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У ХХІ столітті незалежна Українська держава одержала агресію з боку Російської Федерації, що є, без 

сумніву, найсерйознішим викликом за всю історію її існування. Війна на Донбасі та незаконна анексія Криму є 

основними складовими цього виклику. В зв’язку з цим указана проблема станом на сьогоднішній день є для 

нашої держави найбільш актуальною, а тому вона заслуговує на різностороннє і детальне вивчення. 

Проблематика людських втрат під час війни на Донбасі є більш-менш вивченою, оскільки з цього приводу 

існують регулярні звіти Організації Об’єднаних Націй, та відповідні незалежні обчислення були проведені нами 

у монографії [Лавер, 2018]. Менш вивченою є проблематика матеріальних втрат, територіальних втрат та 

втрат народонаселення Української держави внаслідок агресії Російської Федерації. В зв’язку з цим метою 

пропонованої публікації є вивчення й аналіз матеріальних втрат та втрат народонаселення держави Україна, 

як наслідок агресії Російської Федерації, і в першу чергу у війні на Донбасі. Пропонована публікація 

«Матеріальні втрати та втрати народонаселення української держави внаслідок агресії Російської 

Федерації.» включає в себе дослідження наступних важливих підтем: матеріальні збитки, територіальні 

втрати та втрати народонаселення, біженці та внутрішньо-переміщені особи на Україні, розселення 

біженців та внутрішньо – переміщених осіб з України, біженці з інших країн в Україні. Кожна із вказаних 

підтем вивчається за часовий проміжок 2014-2019 років. Частина даних з пропонованої тематики 

опублікована в нашій монографії [Лавер, 2018] та в монографії [Донбас і Крим, 2015]. Пропонована публікація 

містить більш нові статистичні дані, оскільки в названих книгах наводиться статистика станом на 2016 рік 

та відповідно 2015 рік. 

Ключові слова: матеріальні збитки, територіальні втрати, втрати народонаселення, біженці, 

внутрішньо-переміщені особи з України, біженці, внутрішньо-переміщені особи з зарубіжних країн на Україні. 

 
1
Постановка проблеми. У ХХІ столітті Україна, 

як незалежна держава одержала найсерйозніший 

виклик за всю історію свого існування – агресію з 

боку Російської Федерації і, як один з її наслідків, – 

війну на Донбасі. Указана проблема станом на 

сьогоднішній день є для України найбільш 

актуальною, а отже, заслуговує на різностороннє і 

детальне вивчення. 

                                                           
© Лавер О. Г., Матяшовська Б.  О., Шумило Н. Я. 

Метою пропонованої публікації є вивчення й 

аналіз матеріальних втрат та втрат народонаселення 

держави Україна, як наслідок агресії Російської 

Федерації, і в першу чергу у війні на Донбасі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Монографічних видань з досліджуваної проблематики 

– мізерна кількість. Заслуговує на увагу цікава 

інформація, зібрана авторами монографії [Донбас і 

Крим, 2015], яка була видана у 2015 році. У 

монографії [Лавер, 2018], виданій у 2018 році, 
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проаналізовані людські втрати, а також матеріальні 

збитки у війнах і конфліктах 1900 - 2016 рр. по усіх 

континентах і регіонах земної кулі, зокрема в Україні. 

У пропонованій публікації, на основі нових даних, 

втрати народонаселення та матеріальні втрати 

України внаслідок російської агресії, вивчені й 

проаналізовані станом на 2019 рік. Тема публікації є, 

без сумніву, актуальною, оскільки відповідні 

статистичні дані переважно розкидані по великій 

кількості інтернет – ресурсів, а тому зведення усіх 

цих даних докупи з метою якнайкращого висвітлення 

досліджуваної проблеми є першочерговим завданням.  

Виклад основного матеріалу. Матеріальні 

збитки. За час російської агресії Українська держава 

понесла значні матеріальні збитки. Досить сказати, 

що за даними джерела Center Atlantic Concil на 

анексований Крим припадало 3,7% ВВП, а на 

окуповані райони Донбасу – 10% ВВП України 

[Збитки України, 2018]. За даними цього ж джерела 

матеріальні втрати України в результаті окупації 

військами РФ вказаних територій, склали 98,4 

мільярди доларів США. Згідно даних джерела 

[Потери Украины] тільки в результаті анексії Криму 

Україна втратила близько 100 млрд. доларів, а збитки 

від бойових дій на Донбасі на початок 2018 року 

перевищили 13 млрд. гривень, або 0,46 млрд. доларів 

[Материальные потери]. Через незаконну блокаду 

Росією судноплавства в Азовському морі, на кінець 

2018 року, за даними міністра інфраструктури 

України В. Омеляна втрати України досягли 10 млрд. 

гривень, або 365 млн. доларів [Збитки від блокади, 

2019]. Додамо, що за даними Є. Марчука, протягом 4 

років Україна виплатила жителям окупованого 

Донбасу 79-80 мільярдів гривень пенсій, або у 

перерахунку – 3 мільярди доларів [Україна виплатила, 

2019]. У джерелі [Эксперты подсчитали, 2018] 

наводиться цифра 100 млрд. доларів загальних 

матеріальних втрат України станом на середину 2018 

року. Підсумовуючи наведені вище дані бачимо, що 

матеріальні втрати Української держави внаслідок 

російської агресії коливаються в межах 98,4 млрд – 

100 млрд. – 103,825 млрд. доларів. На нашу думку 

матеріальні втрати Української держави на середину 

2019 року можна оцінити у 103 млрд. доларів. Щодо 

Російської Федерації, то за даними екс-радника В. 

Путіна Андрія Ілларіонова утримання Криму та 

окупованих районів Донбасу щороку обходиться 

російській казні у 4 млрд. доларів США [Порошенку 

пропонували, 2018], а загальні втрати російської 

економіки внаслідок агресивних дій склали 150 млрд. 

доларів [Анексія Криму, 2019]. 

Територіальні втрати та втрати 

народонаселення. Окрім матеріальних, Україна 

понесла значні територіальні втрати. Так, згідно 

[Потери Украины] було втрачено 26,1 кв. кілометрів 

території Криму (26,081 кв. кілометрів власне Криму 

та 864 кв. кілометрів Севастополя) та 15,8 тис. 

кілометрів території Донбасу (7.500 кв. кілометрів 

Донецької та 8.300 кв. кілометрів Луганської 

областей) [«Спецзона Украина», 2014]. Відомо, що 

окуповані райони становили 28% території Донецької 

області, і перед початком бойових дій там проживало 

53% її населення [«Спецзона Украина», 2014]. 

Аналогічним чином, окуповані райони склали 31% 

території Луганської області, і перед початком 

бойових дій там проживало 68% її населення 

[«Спецзона Украина», 2014]. Якщо враховувати, що 

площа України 603.628 квадратних кілометрів у її 

законних кордонах [Территория Украины], то 

наслідком російської агресії була втрата 6,94 % 

території нашої держави. 

Стосовно втрат народонаселення, то на початок 

2018 року за даними сепаратистів, у окупованих 

районах Донбасу проживало 3.775.443 чоловік, з них 

2.302.444 – у так званій ДНР та 1.472.999 – у так 

званій ЛНР [Жирохов, 2018]. 

В окупованому Криму на початок 2019 року 

проживало 2.355.027 чоловік, у тому числі у так 

званій Республіці Крим 1.911.816 чоловік, а у 

Севастополі – 443.211 чоловік [Численность 

населения; Оценка численности, 2019]. Якщо 

врахувати, що населення України на той складало 

42.153.201 чоловік [Скільки сьогодні, 2019], то 

неважко підрахувати, що без російської агресії воно 

би могло складати 48.283.671 чоловік на початок 2019 

року. Тобто, в результаті російської агресії Україна 

недорахувалася 12,69% свого населення. 

Біженці та внутрішньо-переміщені особи на 

Україні. Бойові дії на Донбасі призвели до появи на 

Україні великої кількості внутрішньо-переміщених 

осіб, динаміка чисельності яких упродовж 2017-2019 

рр. була такою: 

 

Таблиця 1. Динаміка чисельності українських ВПО за 2017-2019 рр. 

Чисельність ВПО 1.592.892 1.519.132 1.521.038 1.512.367 

Дата кінець вересня 

2017р. 

3.09.2018 12.11.2018 9.01.2019 

Джерело [Лавер, 2018] [Материальные 

потери] 

[Меняют население, 

2018] 

[Миграционный 

прирост, 2019] 

 

Слід додати, що основну кількість українських 

ВПО складали мешканці з Донбасу. Так, наприклад з 

цифри 1.519.132 українських ВПО тільки 33,5 тис., 

або 2,21% усієї чисельності складали уродженці 

Криму, а решту – 1.485.632 осіб, або 97,79% усієї 

чисельності українських ВПО становили втікачі з 

Донбасу. 

З 33,5 тис. українських ВПО – уродженців Криму, 

20-25 тис., або 59,7%-74,63% усього числа, за даними 

голови Меджлісу кримсько-татарського народу Р. 

Чубарова становили кримські татари [Причастные к 

депортации]. Тобто, основна маса кримських росіян 

та українців з території півострову не виїхала. 

Водночас, окупаційні власті почали змінювати 

демографічну ситуацію в Криму. Так, згідно з даними 

джерела [Меняют население, 2018] з початку окупації 

і на кінець травня 2018 року в Крим переїхало і було 

переселено 247,5 тис. уродженців Російської 
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Федерації у тому числі 20 тис. росіян були завезені у 

Севастополь та 50 тис. – у Сімферополь [Головні 

новини, 2019]. Так, у 2018 році, порівняно з 2001 

роком частка росіян в Криму зросла з 60,4% до 65%, а 

українців знизилася з 24,01% – до 16% [Таблицы с 

итогами; Население Крыма]. Окрім переселення 

росіян, застосовувалася ще й насильницька асиміляція 

кримських українців, чисельність яких зменшилася з 

576.647 чоловік у 2001 році, до 344.515 чоловік у 2014 

році [Таблицы с итогами; Население Крыма]. Тобто, 

на 232.132 чоловік. Оскільки полишали Крим в 

основному кримські татари, то таке падіння 

чисельності українського етносу в Криму можна 

пояснити тільки асиміляційними процесами. Не в 

останню чергу цей факт був пов’язаний із слабим 

знанням рідної мови кримськими українцями. Із 

344.515 українців, які знаходилися в Криму у 2014 

році тільки 64.808, або 18,81% їхнього числа вважали 

українську мову рідною [Таблицы с итогами]. 

Очевидно, що відсоток українців, які користувалися 

рідною мовою в побуті був ще меншим. 

Число кримських татар зменшилося з 245.291 

чоловік у 2001 році, до 232.340 чоловік у 2014 році. 

Тобто, на 12.951 чоловік, що з урахуванням 

природного приросту узгоджується з числом 

кримських татар, які залишили Кримський півострів. 

До речі, рівень їхньої національної самосвідомості 

набагато вищий, аніж у кримських українців, оскільки 

з 232.340 кримських татар, які залишилися в Криму у 

2014 році, рідною кримсько-татарську мову визнало 

171.517 чоловік, або 73,82% загального числа 

кримських татар. Щоб послабити зв’язки окупованого 

Криму з Україною, російські власті у районі 

Перекопського перешийку побудували заго-

роджувальний паркан завдовжки 60 км, який включає 

у себе кілька типів загороджень, нашпигований 

сотнями різноманітних датчиків, і т.д. [Смирнов, 

2018]. Але зв’язки між Кримом та Україною не 

перериваються, про що свідчить той факт, що за 

період 1.01.2015-1.02.2019 рр., за даними Державної 

міграційної служби, 140.295 жителів окупованого 

Криму отримали паспорти громадянина України для 

виїзду за кордон [Українські закордонні, 2018]. 

Розселення біженців та внутрішньо – 

переміщених осіб з України. Станом на березень 

2019 року число українських ВПО зменшилося і 

складало 1.364.713 осіб [На Украине, 2019]. 

Розселення українських ВПО нагадує розселення 

біженців та ВПО у інших регіонах планети, коли 

більшість з них селиться у регіонах та державах 

поблизу місця свого походження. Із згадуваного числа 

українських ВПО – 487,5 тис. [35,72%] оселилося на 

території Донецької області, 269,7 тис. [19,76%] – 

Луганської, 141,2 тис. [10,35%] – міста Києва, а решта 

- переважно у сусідніх областях – Харківській, 

Дніпропетровській, Запорізькій і т.д. [На Украине, 

2019]. На Заході держави українських ВПО було 

відносно небагато: у Львівській області – 10,5 тис., у 

Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській 

областях – загалом близько 3 тис. чоловік [На 

Украине, 2019]. ВПО з Криму розселялися головним 

чином у Києві, на Херсонщині, у Львові та області 

[Окупанти переселили, 2019]. 

Стосовно біженців з Донбасу у інші держави, то 

згідно [Порядка 800 тисяч, 2018] упродовж 2014-2017 

рр., у Російську Федерацію перейшло близько 800 

тис. громадян України – одержали російське 

громадянство, статус біженця, або переміщеної особи. 

Як відмічалося у джерелі [Миграционный прирост, 

2019], починаючи з 2014 року Україна була головним 

міграційним донором Росії, і аж до 2018 року, коли 

кількість українських переселенців до Росії упала 

майже втричі: з 47,6 тис. у 2017 році, до 14,8 тис. у 

2018 році [Миграционный прирост, 2019]. Загалом, за 

2018 рік Росія, за попередніми заявами, надала своє 

громадянство 83.081 українцеві, посвідку на 

проживання – 64.861, дозволи на тимчасове 

проживання – 77.075 громадянам України [Скільки в 

Україні, 2018]. 

 В нашій монографії [Лавер, 2018, с. 616] 

наводилися дані про 160 тис. біженців з України в 

Білорусі на початок 2017 року, хоча наведені цифри, 

як пізніше виявилося, були перебільшеними. Згідно 

даних, опублікованих у джерелі [Ивашин, 2019], за 

період з 2014 року – і на кінець першого півріччя 2018 

року, за одержанням статусу біженця, або 

додаткового захисту у Республіці Білорусь звернулося 

7.318 українських громадян. З цього числа 

додатковий захист одержало 2.690 чоловік і тільки 4 

українців одержали у цій державі статус біженця. З 

іншого боку на території Білорусі було зафіксовано за 

період з 1.01.2014 і до 30.09.2018 рр. 45.831 

заробітчан з України [Ивашин, 2019]. Але заробітчани 

не є біженцями. Тобто, цифра 160 тисяч українських 

біженців у Білорусі виявилася у майже, ніж 60 разів 

вищою за справжню.  

 Стосовно країн Євросоюзу, то кількість 

українських громадян, які просили притулок у його 

країнах по роках була такою: у 2014 – 13.500 чоловік, 

у 2015 – 21.000, у 2016 – понад 11.000, у 2017 – 8.945, 

у 2018 році – 8490 чоловік [Евростат, 2019]. Відсоток 

відмов українцям є дуже високий. Так, у Німеччині, у 

2015 році з 4.400 заяв від громадян України про 

надання їм статусу біженця, позитивна відповідь була 

тільки у 5,3% випадків [Лавер, 2018, с. 616]. У Польщі 

з 466 клопотань про статус біженця від українських 

громадян у 2018 році, позитивні рішення були 

винесені тільки у 95 випадках, або у 20,39 %. [В 

прошлом году, 2019]. 

Біженці з України освоювали і більш далекі 

країни. Так, кількість українців, які звернулися до 

влади Ізраїлю з проханням про надання притулку 

зросла з 51-го у 2014 році, до 7.711 чоловік у 2017 

році [Евростат, 2019]. Проте в Ізраїлі вирішили, що 

Україна не є небезпечною державою, а отже 

починаючи з 15 жовтня 2017 року українських 

прохачів притулку депортують з Ізраїлю за спроще-

ною процедурою [«Процветает фальсификация]. 

Біженці з інших країн в Україні. Попри військові 

дії, є певна кількість іноземців, які прагнуть одержати 

статус біженця на Україні. Станом на січень 2017 

року, згідно даних ООН на Україні перебувало 3.302 

біженці, з яких було 1.497 чоловік з Афганістану, 446 

– з Сирії, 194 – з Вірменії, 157 – з Азербайджану, по 

133 – з Росії та Сомалі, і т.д. [Серед біженців, 2017]. 

Якщо прийняти кількість біженців за 100%,то 35% з 
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них мешкали в Києві, 30% – в Одесі, 26% – у Харкові, 

5% – на Закарпатті, та ще 4% – в інших регіонах 

України [Серед біженців, 2017]. З 3.302 біженців на 

Україні нараховувалося: 1.904 чоловіків, 805 жінок та 

593 дітей [Серед біженців, 2017]. На початку 2017 

року ще 6.573 іноземців очікували на отримання 

статусу біженця, у тому числі 20% з цього числа – з 

Афганістану, по 10% - з Сирії та Російської Федерації, 

6% - з Узбекистану, 5% - з Іраку [Более 400 тыс., 

2017]. Зрозуміла річ, що наша держава, на території 

якої йдуть бойові дії, не може дати статус біженця 

усім бажаючим, про що свідчить нижченаведена 

таблиця [З початку року, 2017]: 

 

Таблиця 2. Співвідношення позитивних та негативних відповідей на звернення про надання 

статусу біженця 

Рік 2014 2015 2016 2016 

Кількість звернень 1.173 1.433 656 771 

Позитивні відповіді 327 167 71 95 

% позитивних 

відповідей 

27,88 11,65 10,82 12,32 

% негативних 

відповідей 

72,12 88,35 89,18 87,68 

 

Висновки. Цифрові дані, одержані в пропонованій 

публікації можуть бути уточнені в результаті 

подальших досліджень. Автори публікації вважають, 

що перемога врешті-решт буде за українською 

стороною і всі територіальні втрати та матеріальні 

збитки українській державі будуть відшкодовані 

російським агресором.  
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In the 21st century, an independent Ukrainian state was aggressive on the part of the Russian Federation, which 

is, without a doubt, the most serious challenge in the history of its existence. The war in the Donbass and the illegal 

annexation of the Crimea are the main components of this challenge. In this regard, the indicated problem, as of today, 

is most relevant to our state, and therefore deserves a comprehensive and detailed study. The problem of human losses 

during the war in the Donbas is more or less studied, as there are regular reports of the United Nations on this subject, 

and the corresponding independent calculations were carried out by us in the monograph [Laver O.G.]. Less studied 

are the problems of material losses, territorial losses and losses of population of the Ukrainian state as a result of 

aggression of the Russian Federation. In this regard, the purpose of the proposed publication is to study and analyze 

the material losses and losses of the population of Ukraine, as a consequence of the aggression of the Russian 

Federation, and first of all in the war on the Donbass. The proposed publication "Material losses and losses of 

population of the Ukrainian state as a result of aggression of the Russian Federation." Includes the study of the 

following important sub-themes: material losses, territorial losses and population losses, refugees and internally 

displaced persons in Ukraine, resettlement of refugees and internally displaced persons from Ukraine, refugees from 

other countries in Ukraine. Each of these subteles is studied for the time period 2014-2019. Part of the data on the 
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proposed topics is published in our monograph [Laver, 2018] and in the monograph [Donbass and Crimea, 2016]. The 

proposed publication contains more recent statistical data, since the monograph [Donbass and Crimea, 2016] provides 

relevant statistics for 2015, and in the monograph [Laver, 2018] – as of 2016. 

Keywords: material losses, territorial losses, population losses, refugees, internally displaced persons from 

Ukraine, refugees, internally displaced persons from foreign countries in Ukraine. 

 

 

 

 
 

  


