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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вивчення сучасного стану досліджень з питань по�

стконфліктного відновлення дало підстави стверджува�
ти про зростання інтересу до цієї тематики як з боку
науковців, так і практиків�експертів, що тісно співпра�
цюють з таким міжнародними організаціями, як ООН,
Група Світового банку, регіональними інститутами.
Тісний взаємозв'язок між військовими, політичними,
економічними та соціальними конфліктами зумовлює
важливість розгляду постконфліктного відновлення як
системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Обрана проблематика знайшла відображення в пуб�
лікаціях багатьох закордонних дослідників, присвяче�
них пошуку оптимальних підходів до подолання еконо�
мічних наслідків бойових дій та розбудові миру, зокре�
ма П. Кольєра (Paul Collier) [29], В. Белло (Bello Walden)
[26], К. Конінга (Cedric de Coning) [30], Т. Муріті (Tim
Murithi) [34].
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Статтю присвячено використанню системного підходу у дослідженні змісту категорії "постконфлікт=

не відновлення".

Автором розмежовано шість основних груп суб'єктів постконфліктного відновлення, що включають:

міжнародні організації, урядові агенції провідних країн, органи державної влади та місцевого самовря=

дування, інститути громадського суспільства, великі бізнес=структури, а також представників малого та

середнього підприємництва. За результатами вивчення теоретичних та практичних аспектів подолання

наслідків бойових дій виділено такі ключові об'єкти: безпеку і оборону; політичну і правову систему;

економіку; соціальну сферу.

У роботі розглянуто основні принципи постконфліктного відновлення, що висвітлені у вітчизняних

та іноземних публікаціях з цієї проблематики. Не залишились поза увагою дослідження етапи післявоє=

нної відбудови, ключові заходи уряду та міжнародних організацій.

This article is devoted to using the system approach for investigating the essence of post=conflict recovery.

Author has demarcated six main groups of post=conflict recovery actors: international organization,

government's agencies of leading countries, central and municipal governments, civil society institutions, large

business structures, small and medium=sized enterprises. As a result of investigation the theoretical and practical

aspects of overcoming of war conflict consequences have been selected such key objects: security and defense;

political and law system; economy; social sphere.

The stages of post=war reconstruction, key actions of government and international organizations have not

been left without attention.
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Системний підхід активно використовується у віт�
чизняних економічних дослідженнях, результатом чого
стали підготовлені дисертаційні роботи в таких ключо�
вих напрямах, як:

1) банківська та страхова справа (М.М. Александро�
ва [1], О.О. Резнікова [19], О.В. Козьменко [10], Л.С. Ко�
валь [9], А.В. Колдовський [11], І.І. Стрельченко [22]);

2) оподаткування та бюджет (М.О. Матухно [13],
І.Г. Лук'яненко [12], А.О. Нікітішин [15], Р.Ю. Паславсь�
ка [17], В.П. Синчак [21]);

3) облік і контроль (Н.Г. Виговська [4], І.К. Дрозд
[5], В.В. Євдокимов [7], Л.М. Кіндрацька [8], О.М. Пет�
рук [18]).

У той же час в галузі постконфліктного відновлен�
ня, що лише нещодавно почала привертати увагу вітчиз�
няних вчених, такий підхід ще не набув значного поши�
рення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є наукове обгрунтування за�

стосування системного підходу до постконфліктного
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відновлення для вивчення його основних елементів та
принципів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Слово "система" походить від давньогрецького

σύστημα , що означає сполучення, організація, лад [6, с.
244]. У тлумачному словнику української мови наведе�
но 7 визначень терміну "система", зокрема як "сукуп�
ності яких�небудь елементів, одиниць, частин, об'єдну�
ваних за спільною ознакою, призначенням" [3, с. 1328].
Основоположниками теорії системи вважають А.А. Бог�
данова та Л. фон Берталанфі, праці яких відіграли важ�
ливу роль у популяризації системного підходу для ви�
вчення різних сфер людської діяльності [22, с. 24].

На думку О.Д. Шарапова, існують кілька підходів
до розуміння системи: інженерний, конструкторський,
науковий та теоретико�пізнавальний [24]. З огляду на
велику кількість дефініцій цієї категорії, що зустріча�
ються в літературі, В.Н. Садовський виділив їх у три гру�
пи, відповідно до яких система визначається [20, с. 98]:

1) як деякі класи математичних моделей;
2) через терміни "елементи", "відношення", "зв'яз�

ки", "ціле", "єдність";
3) за допомогою термінів "вхід", "вихід", "перероб�

ка інформації", "управління".
З цієї позиції закордонні дослідники постконфлік�

тне відновлення розуміють як складну систему, "яка за�
безпечує одночасні коротко� , середньо� і довгострокові
заходи по запобіганню переростання зіткнень інтересів
у військовий конфлікт, а також побудову і зміцнення
сталого миру" [25, с. 5]. Схожий погляд висвітлено у пуб�
лікації К. Конінга (Cedric de Coning) [30]. Основними
вимірами такої системи, на думку Т. Муріті (Tim
Murithi), є: безпека; політичні перетворення, державне
управління; соціально�економічний розвиток; права
людини, правосуддя; координація, менеджмент та мо�
білізація ресурсів [34, с. 8].

Таким чином, використання системного підходу
продиктоване складністю взаємозв'язку між елемента�
ми постконфліктного відновлення, до числа яких відно�
сять її мету і завдання, принципи, суб'єкти, об'єкти.

Метою постконфліктного відновлення, у найбільш
загальному розумінні, є максимально ефективне подо�
лання наслідків бойових дій у всіх сферах життя су�
спільства, попередження майбутніх конфліктів та ство�
рення умов для сталого розвитку. Конкретні завдання
відновлення визначаються масштабністю втрат, фінан�

совим потенціалом держави та її донорів, іншими пара�
метрами постконфліктної ситуації. В той же час уза�
гальнення світового досвіду дало можливість виділити
7 основних напрямів завдань відновлення, кожен з яких
відображає ключові аспекти суспільного життя (табл.
1). При цьому виконання окреслених завдань, може по�
чинатись як одночасно, так і базуватись на результатах
заходів, проведених на попередніх етапах постконф�
ліктного відновлення.

На думку М. Фішер, можна виділити такі етапи, як
криза, посткризова ситуація (тобто до повного урегу�
лювання конфлікту), ситуація після врегулювання, та
стадія довгострокового відновлення, на кожному з яких
змінюється пріоритетність та масштабність описаних
заходів [31, c. 7]. Навіть під час військового конфлікту
пропонується надавати доступ до питної води, продо�
вольства та базових медичних послуг, адже кількість
жертв голоду та епідемій може бути більшою за втрати
серед мирного населення безпосередньо від бойових дій.

За іншим підходом розмежовують такі етапи: почат�
ковий (розробка програми реконструкції та розвитку),
передбазовий (безпосереднє дослідження постражда�
лих території та корекція програми), базовий (відтво�
рення на основній території основних систем життєза�
безпечення), репатріаційний (повернення осіб, що ви�
мушені були покинути регіон) та адаптаційний (закріп�
лення репатріантів на місцях постійного проживання,
відновлення соціально�економічної інфраструктури)
[14, с. 14].

У той же час існує думка, що, на відміну від плану
Маршалла, сучасні програми постконфліктного віднов�
лення починають реалізовуватись до того, коли стане
зрозумілим, яким буде остаточний результат війни [27,
с. 185]. Саме тому висока ймовірність повторення бойо�
вих дій визначають неточність прогнозів щодо розвит�
ку ситуації.

Успіх відновлювальних заходів може залежати і від
дотримання певних принципів, на яких грунтується про�
цес відновлення. На думку аналітиків Інституту миру
США (United States Institute of Peace), такими є [33, с. 21]:

— місцева ініціатива, тобто сама нація, а не зовнішні
донори, має визначити свої потреби та їх пріоритетність;

— примат політики, іншими слова політичне урегу�
лювання конфлікту є основою для миру;

— легітимність, що проявляється у ступені сприй�
няття населенням країн свого уряду, інших країн та
міжнародних організацій;

Таблиця 1. Ключові завдання постконфілктного відновлення суспільства

Джерело: узагальнено автором на основі [32, с. 19—20].

№ 
з/п Напрям Завдання 

1. Репатріація та переселення - допомога з транспортуванням, пошуком рідних, психологічна підтримка; 
- вирішення майнових спорів, питань з тимчасовим житлом 

2. Безпека суспільства - роззброєння, знешкодження мін;
- реформа збройних сил, демобілізація;  
- моніторинг дотримання прав людини 

3. Відновлення інфраструктури - водозабезпечення та водовідведення, електроенергія, опалення; 
- транспорт, житло, телекомунікації; 
- утилізація твердих відходів 

4. Продовольча безпека та 
відродження агросектору  

- цільовий розподіл продовольства;
- забезпечення насінням, сільськогосподарською технікою; 
- підтримка скотарства; 
- вирішення земельних питань 

5. Охорона здоров’я, освіта та 
соціальне забезпечення 

- доступ до базових медичних послуг;
- запуск освітніх послуг, перепідготовки; 
- виробництво товарів першої необхідності 

6. Врядування та громадське 
суспільство  

- відновлення/реформа легітимних органів виконавчої та судової влади; 
- проведення виборів; 
- зміцнення неурядових організацій; 
- вирішення земельних питань 

7. Макроекономічна стабілізація  - стабілізація національної валюти;
- відновлення фінансових інститутів; 
- полегшення боргового тягаря; 
- підтримка малого бізнесу 
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— єдність зусиль, що починається із координації дій
та співробітництва;

— безпека як головна умова миру та розвитку;
— трансформація конфліктів з військової площини

в інші, що досягається через обмеження причин та по�
м'якшення вже існуючих наслідків бойових дій;

— регіональна взаємодія, що передбачає заохочен�
ня до партнерства, як в державі, так і з сусідніми краї�
нами та міжнародними організаціями за рахунок дип�
ломатичних зусиль, спільного бачення розвитку регіо�
ну та співробітництва.

На думку П. Кольєра, традиційний підхід грун�
тується на пріоритеті політичної складової, коротко�
строковості присутності миротворчих сил та прове�
денні виробів, що дасть змогу сформувати новий лег�
ітимний та підзвітний уряд [28]. Критика таких засад
базується на неефективності заходів, адже виведен�
ня миротворчого контингенту може стати початком
нового конфлікту, проведені вибори не завжди кон�
солідують суспільство та дають можливість отрима�
ти фаховий уряд. Акцент заходів має бути зміщено на
забезпечення безпеки та економічного зростання. Го�
ловним джерелом зростання має стати будівельна га�
лузь.

Більш розширений перелік принципів відновлення
постконфліктних територій пропонують азербайд�
жанські аналітики Н. Музаффарлі та Е. Ісмаїлов (табл.
2).

Вітчизняні вчені О.В. Балуєва, О.С. Келембет запро�
понували додати до числа цих принципів ще такі [2, с. 43]:

— послідовне планування поліцентричної функціо�
нальної структури;

— досягнення довгострокового ефекту шляхом реа�
лізації короткострокових проектів;

— інтеграційний підхід до відновлення умов життя
в регіоні;

— принцип взаємодоповнення для уникнення про�
тиріч у реабілітації деокупованих територій.

При цьому недостатньо зрозумілою є відмінність
між останніми двома принципами, що відображають
спільну ідею зближення інтересів. У підготовлену пред�
ставництвом ООН в Україні, Групою Світового банку
та Європейським Союзом звіті "Оцінка відновлення та
розбудови миру аналіз впливу кризи та потреб на східній
Україні" пропонуються інші принципи (табл. 3).

У той же час, на нашу думку, основними вихідними
положеннями (принципами) постконфліктного віднов�
лення також є:

— послідовна зміна пріоритетів (так першочерговим
є забезпечення безпеки в регіоні, потім запуск еконо�
міки, налагодження системи державного управління, за�
безпечення верховенства права та особистого розвит�
ку людини);

— конкретність одержаних результатів протягом
коротких проміжків часу та їх відповідність довгостро�
ковій перспективі;

— відкритість процесу як основи для підвищення за�
цікавленості міжнародних організацій та провідних країн.

Такий плюралізм думок щодо виділення принципів
постконфліктного відновлення пов'язаний із складністю

Таблиця 2. Принципи відновлення постконфліктних територій

Джерело: [14].

№ з/п Принцип Характеристика
1 2 3

1 Урахування міжнародного 
досвіду 

Із необхідністю відновлення територій, економіка й інфраструктура яких виявились зруйнованими в 
результаті військових конфліктів, зіткалося багато держав, а саме: Грузія, Азербайджан, Балканські 
країни та ін. Використання міжнародного досвіду у сфері відновлення і розвитку зруйнованих територій 
– неодмінна умова постконфліктного програмування, у тому числі і в Україні. Разом із тим нормалізація 
життєдіяльності на відновлюваних територіях України має свої складнощі, відрізняється від багатьох 
аналогічних проблем у вищеназваних країнах, оскільки виходить далеко за межі вирішення лише 
матеріально-технічних і фінансових завдань. Потрібно буде реінтегрувати окуповані нині території та їх 
населення в політичне, економічне і культурне життя України, що пов’язано з низкою проблем  

2 Розумна мінімізація 
витрат 

Здійснення повномасштабної реабілітації постраждалих від військового конфлікту територій вимагає 
значних ресурсів. У порівняно невеликих державах обсяг необхідних для цього фінансових ресурсів 
може бути цілком зіставлений із масштабами економіки країни в цілому, тому мінімізація витрат є 
атрибутивним принципом державного постконфліктного програмування, до того ж неприпустимо, щоб 
економія на ресурсах перетворилась у основний принцип і домінувала над цільовими настановами 
територіальної реабілітації. Мінімізація витрат, яка призводить до погіршення якості робіт, і тим самим 
створює загрозу для безпеки населення, принципово неприйнятна  

3 Єдність двох підходів: 
оновлення старого і 
створення нового 

Будь-яке відновлення повинно поєднувати нове будівництво з реставрацією раніше побудованих 
об’єктів. Кількісне співвідношення цих двох форм реабілітації визначається низкою факторів: реальним 
станом інфраструктурних, виробничих і соціально-культурних об’єктів на постконфліктній території, 
цільовими настановами відновлення, ресурсними можливостями країни, тривалістю часу від 
зруйнування до початку реабілітаційних робіт. Навіть коли існує можливість реставрації старих 
об’єктів, нове будівництво з використанням прогресивних сучасних технологій нерідко є більш 
ефективним. Це стосується не тільки інформаційно-комунікаційних систем, відновлювати які на базі 
старих технологій є недоцільним, але й традиційних елементів інфраструктури, наприклад, доріг  

4 Гнучкість територіального
планування 

Цей принцип слід розглядати як окремий випадок застосування попереднього принципу, проте він має 
самостійне значення. З одного боку, існують вагомі аргументи щодо відновлення доконфліктної мережі 
поселень. При цьому, по-перше, відпадає необхідність у додатковому містобудівному і ландшафтному 
плануванні; по-друге, забезпечується законне право кожного переселенця на повернення у власний 
будинок або у свій населений пункт. Право приватної власності переселенців на нерухомість належить 
до числа консервативних факторів системи розселення. З іншого боку, формування нової структури 
розселення надає додаткові можливості для реінтеграції постконфліктних і деокупованих територій у 
політико-економічну структуру країни, хоча за некоректності виконання може супроводжуватися 
обмеженням прав власності репатріантів і, крім того, потребує проведення великої попередньої роботи. 
Саме тому поєднання цих двох принципів убачається більш ефективним. Формування нової системи 
розселення необхідно аналізувати в ширшому контексті, ніж відновлення постконфліктного ареалу  

5 Поетапність Постконфліктне відновлення територій належить до великомасштабних проектів, ефективна реалізація 
яких потребує обов’язкового поділу реабілітаційних робіт на чіткі стадії. Слід дотримуватись таких 
етапів, які є типовими для більшості постконфліктних територій незалежно від їх приналежності до 
країни  

6 Перманентне 
вдосконалення програм 
відновлення та 
реабілітації територій  

Усі сфери відновлення відчувають вплив фактора часу. До особливо швидких і радикальних змін 
схильні засоби комунікації і зв’язку, швидкість технологічного оновлення яких дуже висока. Суттєво 
змінюються технології і матеріали, які переважають у цивільному будівництві, енерго- і газопостачанні, 
а також у будівництві і реконструкції транспортної інфраструктури  



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201736

взаємодії між його ключовими суб'єктами, до числа яких
можна віднести:

1) міжнародні організації;
2) урядові організації іноземних країн, які окрім

опосередкованої участі в процесах розбудови миру (че�
рез міжнародні організації), безпосередньо надають
підтримку постраждалим регіонам;

3) органи державної влади та місцевого самовряду�
вання;

4) інститути громадянського суспільства;
4) великі бізнес�структури;
5) середній та малий бізнес.
У рамках спільного проекту Асоціації армії США та

Центру стратегічних та міжнародних досліджень
(Center for Strategic and International Studies) було за�
пропоновано виділення чотирьох напрямів післявоєн�
ної реконструкції, що визначають основні об'єкти по�
стконфліктного відновлення (табл. 4).

У той же час таке розмежування має дискусійний
характер. Наприклад, в соціально�економічному блоці
виділяються задачі для двох напрямів (соціальному і
економічному), при чому окремі з них дуже тісно пов'я�
зані з іншими сферами (табл. 5). Наприклад, регламен�
тація підприємницької діяльності з державним управ�
лінням, проблема біженців витікає із неможливості за�
безпечення громадської безпеки, пенсійне забезпечен�
ня, як відомо, пов'язано з економічними можливостя�
ми держави та ін. Саме тому більш доцільнішим є виді�
лення окремо економічної та соціальної складових, та

об'єднання разом сфери правосуддя, примирення і дер�
жавного управління.

На нашу думку, об'єктами постконфліктного віднов�
лення можна вважати безпеку і оборону, політичну і
правову систему, економіку та соціальну сферу (рис. 1),
оскільки таке розмежування викликано причинами та
наслідками бойових дій, які ми розглядали в попередніх
роботах.

При цьому, на думку Т. Вейсса (Thomas G. Weiss),
пріоритетним з точку зору міжнародних донорів є
фінансування саме оборонної сфери, у зв'язку з чим
недостатня увага приділяється іншим сферам, зокрема
економічній [36, с. 91], що зумовлює важливість посту�
пового вирівнювання таких дисбалансів.

Щодо ситуації в Україні, то міжнародними експер�
тами запропоновано виділення трьох стратегічних ком�
понент відновлення та розбудови миру, оминаючи при
цьому політичну та правову систему:

— відновлення ключових об'єктів інфраструктури та
соціальних послуг;

— заохочення економічного відновлення;
— зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру

та громадської безпеки [16, с. 25].
Узагальнивши вищевикладене, постконфліктне

відновлення як систему можна відобразити так (рис. 2).
Механізм дії системи полягає у тому, що розвиток

зовнішнього середовища зумовлює появу зіткнень інте�
ресів, і, як результат, бойових дій, подолання наслідків
яких визначають мету постконфліктного відновлення та

Таблиця 3. Основні принципи відновлення та розбудові миру на сході України

Джерело: [16, с. 26].

№ 
з/п Принцип Характеристика 

1 Адресність Для забезпечення безпосереднього впливу заходів з відновлення на тих, хто потребує їх найбільше, 
пропонується зосередитись на задоволенні потреб конкретних груп населення. До пріоритетних груп 
належать переміщені особи (в тому числі ті, хто вже повернувся або планує повернутися), приймаючі 
громади, молодь, жінки, учасники та колишні учасники бойових дій (та їхні рідні громади)  

2 Координація та 
комунікація 

Ефективна координація буде потрібною для забезпечення взаємодоповнюваності заходів, що реалізовуються 
в різних секторах, та досягнення сукупного ефекту, необхідного для максимізації перспектив відновлення та 
розбудови миру. Чітка стратегія комунікації відіграватиме важливу роль у забезпеченні належного 
інформування зацікавлених осіб та в управління очікуваннями  

3 Управління процесом 
відновлення 

Те, яким чином здійснюватиметься управління процесом відновлення, матиме велике значення для 
розбудови миру. У зв’язку з цим, для розбудови довіри та забезпечення реагування на місцеві потреби й 
пріоритети стане важливим забезпечення широкої участі зацікавлених осіб у визначенні колективних 
пріоритетів поруч із розширенням можливостей місцевих громад та місцевої влади в рамках 
децентралізованих процесів ухвалення рішень  

4 Механізми реалізації Відновлення відкриває можливості не лише для ліквідації шкоди, заподіяної конфліктом, але й для 
визначення напрямів поліпшення ситуації в різних секторах для зміцнення економічного добробуту й 
згуртованості суспільства, підвищення якості надання послуг, а також усунення обмежень і викликів, які 
існували до конфлікту. Крім того, з огляду на потребу в гнучкості, чутливості та оперативності для 
досягнення результатів у найближчій перспективі, слід розглянути можливість застосування альтернативних 
механізмів реалізації заходів, у тому числі, неурядових  

5 Формування 
сприятливих рамок 
державної політики 
для відновлення 

Визначення рамок державної політики для відновлення відіграватиме критично важливу роль у забезпеченні 
ефективності та результативності впровадження заходів. Для цього необхідно буде забезпечити консенсус 
навколо ключових наскрізних принципів багатосекторної відбудови (субсидіарності та локалізації реалізації 
заходів; сприяння відновленню приватного сектору з боку державного сектору; відновлення стійкої 
життєдіяльності; незалежний нагляд і прозорість; ефективне управління очікуваннями громадськості та 
робота зі скаргами) 

Таблиця 4. Об'єкти постконфліктного відновлення

Джерело: побудовано на основі [35, с. 3].

№ з/п Об’єкт Характеристика
1 Безпека Стосується всіх аспектів безпеки суспільства, в тому числі через розвиток легітимних та стабільно 

функціонуючих інститутів. Найбільш важливим є попередження насильства та відновлення 
територіальної цілісності 

2 Правосуддя і 
примирення 

Необхідним є забезпечення функціонування неупередженої і підзвітної правової системи та боротьби 
з минулими зловживаннями шляхом законотворчої діяльності, ефективної роботи правоохоронних 
органів, публічності судових процесів, існування механізму розгляду скарг щодо конфлікту та 
урегулювання спорів 

3 Соціально-
економічний добробут  

Стосується забезпечення основних соціальних та економічних потреб, зокрема у невідкладній 
медичній допомозі, наданні продовольства, інших видів соціального захисту, забезпечення роботою 
та ін. 

4 Державне управління 
та партнерство  

Передбачається створення чи відновлення роботи органів представницької влади, зміцнення системи 
управління державним сектором, забезпечення активної та відкритої участі громадян напряму чи 
опосередковано через неурядові організації у розробці політики відновлення 
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деталізуються у завданнях. Для вирішення цих завдань
суб'єкти відновлення, відповідно до рівня своїх можли�
востей та зацікавленості реалізують комплекс заходів,
дотримуючись при цьому низки принципів, що були опи�
сані нами раніше. Такий вплив суб'єктів на об'єкт дає
певні результати такі, як роззброєння, забезпечення ба�
зових людських потреб, проведення виборів, запуск
нових підприємств, стабілізація національної грошової
одиниці тощо. В свою чергу, трансформується зовнішнє
середовище, формуючи нові задачі, наприклад, створен�
ня нових місць для демобілізованих осіб, підвищення
ефективності розподілу продовольства, формування
нового політичного курсу, активізація міжнародного
співробітництва у сфері торгівлі та фінансів.

У цілому, відповідно до існуючої класифікації сис�
тем [24, с. 20], постконфліткне відновлення можна ви�
значити як відкриту (активно взаємодіє із зовнішнім се�
редовищем), динамічну (змінює свій стан), стохастичну
(результати не можуть бути точно визначені), велику (з
огляду на масштаби) та складну (виходячи із взаємо�
зв'язків між елементами) систему, елементами якої є
суб'єкти, об'єкти, мета і завдання та принципи.

ВИСНОВКИ
Зміст постконфліткного відновлення полягає у

складній системі взаємозв'язку його суб'єктів та об'єк�
тів, що грунтуються на певних принципах, та спрямо�
ваній на досягнення конкретних цілей в зовнішньому
середовищі. Такий підхід передбачає конкретизацію
елементів такої системи та оптимізацію взаємодії між
ними, що забезпечить більш ефективне її функціонуван�
ня.

Наступним кроком до вирішення існуючих проблем
подолання наслідків бойових дій та їх попередження є
розгляд механізму відродження економіки як ключово�
го об'єкта такої системи.
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Таблиця 5. Задачі для відновлення соціальноKекономічного добробуту

Джерело: побудовано на основі [35, с. 3].

Соціальний добробут Економічний добробут 
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сільського господарства; 
3) охорона здоров’я, що включає необхідність 
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