсутність намірів шукати роботу через офіційні мережі.



Міжнародні організації, що надають 
фінансову допомогу громадянам України

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

ЮНІСЕФ;

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ);

Всесвітня продовольча програма ООН;

Міжнародна організація міграції (МОМ);

Норвезька рада у справах біженців.



Цілі  відновлення та забезпечення умов 
для подальшого зростання

• запроваджуються заходи, що спрямовані на вирішення
першорядних (надзвичайних) завдань, які дозволяють
пом'якшити негативні ефекти;

• запроваджуються «візіонерські» заходи, тобто, заходи,
що спрямовані у майбутнє які дозволяють створити
структурований шлях до сталого повоєнного
відновлення.



Основні завдання стратегії відновлення

1. спрямовує дії;

2. дозволяє адаптувати внутрішні умови до зовнішніх умов

3. є єдиною референтною рамкою, що об’єднує людей зі спільними 
цінностями та поняттями . 

4. допомагає підготуватися до майбутнього; 

5. дозволяє відрізнятися, вибирати свій шлях; 

6. забезпечує стабільність і передбачуваність курсу та державної політики.



Завдання збереження здобутків в сфері розвитку

Підтримка уряду міжнародними партнерами України. 
Зміцнення інститутів громадянського суспільства, місцевих 
громад
Збереження та розвиток започаткованого курсу на 
мінімізацію регуляторного впливу владних інституцій на 
операційне функціонування економіки. 
Зміна цілей структурної економічної політики держави


