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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ТА ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Людина та її робоча сила виступає основним капітальним активом сучасної економіки. Всесвітній економічний форум вважає,
що талант, а не капітал, буде ключовим чинником, який зв’язує
інновації, конкурентоспроможність і зростання у ХХІ ст. [1]. Роль
людського капіталу суттєво змінюються під впливом технологічного прогресу. Процеси комп’ютеризації, цифровізації та четвертої
промислової революції кардинально змінили умови економічної діяльності та зайнятості в усіх галузях економіки, забезпечили впровадження нових технологій і суттєве зростання продуктивності
праці. Все це пред’являє нові вимоги до умов формування і використання людського капіталу, як основного ресурсу інноваційного
розвитку економіки, який забезпечує підвищення ефективності й
конкурентоспроможності країн, регіонів, окремих компаній.
Дослідження людського капіталу (ЛК), як основного чинника
розвитку сучасної економіки, здійснюють міжнародні організації,
такі як Всесвітній економічний форум (ВЕФ) та Світовий банк, консалтингові компанії (наприклад, «Делойт» (Deloitte), що надає послуги у сфері консалтингу і аудиту), зарубіжні та вітчизняні вчені.
На сучасному етапі науковці різних країн досліджують основні проблеми і завдання формування ЛК в контексті нових технологічних
викликів – Четвертої промислової революції та поширення інформаційних технологій [2; 3], визначаючи провідну роль людського
чинника у модернізаційній трансформації виробництва. Вітчизняні
вчені також активно долучилися до дослідження людського капіталу: О. Васильєва і О. Рибка аналізують сучасні проблеми інвестування у ЛК та обґрунтовують необхідність удосконалення інституційної бази для його збереження і розвитку [4]; А. Антохов досліджує взаємозв’язок ЛК з інноваційним розвитком та його проблеми в Україні [5]; М. Олієвська та Д. Бондаренко [6] розглядають
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ЛК в контексті сталого розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду
його відтворення. Автор даної статті також аналізує проблеми формування ЛК України, акцентуючи увагу на вищу освіту [7]. В контексті завдань інноваційного розвитку регіонів людський чинник
досліджується науковцями Інституту економіки промисловості
НАН України [8]. Цікавим є дослідження фахівців Українського інституту майбутнього, які обґрунтували важливість розвитку ЛК для
забезпечення прогресивного соціально-економічного поступу країни та представили детальний аналіз його параметрів в Україні у порівнянні з іншими країнами світу [9].
Слід відзначити, що в багатьох дослідження не окреслено
чітко параметри ЛК, тому при аналізі нерідко упускаються його
важливі аспекти. В Україні на сучасному етапі мають місце проблеми з відтворення людського капіталу, зменшення чисельності
робочої сили свідчить про втрату людських активів. Крім того в
контексті технологічної модернізації важливим є розуміння його
ролі як чинника інноваційного розвитку та забезпечення умов формування необхідних для цього рис. Тому подальше дослідження
проблем людського капіталу не втратило своєї актуальності.
Мета статті полягає у систематизації компонент, параметрів та чинників формування і розвитку людського капіталу, забезпечення його нагромадження у відповідності до потреб інноваційного розвитку.
При підготовці статті використано загальнонаукові методи
теоретичного аналізу, порівняння, узагальнення, систематизації. Інформаційною базою є опубліковані результати досліджень з проблем
формування людського капіталу у зарубіжних та вітчизняних видання, власні дослідження і розробки автора.
Основи сучасної теорії людського капіталу формувалася в 5060-ті роки ХХ ст. в працях Т. Шульца, Г. Беккера, Е. Денісона,
Р. Солоу, Дж. Кендріка та багатьох інших зарубіжних економістів й
соціологів, що досить широко висвітлено в економічній літературі.
Значний внесок в розробку теоретичних засад ЛК зробили також
українські вчені. Нині поняття людського капіталу є сформованим.
Всесвітній економічний форум відзначає, що людський капітал – це
здатності та навички окремих людей та груп населення, які є ключовим фактором економічного розвитку і продуктивності. Розвиток
ЛК можна забезпечити підтримуючи гарне здоров’я та формуючи
затребувані економікою здібності та навички. Цінність людського
капіталу реалізується на ринку праці через продуктивну зайнятість
і розвивається через освіту упродовж перших двох десятирічь життя
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людини, а також через інвестиції у навчання в середині професійної
кар’єри [10].
Людський капітал в сучасних умовах виступає основним ресурсом будь якої країни. При цьому розвиток ЛК та економічний
розвиток країни, регіонів є взаємообумовленими процесами. Зростання чисельності робочої сили, підвищення рівня зайнятості та
якості професійної освіти забезпечує економіку необхідною робочою силою та створює умови для розвитку різноманітних видів економічної діяльності й впровадження інновацій. Тому для забезпечення формування необхідних обсягів ЛК важливим є визначення
його компонентів, сфер і чинників його формування, та здійснення
такої соціально-економічної політики, яка б забезпечувала його нагромадження. Тому важливо більш системно і чітко визначити основні параметри даної категорії.
Узагальнюючи різноманітні джерела, конкретизуємо визначення даного поняття: людський капітал – це задіяні в економіці
країни (регіону, громади, фірми) людські активи, які складаються
із фізичних, інтелектуальних, професіональних, мотиваційних складових зайнятого населення. Вони формуються на рівні основних
суб’єктів економічної діяльності в межах певних просторових утворень та під впливом значної кількості чинників, системне розуміння
яких має велике значення як в процесі дослідження людського капіталу, так і формування ефективної державної політики його розвитку.
Суб’єктами формування людського капіталу є: окремий індивід (особистісний рівень), домогосподарство, родина; суспільство в цілому; підприємницький сектор - великий, середній і малий
бізнес; державні, регіональні та місцеві органи влади. Саме у
суб’єктів формується потреба і мотивація до розвитку ЛК, вони визначають умови та інвестиції, необхідні для формування людських
активів, вони прикладають певні зусилля (фізичні, інтелектуальні,
організаційні) для розвитку і нагромадження ЛК.
Важливими є просторові параметрами формування і використання ЛК, які мають свої можливості та певні специфічні умови.
В просторовому плані слід розмежовувати умови та можливості
формування ЛК: у рамках країни в цілому; у великих економічних
районах; в окремих регіонах; у територіальних громадах; а також у
міській і сільській місцевості, які мають суттєві відмінності в умовах життєдіяльності населення. В кожному просторовому утворення можуть виникати свої проблеми та формуватися свої тенден5

ції людського розвитку, відмінні від інших, аналіз яких є важливим
в контексті стратегій і завдань відтворення і нагромадження ЛК.
Аналіз за компонентами формування і використання ЛК, починаючи від демографічних умови відтворення народонаселення та
закінчуючи сферою зайнятості, яка забезпечує використання і подальший розвиток людського капіталу, дає змогу комплексного підходу до процесу відтворення ЛК (див. таблицю). Кожна компонента
має свої складові та чинники впливу, аналіз яких дає змогу побачити цілісну картину умов формування людського чинника виробництва та визначити завдання з вирішення проблем.
Таблиця
Компоненти, параметри та чинники формування
і розвитку людського капіталу країни та її регіонів1
Компонента
формування ЛК

Параметри визнаОсновні чинники впливу
чених сфер формуна параметри формування ЛК
вання ЛК
1
2
3
Демографічна –
Народжуваність
Статево-вікова структура населення, стан здоров’я, етнічний склад, домінуюча модель родини,
формує чисельність
рівень добробуту, державна підтримка родин з
населення, що є фідітьми
зичною основою ЛК
Смертність
Вікова структура населення, стан здоров’я,
умови праці, стан системи охорони здоров’я і
стан навколишнього середовища
Міграція
Динаміка економічного розвитку, стан внутрішнього ринку праці, можливості та сфери зайнятості, рівень оплати праці, стан глобального ринку
праці, рівень мобільності населення
Фізіологічна – виСтан здоров’я, за- Генетична спадковість, розвиток і стан медичної
значає стан здоров’я хворюваність
інфраструктури, видатки держави на охорону
як якісну складову
здоров’я, доступність медичного обслуговування
ЛК, період трудової
для широких верств населення, рівень життя наактивності та заселення, умови праці, стан навколишнього середовища
гальну тривалість
життя
Сформована в сус- Домінуючий спосіб життя, сформована культура
пільстві модель
підтримки здоров’я, політика держави щодо прозбереження і під- філактики захворювань та розвитку здорового
тримки здоров’я
способу життя, залучення населення до фізичної
культури, інформаційна протидія поширеності
згубних моделей поведінки (паління, вживання
наркотиків та ін.)
Загальна освіта
Доступність дітей до якісної дошкільної, базової
Освітньо-професійна – забезпечує
та загальної середньої освіти; розвиток і стан
формування продукосвітньої інфраструктури, фінансування системи
тивних здібностей
освіти, кваліфікація педагогічних кадрів, якість,
населення
інклюзивність, креативність навчання та його
відповідність сучасним стандартам
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Закінчення таблиці

Соціально-економічна – забезпечує залучення населення у
сферу економічної діяльності, перетворення їх продуктивних здібностей у
людські активи та їх
використання

Соціокультурна –
формує соціо-економічну поведінку та
культуру працівників

1

Професійна освіта Доступність молоді до професійно-технічної і
вищої освіти, матеріально-технічний та фінансовий стан професійно-технічних та вищих навчальних закладів, рівень технічного оснащення й
цифровізації, забезпеченість педагогічними і науково-педагогічними кадрами, якість професійного навчання та відповідність здобутих компетенцій потребам ринку праці й сучасним стандартам
Навчання
Виробниче навчання в процесі трудової діяльна практиці
ності з освоєння нової техніки й технологій, підвищення кваліфікації на виробництві, мотивація
працівників до освоєння нових компетенцій, витрати фірм на підвищення кваліфікації
Безперервна освіта Післядипломна освіта, мотивація і залученість
дорослого населення до різних форм формального та неформального навчання, розвиток інфраструктури безперервної освіти
Участь в робочій Вікова структура населення, стан здоров’я, можсилі (економічна ливості зайнятості у відповідності до здобутої
активність
насе- кваліфікації та інтересів, мотивація до зайнятості, рівень життя, наявність джерел нетрудових
лення)
доходів, традиції та можливості економічного утримання непрацюючих
Зайнятість
Темпи розвитку економіки, її технологічний рівень, доступні сфери зайнятості, кількість і
якість робочих місць, розвиток інфраструктури
ринку праці, попит на робочу силу, рівень оплати
та умови праці, можливості самореалізації і професійного розвитку, кадрова політика роботодавців, менеджмент персоналу, можливості самозайнятості
Поведінкові стра- Цінність освіти і культурного розвитку, налаштотегії населення
ваність на здобуття якісної освіти, на саморозвиток, готовність до освоєння нових знань і компетенцій, позитивне сприйняття інших культур,
досвіду, практик
Соціальна актив- Домінуючі практики соціальної взаємодії (партність і поведінка нерство, індивідуалізм, взаємодопомога, конкуренція), релігійні та етнічні норми і традиції, соціальна мобільність та налаштованість на зміни
Домінуюча серед Сформована цінність праці, відношення до праці,
населення культрадиції сумлінної трудової діяльності, трудова
тура праці
етика

Розроблено автором.

Усі визначені сфери, параметри та чинники формування ЛК
мають важливе значення для аналізу його проблем, однак їх великий обсяг і відсутність за багатьма параметрами доступної інформації не дозволяють залучити їх усіх до аналізу. Слід відзначити, що
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кожне дослідження людського капіталу обирає певні параметри виходячи з мети дослідження та розуміння їх важливості для формування і використання людських капітальних активів.
Людський капітал має пріоритетне значення в системі чинників інноваційного розвитку, забезпечуючи економіку необхідними
знаннями, науковими розробками та висококваліфікованими кадрами, спроможними до інноваційної діяльності. Для забезпечення
нагромадження ЛК інноваційної економіки має значення кожна
компонента формування людського капіталу.
Демографічна компонента. З позицій забезпечення можливостей інноваційного розвитку має значення не лише збільшення
чисельності населення, яке формує робочу силу для інноваційної
економіки, а передусім - зменшення міграції за кордон молоді, кваліфікованої робочої сили, професіоналів та наукових працівників.
Особливо значні втрати людського капіталу від міграції в Україні.
За різними даними, від 3 до 5 млн. українців працюють за кордоном
і значна їх частка не планує повертатися назад в Україну. Освітня
міграція молоді перевищила 80 тисяч. Дослідники міграційних процесів відзначають, що згідно із опитуванням Research & Branding
Group виїхати без повернення додому у 2020 р. вже планували
1,3 млн українців за загального потенціалу української міграції у
5 млн осіб [11, с. 54]. Тому важливим є створення умов для утримання талантів та залучення їх з інших країн.
Фізіологічна компонента. Якість робочої сили, її інтелектуальний, креативний розвиток, спроможність до запровадження
інновацій та використання інноваційних продуктів значною мірою
залежить від здоров’я дітей, молоді та економічно активного населення. Особливо важливим є збереження життя і здоров’я робочої
сили у найбільш активному працездатному віці – від 30 до 60 років.
Це вже підготовлені кадри, які мають професійну освіта на практичні навички, досвід роботи з новою технікою і технологіями. У
формування цього людського капіталу і держава, і населення, а також і роботодавці потратили значні кошти. Тому передчасна смертність у цьому віці призводити до втрати не лише сформованої робочої сили, але й тих інвестицій, які понесло суспільство. Україна
втрачає значну частку ЛК саме із-за високої смертності чоловіків,
яка у 3 рази перевищує смертність жінок аналогічного віку. Наприклад, у віці 45-49, 50-54, 54-60 коефіцієнти смертності чоловіків
складали 1037,9; 1486,2; 2157,9 осіб на 100 тис. населення відповідного віку; серед жінок даного віку ці показники були такими: 376,6;
515,5; 753,9 [12].
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Освітньо-професійна компонента. Ця компонента має найбільш вагоме значення для формування інноваційного людського
капіталу. Формування новітніх сучасних знань і компетенцій, навичок досліджень і продукування нових ідей створює основу для інноваційної діяльності. А в умовах швидкого старіння знань виникає
потреба безперервної освіти упродовж життя. Цій сфері формування ЛК приділяється пріоритетна увага в Європейському Союзі.
У 2012 р., в умовах загострення економічної конкуренції та потреби
ринків праці у висококваліфікованих працівниках, ЄС модернізував
стратегічні орієнтири розвитку освіти та професійної підготовки у
документі «Переосмислення освіти: інвестиції у професійні навички задля кращих соціально-економічних результатів». На порядку
денному стало завдання розбудови навичок для ХХІ ст.: здатності
вчитися, критично мислити, математичних, природничих компетентностей, підприємливості, ІКТ-компетентності, спілкування сучасними іноземними мовами, професійних навичок [7, 170]. Україна має високу частку робочої сили з вищою і професійно-технічною освітою. Однак якість професійної освіти у більшості випадків
не відповідає сучасним потребам високотехнологічного виробництва, що обумовлює дефіцит кадрів для багатьох сфер економічної діяльності і стримує їх інноваційний розвиток.
Соціально-економічна компонента. Вона характеризує залучення робочої сили у сферу економічної діяльності та забезпечує
поєднання процесів формування ЛК і його використання безпосередньо на виробництві. Недостатньо забезпечити підготовку висококваліфікованої робочої сили, важливо створити умови для залучення її в сферу економічної діяльності. В Україні також тут є
значні проблеми, відбувається неухильне скорочення чисельності
економічно-активного населення і зайнятих. Таке скорочення обумовлено не лише зменшенням населення, але й звуженням можливостей зайнятості. Згорнення промислового виробництва, скорочення робочих місць, низькі обсяги інвестицій у розвиток економіки обумовлюють труднощі працевлаштування. За даними Державної служби зайнятості кількість незайнятої робочої сили значно
перевищує кількість вакансій. У 2020 році кількість вакансій по Україні складала 829,7 тис., а чисельність безробітних – 1247,2 тис.
осіб [14].
Соціокультурна компонента. Вона формує відношення до
праці або як до засобу, що забезпечує існування, або як до нагальної
життєвої потреби людини, яка дає змогу реалізувати її професійний
і творчий потенціал, що має важливе значення для інноваційного
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процесу. Україна має працелюбне населення, однак за культурою
праці і її мотивацією воно значно поступається розвиненим країнам
світу. Це обумовлено різними причинами: низьким рівнем матеріального і морального стимулювання, неефективним кадровим менеджментом, пануванням в економіці переважно низьких технологічних укладів, збереженням у багатьох пострадянської трудової
ментальності найманого працівника державних підприємств та
низкою інших причин, які потребують широкого і комплексного дослідження.
Висновки. В статті обґрунтовано провідну роль людського капіталу як чинника інноваційного розвитку в умовах переходу до
знанієвої економіки та четвертої промислової революції. Конкретизовано визначення людського капіталу як людських активів, які
складаються із фізичних, інтелектуальних, професіональних, мотиваційних складових зайнятого населення. Систематизовано компоненти, параметри та чинники формування і розвитку людського капіталу країни та її регіонів. Виокремлено й охарактеризовано демографічну, фізіологічну, освітньо-професійну, соціально-економічну
та соціокультурну компоненти ЛК, що має вагоме значення для
комплексного аналізу ЛК на національному та регіональному рівнях. Обґрунтовано роль кожної компоненти ЛК в забезпеченні інноваційних процесів. Запропонований авторський підхід до дослідження людського капіталу як чинника інноваційного розвитку потребує подальшого удосконалення, що передбачено в планах наукової роботи автора.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ УТВОРЕНЬ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. АКТУАЛЬНА
ПРОБЛЕМАТИКА НОВОГО РАЙОНУВАННЯ
Зміни адміністративно-територіального устрою (далі – АТУ)
переформатували систему місцевої влади в Україні докорінно. Сучасний перебіг подій демонструє наслідки реформування: на базовому рівні створено громади, номінально спроможні виконувати всі
децентралізовані повноваження, ліквідовано дрібні райони чисельністю населення 7-180 тис. чол., створено принципово новий субрегіональний рівень – райони (повіти) з населенням від 150 тис. –
для функціонування державної влади.
Чинний адміністративний поділ України налічує базисні рівні – область (державна влада) та громада (місцеве самоврядування). Субрегіональний рівень нових районів для України є структурно необхідним, навіть за умов їх, можливо, проміжного терміну
існування. Завершення децентралізації - це гарантія передачі реальної влади, фінансів та ресурсів на місця, наближення послуг до
кожного мешканця громади та забезпечення їх якості.
Разом з цим, аналіз досвіду країн з аналогічним потенціалом
допомагає визначити свої перспективи, без копіювання чужих помилок. Досвід європейських країн, зокрема, Польщі, доводить, що
трирівнева структура територіальної організації влади у континентальній системі органів місцевого самоврядування (яка реалізована, в тому числі й в Україні), є ефективною. І саме Польща, після
ліквідації рівня повітів та заміни трирівневої системи на дворівневу,
у 1999 році повернулася до попередньої організації територіальної
влади зразка регіон-район-громада.
З огляду на соціально-економічну значимість, а також, масштабність означеної проблематики для просторового розвитку країни, вона є
перманентним центром уваги представників економічної та фінансової
© О.А. Бородіна, 2021
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науки, а також, сфери досліджень державного управління. Так, сучасні
тенденції децентралізації державної влади досліджували С. Болдирєв [1]
та Я. Жаліло [2], а реалізація наведених вище тенденцій стала фокусом
досліджень В. Загурської-Антонюк [3]. Поєднання регіональних та децентралізаційних аспектів проілюстровано в роботах С. Раменської [4]
та І. Савенко [5]. Безумовним та ефективним зразком фундаментальних
досліджень в галузі децентралізації та регіональної політики є теоретичні надбання вчених Інституту економіки промисловості НАН України
зокрема: В. Ляшенка, О. Амоші, Ю. Харазішвілі, О. Новікової [6, 18],
О. Вишневського [7], О. Хандій [8], Ю. Драчука [9]. У той же час, попри
значний доробок, в умовах постійних змін у вітчизняній кон’юнктурі
нормативно-правового та інституціонального середовища, проблема
бюджетної децентралізації та унормування просторового розвитку потребує додаткового розгляду.
Невирішена частина проблеми. В той же час, разом з реалізацією реформи АТУ, повинна відбуватися паралельна реформа фіскальної децентралізації, причому передача повноважень та компетенції з центру на рівень субрегіонального суб’єкту управління слід
робити одночасно із наданням відповідних джерел фінансування
для гарантування надання суспільних послуг.
Наразі, залишається неврегульованою низка нагальних для
вирішення питань: ускладнення проведення макроекономічної політики, особливо фіскальної координації, загострення успадкованих
територіальних диспаритетів, проблеми інституційної досконалості
децентралізованих одиниць, які отримують делеговані повноваження.
Наведені аргументи детермінували мету статті – проаналізувати світовий перебіг процесу децентралізації, виділити секторальні успіхи та структурні помилки закордонних країн, надати рекомендації для розвитку територій в Україні з огляду на нові підходи до нормативного, інституційного та фінансового регулювання.
На необхідності врахування в Україні європейського підходу
до територіального поділу та Номенклатури територіальних одиниць для цілей статистики NUTS неодноразово наголошували українські науковці з Інституту економіки промисловості НАНУ. Відповідність рівнів NUTS у Європейському Союзі та необхідного в Україні наведено у табл. 1.
Отже, кореляційна тотожність з польським територіальним
АТУ, дає Україні можливість врахувати позитивні наслідки на основі закордонного досвіду. З огляду на те, що стартові позиці
Польщі та України практично ідентичні, а територіальний поділ –
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аналогічний, то необхідним є й урахування досвіду бюджетноподаткового реформування.
Таблиця 1
Адміністративна відповідність рівнів
Рівень у відповідності
до номенклатури
NUTS
NUTS-1
NUTS-2
NUTS-3

LAU (NUTS 4-5)

Чисельність населення
3-7 млн
осіб
800 тис. –
3 млн осіб
150 тис. –
800 тис.
осіб
до 150
тис. осіб

Адміністративний
поділ Польщі
Макрорегіони
Воєводства
(wojewodztwo)
Повіти (powiat),
включаючи міста,
що мають статус
міських повітів
Гміни (gmina)

Аналог України
Економічний
район
Область
Субрегіональний
рівень (сільські та
міські райони)
Громади

Джерело: складено автором.

Синхронним та необхідним процесом для переформатування
АТУ повинна бути реформа фіскальної децентралізації, але водночас вона повинна супроводжуватися наданням фінансового забезпечення з відповідних джерел для забезпечення соціального пакету
громадянам. Власні податкові надходження у новій системі територіальної організації влади в України можуть стати основою для побудови моделі результативної бюджетної децентралізації. Так, на
основі співвідношення між категоріями доходів (табл. 2) у адміністративному поділі Польщі, є можливість запропонувати власне
бачення побудови національної системи бюджетно-податкового
розподілу із впровадженням принципово нових інституцій та механізмів.
Таблиця 2
Співвідношення між категоріями доходів
адміністративних одиниць у Польщі [10]
Одиниця
Власні доходи
ПДФО та ПДП
Загальні дотації
Цільові субвенції
Фонди ЄС

Гміна
33,7
22,2
24,8
19,3
5,6

Повіт
15,4
18,2
42,4
24
3,4

Воєводство
8
33,9
11,6
46,5
30,3
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Взагалі, досліджуючи системне стратегування економічного
розвитку просторових утворень, слід безперечно враховувати парадигму циклічних техніко-економічних коливань. Так, якісне стратегування економічного розвитку держави повинно мати на меті збалансований по ресурсах та строках поетапний план досягнення
масштабної мети на основі класичних теоретичних доробок.
Наприклад, факти суспільно-політичного життя протягом
тривалого історичного розвитку свідчать, що на підвищувальній
хвилі кондратьєвського циклу відбуваються соціально-політичні
катаклізми (війни та революції), а на понижувальній хвилі – «вибух» та розквіт культури.
Масштабний вплив швидкоплинної політичної кон'юнктури в
нашій державі призводить до того, що теоретичне стратегування,
нажаль, не завжди має практичне впровадження. В той же час,
враховуючи, часові терміни техніко-економічних циклів Кондратьєва, слід зазначити наступне: під час підвищувальної хвилі відрізка
великого за терміном циклу, коли спостерігаються глибокі зміни в
умовах економічного життя суспільства, значні технологічні винаходи, але й найбільша кількість соціальних потрясінь, необхідно використовувати ті рушійні сили, які формуються як раз у період
нисхідної активності попередньої спадаючої економічної хвилі.
Концепт регіонального економічного стратегування передбачає, що саме за період 25-30 років напів-циклу низхідної хвилі на
базовому рівні місцевого самоврядування в Україні, а саме, на рівні
громад, територіальна спільнота має напрацювати для власного
стратегічного розвитку такі сценарії випереджаючого розвитку,
які можна було б реалізувати на наступному напів-циклі (проміжок
25-30 років наступної висхідної хвилі).
Такий перебіг стане запобіжником процесів зміни політичної
кон’юнктури, а з огляду на те, що філософією реформи децентралізації, на низовий базовий рівень громади в України передано максимум повноважень власного розвитку та фінансування, то втілити
його в життя можливо. Саме в країнах, де розвинуті демократичні
механізми формування та реалізації політики працюють, управління державою та регіонами є ефективним (Польща, Угорщина,
Словаччина, Литва). Економічно сильним країнам притаманна відсутність механізмів участі громадян у формуванні та реалізації політики, а також, заангажованість швидкою зміною політичних еліт.
То ж слід наділити громади реальною самостійністю місцевого самоврядування у питаннях стратегування розвитку власних територій терміном 25-30 років.
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Щодо стратегії технологічного ривку, то завданням довгострокових стратегій на всіх рівнях управління країни є чітке визначення технологічних напрямків (галузей), де можливе конкурентоздатне лідерство в утриманні існуючих та відкритті й заповненні
нових ринків тобто, смарт (розумної) – спеціалізації. Бюджетна децентралізація у новій моделі зв’язку між центром та регіонами України є одним з ключових чинників раціональності розподілу та використання бюджету, а також, високої ефективності надання суспільних послуг.
Субрегіональний рівень, як новий для територіального поділу
влади в Україні, буде заслуговувати окремої уваги, до того ж в умовах формування багаторівневої економіки він сам стає багаторівневою структурою. В той же час, постають питання оптимального
розподілу бюджетних коштів між суб’єктами бюджетного процесу
всередині району , причому воно повинно бути збалансованим та
відповідати нормативно-законодавчій базі, іншими словами, чинного та результативного фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації.
Але, крім об’єктивних позитивних аспектів децентралізації,
впровадження фіскальної децентралізації неможливе без потенційних ризиків та недоліків. Наприклад, обмеженість податків на низовому рівні, створення інших місцевих доходів – тільки через самооподакування, у Польщі – це референдум. Тому вкрай важливе їх
розуміння, щоб визначити необхідні гарантії та, за потреби, розробити превентивні заходи (табл. 3).
Таблиця 3
Переваги та загрози бюджетної децентралізації
Переваги
БД може збільшувати алокативну і виробничу ефективність надання суспільних благ [MartinezVazquez, McNab,
2003; Thiessen, 2003]:
- алокативна ефективність.: нижні рівні управління можуть підвищити добробут резидентів за рахунок задоволення їх
індивідуальних переваг (preference
matching);
- виробнича ефективність: суспільні
блага можуть проводитися з меншими
витратами.

Загрози
1. Макроекономічна стабілізація
і перерозподіл доходів стають
важко виконуваними.
2. Зайва горизонтальна конкуренція може збільшувати нерівність між регіонами (муніципалітетами) і бюджетний дисбаланс.
3. Збільшуються між-територіальні зовнішні ефекти.
4. Відсутність економії від масштабу при децентралізованому наданні суспільних благ.
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Переваги
БД стимулює горизонтальну і вертикальну бюджетну конкуренцію, що може
зменшити розмір суспільного сектору,
обмежити негативні стимули держави
[Brennan, Buchanan, 1980; Oates, 1999] та
суттєво покращити якість та рівень суспільних благ.
БД створює можливість використовувати окремі регіони і муніципалітети в
якості «лабораторій» для економічних
експериментів [Oates, 1999]

Загрози
5. Якість компетенцій держслужбовців на нижніх рівнях управління викликає питання.
6. У разі призначення, а не обрання місцевих чиновників, їх підзвітність зменшується, що може
призвести до опортуністичної
поведінки та зростання корупції

На думку європейських вчених, ефективну БД детермінує
тріада факторів (рис. 1).

Рис. 1. Основні детермінанти бюджетної децентралізації [11]
Зміцнення спроможності громади дієвим чином впливати на
суттєві характеристики якості свого життя – основа сталого розвитку громади на засадах інклюзивності. В той же час, в Україні,
нажаль, неофіційно реформа АТУ звелася до цілей укрупнення районів та населених пунктів, зменшення адміністративно-територіальних одиниць, до передачі на баланс місцевих органів влади всієї
соціальної сфери, наприклад, медицини та освіти[12]. Але з утворенням великих районів можна позбутися міжрайонних та надрайонних утворень.
Важливість місцевого самоврядування у політичній системі
будь-якого суспільства визначається тим, що це найбільш близька
до населення гілка влади. Водночас, ефективна система організації
міжбюджетних відносин повинна ґрунтуватися на чіткому розмежуванні прибуткових і видаткових повноважень, гарантувати, що
всі рівні уряду наділені достатніми джерелами доходів, або повно18

важеннями щодо їх знаходження для виконання покладених на них
функцій.
Отже, існує низка проблем, які потрібно вирішити для того,
щоб реформа була остаточно завершена. Адже неврегульована
спектр нагальних для вирішення питань робить кроки реформування незавершеними та значно знижує мотивацію на місцях.
Політична проблематика. Відсутність дієвого інструментарію публічного владного управління провокує перманентні кризові
явища. В процесі реформування влади в Україні не один рік стоїть
питання ефективності управлінської сфери, однією зі складових
якого є реформа децентралізації. Однак, на даний момент реформа
децентралізації відбувається без Конституційного оформлення. Колізія реформи АТУ призвела до того, що менше третьої частини адміністративно-територіальних утворень об'єдналися в ОТГ. Причиною цьому – низка ризиків адміністративного та комунікативного
напрямів.
Фактично об’єднання територіальних громад відбулося адміністративним шляхом. При цьому було надано право ОДА, їх главам, формувати і подавати КМУ відповідні перспективні, регіональні плани, або плани регіонального розвитку, попередньо забравши це право у обласних рад. І таким чином адміністративно об'єднати майже 90% територіальних громад, всупереч ст.140 Конституції. До того ж замість того, щоб прийняти зміну кількості районів в
адміністративно-територіальний устрій країни Законом, парламент
схвалив таке рішення Постановою [13].
Концепція розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади передбачала демократичні засади, але за об’єктивних
причин, процес об'єднання територіальних громад відбувався в умовах відсутності законів про місцевий референдум, інших можливостей демократії на місцях. Отже, адміністративний характер проведення об'єднання територіальних громад спричиняє прецеденти
Конституційної та загальнодемократичної легітимності, у першу
чергу, щодо принципів добровільності місцевого самоврядування.
Проблемні питання законодавчого унормування нових районів. Ухвалення законопроєкту №4298 «Про місцеві державні адміністрації» має стати провідною ланкою у низці перетворень територіальної організації влади, адже, від прийняття вказаного документу залежить становлення як місцевого самоврядування, так
і державної влади, проведення змін у секторальних законах, реформування місцевого самоврядування.
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Слід зазначити необхідність запровадження законодавчого
регулювання у сфері АТУ в Україні. Наприклад, Кабінет Міністрів
України розробив та передав до ВРУ законопроєкт №4664 [14], положення якого дещо нівелюють проведення адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, стає неоднозначним визначення міст,
сел та селищ як адміністративно-територіальних одиниць з огляду
на довільне трактування норми статті 133 Конституції України, та
фактичне визначення громади виключно як адміністративно-територіальної одиниці у концепції реформа 2015–2020 років.
У такій ситуації рішення Конституційного суду стало вирішальним: він зобов’язав законодавця прямо вказати, що є адміністративно-територіальними одиницями. Аде, нормотворча колізія
складається ще й тому, що міста, села селища є містобудівними категоріями і відповідне законодавство щодо їхнього формування них
обмежується територією забудови. Але ж принцип неперервності
публічної влади як державної, так і місцевого самоврядування, визначає, що межі адміністративної одиниці збігаються з межами іншої адміністративно-територіальної одиниці цього ж рівня.
А присутність специфічних типів поселень (хутори, дачні масиви, військові містечка) лише обтяжує просторове планування у
системі нового АТУ. Значною різницею їх та інших населених пунктів є те, що обов’язково в них створюються соціальні об’єкти, що
надають послуги через самоорганізацію населення (церква), органи
місцевого самоврядування (клуби, школи, амбулаторії), територіальні підрозділи органів виконавчої влади (поліцейські пункти).
В той же час, інші містобудівні одиниці (військові містечки, хутори,
дачні масиви) формуються без зобов’язань соціального характеру
та містять лише містобудівний елемент.
Ухвалений у жовтні 2021 року до повторного читання, законопроєкт № 4664 надає наступні можливості визначення концептуальних засад формування ефективного АТУ та врегулювання аспектів визначення адміністративно-територіальних одиниць і адмінтерустрою. Задля результативного вирішення питання, вважаємо за
доцільне запропонувати замінити назву законопроєкту на наступну:
«Про територіальний устрій». Тоді виконання конституційної
норми статті 92, відповідно до якої територіальний устрій встановлюється саме Законом, стане доречним та можливим.
Ще одним принциповим аспектом стає наявність чинних підстав для змін АТУ. Так, нелогічною, але наявною стала ситуація,
коли для отримання послуг для своєї громади мешканці мають проїжджати центр іншої. Але, відповідно до принципу спроможності,
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органи місцевого самоврядування виконують виключно встановлені законом повноваження. Інші умови спроможності повинні бути
вироблені Урядом. Важливими є також показники доступності та
ефективності. І, нарешті, підставою для змін в АТУ є вимоги державної безпеки.
Фінансово-бюджетна проблематика нового просторового
поділу. Європейський досвід доводить, що результативне вирішення проблем територіальних громад може бути виключно на місцевому рівні. Розвинуте громадянське суспільство й демократія, несумісні з тоталітарним режимом, є базисом сильного місцевого самоврядування.
Принципово новий механізм бюджетного регулювання із горизонтальним вирівнюванням податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного мешканця змінило систему
тотального збалансування всіх місцевих бюджетів. А делеговані на
місцевий рівень повноваження мають бути забезпечені відповідним
ресурсом для їх якісного виконання. Об’єднані громади ці повноваження та ресурси здобули. В той же час, подальшого вирішення
потребує питання фінансово-бюджетних інструментів процесу децентралізації для модернізації економіки та сталого розвитку України в умовах децентралізації. Зокрема, на субрегіональному рівні.
Адже, укрупнені райони є певними проміжними субрегіональними
структурами із відсутністю прямих зв’язків з держбюджетом та
крайнім браком коштів навіть на власні повноваження (рис. 2).

Рис. 2. Структурна схема територіальної організації влади
Джерело: складено автором.
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Необхідність району безумовна, адже є низка функцій, яку
громада не в змозі виконати, тому потенціально порушується соціальна справедливість.
У нових районах райради попереднього зразка ліквідовані, а
РДА будуть реорганізовані для представництва префектів. Наслідки
реформування на рівні ОТГ та районів наведено нижче (рис. 3).

Рис. 3. Наслідки трансформації субрегіонального рівня
та рівня громади
Джерело: складено автором.

Першими помітними результатами такої трансформації стали
доходи місцевих бюджетів, які демонструють позитивну динаміку:
із отриманих у 2014 році 80,2 млрд грн за шість років власні надходження до загального фонду місцевих бюджетів збільшилися на
209,9 млрд грн і склали в 2020 році 290,1 млрд грн. Загалом надходження по загальному і спеціальному фондах за цей період збільшились на 210,2 млрд грн, що є реальним інструментом впливу на
результату та відповідно отримання довіри громадян (рис. 4).
При тому питома вага динаміки загального та спеціального
фонду у структурі державного бюджету продемонстрована на
рис. 5.
Акцентами проведених трансформаційних перетворень визначено: розширення прав органів публічної влади, надання їм повної бюджетної самостійності та повноважень щодо здійснення видатків. Місцева влада отримала стимул та реальні важелі у локальній боротьбі з нелегальним виробництвом та обігом підакцизних товарів для наповнення власних бюджетів.
У той же час, скорочується частка трансфертів з державного
бюджету із збільшенням надходжень до загального фонду місцевих
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бюджетів. Важливо в умовах бюджетної децентралізації проаналізувати обсяги надходжень до місцевих бюджетів за видами (табл. 4)
[15].
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Рис. 4. Аналіз динаміки та структури надходжень
до місцевих бюджетів [15]
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Рис. 5. Питома вага загального та спеціального фонду
у загальному обсязі місцевих бюджетів [15]
Таким чином, протягом 2014–2020 років доходи місцевих
бюджетів збільшились вдвічі. Структурно, у доходах місцевих бюджетів традиційно за період 2014–2019 років найбільша питома вага
була у офіційних трансфертів, частка яких становила 52,9 % у середньому за ці роки. Неподаткові надходження коливалися за роками і в 2020 році становили 22,5 млрд грн, що в порівнянні з
2014 роком збільшились у 1,8 раза.
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Таблиця 4
Динаміка обсягів надходжень місцевих бюджетів
за видами надходжень у 2014-2020 роках, млрд грн
Показник
Податкові надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від операцій з капталом
Цільові фонди
Офіційні трансферти
Всього

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

75,3

98,2

146,9

201

231,8

270,5

285,6

12,3

20,2

21,7

26

29,2

26,8

22,5

1,1
0,4

1,7
0,4

1,5
0,5

1,9
0,6

1,8
0,7

2,9
0,6

3,2
0,6

130,6
231,7

174
294,5

195,4
366

272,6
502,1

298,9
562,4

260,3
560,5

160,2
471,5

Інституційна проблематика нового просторового поділу.
Реальний стан фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання функцій і завдань у межах власної компетенції та реалізації доручених повноважень є надзвичайно складним. Нагальною проблемою на рівні району є крайній брак коштів
навіть на здійснення власних повноважень (оплата комунальних
платежів, заробітна плата, виконування адміністративних послуг
тощо).
Шляхи вирішення – разові субвенції з державного бюджету,
або трансферти на райраду з облради. В той же час, вважаємо за доцільне запропонувати для досягнення позитивного ефекту організації роботи органів державної влади на усіх рівнях територіальної
організації влади, використання можливості застосування позитивного ефекту зовнішніх екстерналій. Коли ефективна робота органу публічної влади досягається від синергії роботи двох суб’єктів,
з характерними функціями та спектром прав і повноважень.
Ілюстративний ефект даного аспекту просторової організації
влади демонструє низка закордонних країн, в яких органи місцевого самоврядування мають повноваження утворювати позабюджетні фінансові фонди, які мають цільовий характер і створюються з метою вирішення конкретних економічних та соціальних
проблем. Місцеві громади можуть утворювати страхові, резервні,
гарантійні та амортизаційні фонди.
За своїм статусом регіональний небюджетній фонд є, як правило, трастом, який, крім того, включає до свого складу інвестиційну корпорацію. Трастовий характер фондів дозволяє збільшувати
сконцентрований у них капітал.
24

Окрім того, створюються муніципальні амортизаційні фонди
для досягнення мети фінансування інвестицій. Такі фонди формуються за рахунок амортизаційних відрахувань муніципальних підприємств і є організаційною формою концентрації фінансових ресурсів для оновлення обладнання в муніципальному секторі економіки (табл. 5).
Таблиця 5
Приклади функціонування бюджетних та позабюджетних
фондів розвитку територій у закордонних країнах [16]
Країна
Польща

Франція

Норвегія, Канада, США,
країни Близького Сходу

Російська Федерація

Сутність реформи
Законодавство про територіальне самоврядування Республіки
Польща не передбачає права гмін на створення позабюджетних фондів. Але на рівні воєводств функціонують позабюджетні фонди охорони навколишнього середовища
За рахунок власних субсидій, комуни у Франції можуть брати
участь у створенні гарантійних фондів, які створюються при
кредитних установах кредитних установах та надають гарантії
з кредитів підприємствам, створеним наново
Кошти регіональних цільових фондів формуються за рахунок
частини доходу від реалізації мінерально-сировинних ресурсів,
рентних доходів. Кошти, що накопичені таким чином, дозволяють компенсувати втрати регіонів з причини вичерпання запасів ресурсної бази. Ці кошти є джерелом фінансових ресурсів
для диверсифікації економіки добувних регіонів; створення нових робочих місць; розвитку соціальної сфери
У 2018 році до Бюджетного кодексу Російської Федерації були
внесені зміни, що передбачають створення в структурі федерального бюджету Фонду розвитку. Відповідно до внесених до
Бюджетного кодексу змін під Фондом розвитку розумілася
частина коштів федерального бюджету, яка повинна була бути
джерелом формування бюджетних асигнувань на фінансове забезпечення заходів державних програм та проєктів

Враховуючи закордонний досвід, а також, задля реалізації
ефективного стратегування економічного розвитку, реального втілення в життя заходів стратегічного рівня, пропонується створення
мережі Фондів регіонального розвитку (фонди розвитку виробництва, науково-технічного розвитку та інновацій, соціального та
екологічного розвитку), з інвестиційними Корпораціями випереджаючого розвитку, з одночасним внесенням змін до відповідної нормативної бази. Таким чином соціально-економічну матрицю що
забезпечить збалансований розвиток старих, або базових, та нових
інститутів влади, яка створить передумови для відновлення дієвості
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державної регуляторної політики у регіональній сфері та, врешті
решт, призведе до оздоровлення інституціонального середовища в
Україні, можна представити у рис. 6.
Механізм наповнення Фондів, у тому числі, на рівні району, –
відсоткові надходження з бюджетів відповідних територіальних
одиниць за комплексно-прогресивною ставкою. Тобто у регіоні/
районі/громаді мають бути наявні стимули до збільшення показників економічного розвитку та перешкоджання тінізації економіки
для забезпечення більших показників надходжень у Фонди розвитку, і відповідно, фінансування проєктів.
Наразі, місцеві бюджети мають два реальних джерела формування фінансового розвитку: переважною більшістю це бюджет (у
тому числі, з механізмом горизонтального вирівнювання) та Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Але, фінансування
проєктів з ДФРР відбувається відповідно до певних критеріальних
показників відбору, які не завжди відповідають інтересам громади. У той же час, пропоновані Фонди як інструменти забезпечення діяльності Корпорацій, на кожному просторовому рівні дадуть змогу відповідній громаді вирішувати нагальні проблеми саме
цієї території відповідно з власних ресурсів.
Слід зазначити, що намагання використовувати відсотки від
податкових надходжень для подібних потреб вже відбувалися, але
так і не мали нормативного закріплення у Бюджетному та Податковому Кодексах.
Враховуючи закордонний, зокрема, польський досвід, а
також, кореляцію АТУ України з моделлю Польщі, можна зазначити можливість передбачення:
внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики», де правове регулювання відповідних бюджетних фондів було б складовою бюджетів відповідних рівнів, а в
перехідних положеннях до закону містились зміни до Бюджетного
кодексу України, зокрема щодо вказаних фондів, який є складовою
частиною спеціального фонду бюджетів відповідних рівнів та має
постійне багаторічне бюджетне призначення,
з урахуванням співвідношення між категоріями доходів адміністративних одиниць, очевидним є той факт, що максимальною
для фінансування позабюджетних фондів може бути частка бюджетів громад, середньою за розміром – місцевого та субрегіонального
рівня, нарешті, мінімальною – обласного рівня, відповідно до обсягів власних доходів та податкових надходжень.
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Рис. 6. Система інститутів сприяння регіональному розвитку на засадах smart-спеціалізації [17]

Слід зазначити, що:
1) пропоновані Фонди регіонального розвитку поєднують дві
тенденції – національну з отримання коштів для розвитку через
відповідну державну інституцію, та європейську – отримання фінансування шляхом відповідного Фонду;
2) корпорація випереджаючого розвитку є інститутом фінансового сприяння регіональному розвитку на засадах смарт-спеціалізації та Корпорація може відігравати роль керуючої компанії,
управляти розвитком території, на якій установлено особливий режим здійснення підприємницької діяльності.
І в цьому сенсі, у якості законодавчої ініціативи, на початку
роботи ВРУ IX скликання, депутатською групою було зареєстровано законопроєкт «Про створення та функціонування вільної економічної зони «Донбас» (№1093). Ініціатива передбачала пільговий
режим оподаткування (з 0-ю ставкою) прибутку окремих новостворених підприємств; пільговий режим сплати єдиного внеску (з 0-ю
ставкою) платниками, які перебувають на обліку в органах доходів
і зборів, розташованих на території вільної економічної зони «Донбас» тощо. Разом з цим законопроєктом, нардепи подали зміни до
Податкового, Митного і Бюджетного кодексів. Весь цей пакет парламент ще не розглядав (пропозиції наведено у Додатку 2).
Планований ефект від діяльності Корпорації наочно демонструє економетричний ефект з прикладу Е. Малінво, коли проводиться управління змінами у рівні інвестицій в залежності від прибутку, причому отримується кейнсіанський результат – стійка рівновага в умовах економічних негараздів.
Задля унормування системного стратегування економічного
розвитку просторових утворень, а також питань законодавчого врегулювання актуальних питань у сфері АТУ, пропонується рекомендувати Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:
– ініціювати створення міжвідомчого дорадчого органу формату Ради регіонального розвитку, поновити посаду віце-прем’єрміністра з питань децентралізації, до повноважень якого буде входити вплив на рішення інших міністерств щодо децентралізації;
– у законопроєкті №4664 визначити не тільки порядок ініціювання змін в АТУ, а й порядок введення в дію відповідних рішень,
питання правонаступництва, порядку передачі бюджетних установ,
інші особливості дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яких стосуються ці зміни;
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– встановити чітке регулювання поняття меж адміністративно-територіальних одиниць та порядку їх встановлення,
– ініціювати організацію процесу встановлення територіальних меж громад, як базових адміністративно-територіальних одиниць, Верховною Радою, за поданням Кабінету Міністрів. Координувати проведення таких погоджень має представник держави в
особі районної державної адміністрації.
Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, нац. меншин і міжнаціональних відносин слід рекомендувати ініціювати створення інформаційної
платформи, на якій координуватимуться дії відповідних міністерств
стосовно регіонального розвитку та причетних інституціональних
структур з провідною роллю Міністерства з розвитку громад та територій (Мінрегіон).
Для нейтралізації ризиків, а також, підвищення ефективності
роботи органів влади субрегіонального рівня пропонується провести низку інституційних та нормативних нововведень, а саме:
Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету сприяти прийняттю законопроєкту №1093 від 29.08.2019
у якості Закону України.
Рекомендувати Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, нац. меншин і міжнаціональних відносин розглянути можливість внесення зміни до діючої нормативної бази (вищенаведених Законі України) стосовно визнання Корпорації випереджаючого розвитку як зовнішнього та
внутрішнього інвестора з правами та компетенціями інвестиційної
корпорації (див. Додаток 1).
Рекомендувати Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової
та митної політики, Комітету ВРУ з питань бюджету розглянути
можливість ініціювати внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексу України, зокрема:
розмежування видатків сільських, селищних, міських, районних та обласних бюджетів на власні і делеговані; дохідні та видаткові повноваження між ОМС та ОВВ за принципом субсидіарності,
скасування спрямування надходжень від ПДФО до районних
бюджетів та виключити районний рівень з системи горизонтального
вирівнювання податкоспроможності,
виключення з БКУ поняття «зведений бюджет району» і підсилення цим самостійності бюджетів місцевого самоврядування.
Рекомендувати Міністерству з розвитку громад та територій розглянути можливість організації:
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приведення діяльності усіх органів місцевої виконавчої влади
у відповідність до нового районування (просторового поділу),
підтримки інституційно та методично знову створених громад,
створення стратегій розвитку громад, сприяння громадам у
підготовці проєктів розвитку інфраструктури, в першу чергу –
центрів надання адміністративних послуг,
у разі прийняття змін до Конституції, переформатування місцевих державних адміністрацій на органи префектурного типу,
зміни на рівні районних та обласних рад, створення нової системи
нагляду за законністю рішень ОМС.
Таким чином, реформа децентралізації має бути синхронізована з новою регіональною політикою та трансформацією всієї регіональної структури, а також, гарантувати соціальну справедливість та власну легітимність. Потенціально можливий на новому регіональному рівні розрив між наведеними процесами може спровокувати стихійне волевиявлення. Фактично, передача ресурсів на рівень громад відбулася, і нові райони вже можуть лобіювати свої
інтереси аж до перегляду рішень держави, тим самим повноцінно
організовувати на власний ефективний розвиток.
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ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ
БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ
Макроекономічна політика держави щодо розвитку зовнішньої торгівлі України є важливим фактором створення передумов
макроекономічного зростання та підвищення матеріального добробуту нації. Слід зазначити, що будь-яка модель зовнішньо-торговельної політики має базуватися на певних теоріях міжнародної
торгівлі, а центральним питанням для кожної держави є вибір тієї
моделі, яка буде здатною забезпечити ефективне зростання. Торговельна політика держави є перш за все проявом політичних та економічних інструментів її зовнішньоекономічних відносин, тому Україна має активно входити в лібералізаційні двосторонні та багатосторонні угоди.
Важливість цих процесів для української економіки обмовлена передусім тим, що метою ефективного використання експортного та виробничого потенціалу країни необхідним є освоєння нових ринків збуту, в тому числі країн Близького Сходу. Зазначимо,
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що близько половини експорту країн Близького Сходу припадає на
розвинені країн Європи та Азії, тому формування ефективних відносин з країнами регіону відбувається в конкурентних умовах. Також треба враховувати наявність значної кількості політичних, економічних та соціальних проблем в регіоні, що в свою чергу не знижує перспективність поглиблення взаємовідносин з Україною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні зовнішньополітичні відносини країн характеризуються значним динамізмом і підвищенням взаємозалежності держав та, як наслідок, активізацією двосторонніх міжнародних відносин. Актуальною є тенденція до поглиблення співпраці в різних сферах між акторами на
міжнародній арені. Провідні наукові школи сформували достатньо
широкий термінологічний апарат до визначення напрямів та інструментів стимулювання торговельно-економічного співробітництва
країн, за допомогою якого можливо змінити галузеву структуру
господарської системи держави з метою досягнення економічного
зростання, заснованого на оптимізації механізмів господарювання
та продуктивності праці.
Сучасний стан міжнародної торгівлі України досліджувався
рядом вітчизняних науковців, зокрема І. Рибак та О. Бабінська [13]
розглядають тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України та систематизують основні чинники зростання обсягів торгового обороту.
Л. Алавердян та О. Романенко [1] проаналізували основні економічні показники під дією різних соціально-економічних та політичних чинників, що відображають розвиток вітчизняної зовнішньої торгівлі в розрізі географічної та товарної структури експорту
та імпорту.
Питання ефективності підтримки експорту з боку держави регулярно досліджують фахівці Міжнародного валютного фонду, Світового банку, аналітичних центрів США та країн Західної Європи.
Більшість праць вітчизняних та зарубіжних науковців, таких
як A.E.A. Hasan [15], О. Литвиненко [4], Н. Небаба, А. Колпіна [11]
присвячено визначенню проблем, перспектив та можливих напрямів співробітництва українських підприємств у торговельно-економічній сфері з країнами Близького Сходу.
Метою статті є дослідження основних напрямків розвитку
зовнішньополітичних відносин та торговельно-економічного співробітництва України з країнами Близького Сходу та Африки.
Починаючи з періоду встановлення незалежності Україна активно формує свій імідж у відносинах із країнами Близького і Дале36

кого Сходу та Африки, налагоджуючи з ними економічні, політичні
та культурні зв’язки. Протягом 1992-1993 рр. відбувся процес встановлення дипломатичних відносин із країнами Близького і Середнього Сходу.
З 2003 р. Україна поступово вирішувала завдання сприяння
реалізації інтересів широкого кола вітчизняних економічних груп у
цьому важливому регіоні та використання його величезного економічного потенціалу. Всі арабські країни визнали незалежність України та встановили з нею дипломатичні відносини.
Паралельно зі встановленням відносин з арабськими державами Україна активно співпрацює з Ізраїлем. В 1994 р. було підписано торговельно-економічну угоду про взаємний захист інвестицій, документ про співробітництво у сфері економіки та культури.
Після 2001 р. українсько-ізраїльські відносини перебували
під впливом важливого чинника демократизації країн Близького
Сходу. Водночас продовжувало динамічно розвиватися двостороннє українсько-ізраїльське економічне співробітництво.
Успішно формувалися відносини України з Іраном. У квітні
1995 р. Україна, Іран та Туркменістан підписали тристоронню
Угоду про здійснення постачання енергоносіїв в Україну в обмін на
експорт товарів та послуг і реалізацію взаємовигідних спільних
проєктів.
Важливе місце в налагодженні співробітництва країн Чорноморського басейну займають відносини між Україною і Туреччиною. Динамічно зростає обсяг українсько-турецької торгівлі. Україна та Туреччина висловлювали зацікавленість у розвитку співпраці
як у регіоні Причорномор’я, Середземномор’я, так і Близького
Сходу загалом.
Ідентифікація особливостей стимулювання торговельного
співробітництва України з іншими країнами передбачає визначення
основних показників, які характеризують тенденції у зовнішній торгівлі держави (рис. 1). Як бачимо з наведених даних, динаміка експорту товарів і послуг з України протягом періоду з 2005 по 2012 р.
мала загальну тенденцію до зростання. Так, порівняно із 2005 р. значення цього показника у 2019 р. зросло на 98%. Проте за період з
2012 по 2015 р. обсяг експорту з України скоротився на 102%, що
зумовлено наслідками економічної кризи. У 2016-2019 рр. намітилася тенденція до стабілізації експорту з України та його поступового зростання. У 2017 р. відносно попереднього року експорт з України збільшився на 19,0%, у 2018 р. – на 9,4%, у 2019 р. – на 5,7%.
У 2020 р. експорт товарів та послуг зменшився майже на 8% порів37

няно із 2019 р. [12]. На думку науковців, це відбулось внаслідок скорочення ділової активності в умовах глобальної пандемії.

Рис. 1. Динаміка обсягів експорту товарів і послуг з України
з 2005 по 2020 р., млн дол. США
Джерело: сформовано на основі [12].

Згідно з показниками експорту товарів та послуг по основним
торговельним партнерам за 2018 – 2020 роки, формування експортних напрямків в Україні мають тенденцію диверсифікації впродовж
останніх 5 років. Лише експорт до ЄС займає перше місце за обсягами за останні 5 років і відповідно не відображений на інфографіці.
За даними результатів аналізу, варто відзначити стабільну
частку Туреччини, Єгипту, Ізраїлю, ОАЕ, Саудівської Аравії та
Іраку серед основних споживачів українських товарів та послуг. Диверсифікація експортного ринку відображає також зміни в експортній продукції України. Традиційно частка сільськогосподарських
товарів та чорних металів в експорті до цих країн збігалися, охопивши приблизно 40–45%. Але за останні роки частка металів зменшилась у деяких країнах до 20%, а водночас обсяг сільськогосподарської продукції зріс майже до 60%. Наприклад, експорт зернових
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культур до Ізраїлю становить у середньому 44%, а чорні метали –
27,06% українського експорту до цієї країни, до Єгипту – в середньому 42 та 60,59%, до Саудівської Аравії – 50 та 28,45% відповідно. Варто зазначити, що в структурі українського експорту в країни Близького Сходу майже відсутні інноваційні товари [12].
Зростання експорту приносить валюту в країну, більше інвестицій та найголовніше – Україна стане більш конкурентоспроможною країною. Динаміку показників зовнішньої торгівлі України
наведено на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка показників зовнішньої торгівлі України
у 2016-2020 рр., млрд дол. США
Джерело: складено авторами на основі [1].

У процесі розробки та обґрунтування напрямів співпраці з
країнами Близького Сходу необхідно враховувати, що, по-перше,
наслідки глобальної пандемії, та по-друге, поширення політичних
конфліктів за останні два роки, які періодично переходять у військове протистояння («Брати-мусульмани», «ІДІЛ», «Аль-Каїда»,
«Талібан», «Хамас» тощо) може більш глибоко та тривало впливати
на економіку країн регіону, ніж попередні рецесії. Це зумовлено
тим, що унікальні риси, характерні для глобального шоку, обумовленого пандемією, наклалися на довготривалі чинники уразливості
в регіоні. Так, значна частка від сфери послуг (у тому числі туризму)
в економіці країн регіону, погіршення стану балансів підприємств,
обмежені можливості роботи у віддаленому режимі та залежність
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від грошових переказів, будуть серйозно стримувати перспективи
відновлення. Внаслідок цього в регіоні прогнозується зниження реального ВВП за підсумками 2020 р. на 4,1%. Це скорочення на 1,3%
більше, ніж прогнозувалося в квітні 2020 р. В умовах стриманих
темпів відновлення світової економіки переважають ризики погіршення ситуації, а пандемія все ще піддає регіон випробуванням.
В українській економіці за попередніми прогнозами зниження ВВП за підсумками 2020 р. очікується до 5%. Скорочення
ВВП у IV кварталі становитиме 2,5-3,0% [12]. Зазначимо, що економічні чинники національних інтересів завжди присутні в актуальних зовнішньополітичних пріоритетах усіх держав світу, оскільки вони є джерелом добробуту громадян, забезпечують розвиток та
процвітання держави. Тому стратегія розширення ринків збуту та
ефективної підтримки вітчизняного бізнесу за кордоном має оновлюватися постійно.
Африка – регіон який зростає та має найвищі показники економічного зростання у світі, регіон, який не насичений товарами. За
даними Світового банку три африканські країни увійшли до топ-10
найбільш динамічних економік світу [10]. «Країни Північної Африки є традиційно важливими для України політичними та торговельними партнерами, – відзначає Г. Латій, – Протягом останніх
двадцяти років Арабська Республіка Єгипет, Саудівська Аравія,
ОАЕ, а років десять тому й Алжир та Сирія були одними з найважливіших торговельно-економічних партнерів України» [7]. Україна
може використати потенціал цього регіону для розвитку своєї економіки та розширити географію торгівлі товарами та послугами.
Безумовно, розвиток дво- та багатосторонніх відносин України з країнами Північної Африки лежить у площині геоекономічних
інтересів України. Це можна пояснити тим, що наша держава зацікавлена у розвитку торговельного та економічного співробітництва,
виходячи зі значного потенціального значення ринків вказаних
країн для виходу українських експортерів, адже країни регіону
і сьогодні демонструють значний попит на українські товари, особливо на промислові, сільськогосподарські та військово-технічні товари. Крім того, дані країни географічно є відносно близькими. Однією з передумов практичних проблем розвитку зовнішньоекономічних відносин України з країнами досліджуваного регіону є те,
що останнім часом геополітичний вплив останніх на світовій арені
суттєво зріс. Хоча, наша держава і забезпечила собі широку дипломатичну присутність в країнах регіону. Так, за даними Міністерства
закордонних справ України, посольства України діють у більшості
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країн Близького Сходу та Північної Африки. Це свідчить про активний доступ країни до налагодження співпраці [5]. Разом з тим,
важливим аспектом також є створення інституційних передумов активізації зовнішньоторговельних відносин.
За період 2017-2019 рр. Україна торгувала з 212 партнерами.
За даними Державної служби статистики України, товарообіг з Африкою склав 4,7 млрд дол. США. З них понад 4 млрд – експорт українських товарів та послуг, близько 700 млн дол. США – імпорт з
країн Африки. Майже 80% товарів українського експорту йде до
країн Північної Африки, серед яких лідерами є Єгипет (1,8 млрд
дол. США), Алжир (535 млн дол. США) і Марокко (289 млн дол.
США). Єгипет є сьомим партнером України за експортом [14]. Порівняно з 2017 р. експорт українських товарів та послуг збільшився
на 12,7%. Нами для дослідження обрано Єгипет, Алжир та Марокко.
Обсяги експортно-імпортних операцій з країнами що аналізуються
за 2019 р. (табл. 1).
Таблиця 1
Зовнішня торгівля України з окремими країнами
у Північної Африки 2019 р
Імпорт

Експорт

Обсяги, тис.
дол. США
(частка, %)
20253
(0,04%)

Обсяги, тис.
дол. США
(частка, %)
390793
(0,83%)

Марокко

42827
(0,08%)

363215
(0,77%)

Єгипет

74509
(0,31%)

1557141
(3,29%)

Країнапартнер
Імпорт
Алжир

Основні статті експорту
(частка, %)
Жири та олії (34,87); зернові культури (24,98); чорні метали (16,31); палива
мінеральні, нафта, продукти переробки (8,13)
Зернові культури (41,95);
залишки та відходи харчування та промисловості
(18,62); палива мінеральні,
нафта, продукти переробки (15,38); продукти неорганічна хімії (1,26); жири
та олії (7,51)
Чорні метали (46,57); зернові культури (36,58); жири
та олії (6,04)

Сальдо,
тис. дол.
США
370540

320388

1482632

Джерело: за даними Державної фіскальної служби України та інформаційного порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
«Державна підтримка українського експорту» [8, 9].
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Країни континенту імпортують українські зернові (пшеницю,
ячмінь, кукурудзу), олійні культури (соєві боби, льон), соняшникову і соєву олії, борошно, помідори, солод, м’ясо та яйця птиці,
шоколад. Найбільш активні у торгівлі з Україною Єгипет, Туніс,
Марокко, Лівія [3].
За індексом конкурентоспроможності, який щорічно складається Всесвітнім економічним форумом, найбільше зростання індексу у 2019 р. було продемонстровано двома регіонами: Близький
Схід і Північна Африка (2,77 %) та Суб-Сахарська Африка (2,35%),
що продовжує тренд зростання ролі цих регіонів серед інших країн,
що розвиваються. Темпи зростання країн Суб-Сахарської Африки,
за даними Світового Банку, у період з 2010 по 2019 р., були на рівні
4% в середньому. У відповідному періоді у країнах Близького
Сходу та Північної Африки цей показник складав 3,67% [5].
Зовнішня політика держав складається із сукупності цілого
спектра різних зв’язків та взаємовідносин суб’єктів та об’єктів політики і значна частка у цих відносинах належить міжнародній торгівлі. Сьогодні Україна активізує свою зовнішньоекономічну діяльність, яка включає зовнішню торгівлю товарами та послугами,
прямі інвестиції в державу та економіку інших країн. Базою зовнішньоекономічної діяльності країни є її зовнішня торгівля, яка
здійснюється у двох основних формах: експорт та імпорт.
Для оцінювання зовнішньої політики та зовнішньоекономічної діяльності України у дослідженні було вивчено досвід та практика окремих країн та міжнародних інституцій, виконаного деякими закордонними аналітичними центрами. Особливу увагу було
приділено проєктам Європейської ради з міжнародних відносин
(European Council on Foreign Relations, ECFR) та Асоціації міжнародних справ, Чехія (Asociace pro mezinárodní otázky, AMO).
Запропонована методологія дослідження зовнішньої політики та зовнішньоекономічної діяльності України враховує наявні
зовнішньополітичні обставини, недоліки та переваги конституційного розподілу повноважень у частині реалізації зовнішньополітичного курсу, усталені політичні та інституційні практики у сфері
міжнародних відносин, документи стратегічного та операційного
характеру у сфері зовнішньої політики, зовнішньоекономічної діяльності та безпеки України, офіційні аналітичні матеріали, які лягають в основу зовнішньополітичної позиції вищих посадових осіб,
офіційні звіти.
Представлене дослідження охоплює період 2020 р. у розділах
щодо політичного інтересу, міжінституційного співробітництва,
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торгово-економічне співробітництво, діяльності та результатів по
кожному з обраних напрямів. Оцінка стратегічного бачення базується на всьому загалі відповідних документів, які є дійсними на
момент її виставлення. Цього разу також представлений огляд зовнішньополітичного виміру боротьби з пандемією COVID-19 та її
наслідками. Були розроблені п’ять індикаторів оцінювання стану
реалізації зовнішньої політики, зовнішньоекономічної діяльності за
кожним із напрямів та оцінені по п’ятибальній шкалі.
Загальна оцінка успішності реалізації зовнішньої економічної
діяльності України визначається шляхом отримання середньоарифметичного показника від загальних оцінок за всіма напрямами, які
аналізувались. Загальний рейтинг виставляється шляхом підрахунку аналогічно до оцінки окремих напрямів зовнішньої політики.
Так, маємо такі значення (табл. 2):
А = 5балів, А- = 4,6-4,9;
В+ = 4,1-4,5, В = 4, В- = 3,6-3,9;
С+ = 3,1-3,5, С = 3, С- = 2,6-2,9;
D+ = 2,1-2,5, D = 2, D- = 1,6-1,9;
Е+ = 1,1-1,5, Е = 1.
Таблиця 2

Іран
Ізраїль
Туреччина
Інші країни…..
Економічні
відносини
Близький Схід
Суб-Сахарська
Африка

Результати

2020

Торговельно – економічне співробітництво

2019

Стратегічне бачення

2018

Інституційна співпраця

Напрями зовнішньої політики

Політична залученість

Зведена таблиця оцінок реалізації напрямів
зовнішньоекономічної діяльності України

DВВ

Двосторонні відносини
E+
C
3
4
В+
С3
3
С+
А5
4

3
2
5

3
4
5

2
2
4

С+

С+

4

2

3

2

ВС-

Регіональна співпраця
С+
В4
С+
С5

4
3

3
3

4
2

3
2

С-

2
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Відповідно до проведених оцінок реалізації напрямів зовнішньоекономічної діяльності, які відображені в табл. 2, розглянемо
кожний із зазначених напрямів більш детально.
У порівнянні з минулими роками інтерес України до Ірану
дещо виріс. Українсько-іранськими відносинами у 2020 р. опікувались МЗС, МЕРТ, Мінінфраструктури, Міністерство юстиції. Діяльність, зокрема, координується Міжурядовою українсько-іранською спільною комісією з економічного та торговельного співробітництва, яка працює не дуже ефективно як через санкції, так і через ситуацію з пандемією COVID-19.
Стратегічне бачення співробітництва з Іраном (сформоване
на рівні заяв у 2016 р.) ґрунтується на трьох принципах: дружній
характер стосунків обох держав; недопущення втручання та перешкоджання співробітництву з боку третіх держав; взаємна зацікавленість: Ірану як гаранта енергетичної безпеки України, а України
як гаранта продовольчої безпеки Ірану. Водночас можливості України в енергетичній співпраці з Іраном критично зменшились, зокрема, внаслідок американських санкцій щодо іранської ядерної
програми, що не може не відбиватися на практичному розвитку
відносин. Така ситуація є показником не надто ефективної співпраці
між Україною та Іраном.
У 2020 р. у відносинах України з Іраном спостерігалися
неоднозначні тенденції. З одного боку, катастрофа літака МАУ
призвела до значної інтенсифікації політичних контактів між Києвом та Тегераном. З іншого – торговельно-економічні показники
співробітництва залишаються порівняно невисокими, що пов’язано
із продовженням глобальних санкцій США проти Ірану. Щоправда,
попри пандемію коронавірусу у порівнянні з 2019 р. спостерігалося
деяке зростання загального товарообороту між Україною та Іраном
(на 20% збільшився експорт з України в Іран і майже незмінними
залишилися обсяги імпорту з Ірану – 98,5% від показників 2019 р.).
Але все одно ці показники залишаються низькими у порівнянні з
2017 р. – останнім роком перед відновленням американських санкцій проти Ірану. Підвищення обсягів товарообігу у порівнянні
з 2019 р. можна пояснити тим, що в структурі економіки менш за
все від пандемії коронавірусу постраждала роздрібна торгівля, основою якої нерідко є продукти імпорту з Ірану (горіхи, сухофрукти,
овочі). Експорт України в Іран у 2020 р. становив лише 258,85 млн
дол. США, а імпорт – 48,2 млн дол. США. Торговельне сальдо є
позитивним для України.
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У 2020 р. спостерігається активізація торговельно-економічної співпраця із Ізраїлем. Досягнуто домовленості про проведення
чергового засідання Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва після покращення
епідеміологічної ситуації. Очільники держав, міністри закордонних
справ та голови парламентів України та Ізраїлю запросили один одного здійснити візити після закінчення пандемії. З 1 січня 2021 р.
запрацював договір щодо ЗВТ між Україною та Ізраїлем, що створює нові можливості для досягнень у практичній сфері. За даними
Держстату України, за 2020 р. товарообіг між Україною та Ізраїлем
склав 734,5 млн дол. США, що свідчить про зменшення у порівнянні з минулим роком (експорт знизився на 9,1%, імпорт – на
17,3%), але зі збереженням значного позитивного сальдо для України. Зовнішня торгівля послугами склала 240,16 млн дол. США
(експорт впав на 16,3%, імпорт – на 40%) [12].
У новій Стратегії національної безпеки України Турецька
Республіка зберегла статус стратегічного партнера. Активно розвивався політичний діалог: незважаючи на пандемію Covid-19, 2020 р.
відзначився рекордною кількістю взаємних візитів та зустрічей на
високому рівні. Ключовими сферами двостороннього співробітництва залишалися економічна та політико-безпекова, співпраця в
оборонно-промисловому комплексі.
У ході візиту до України зовнішньополітичного радника Президента ТР підписано Дорожню карту українсько-турецького співробітництва. Незважаючи на карантинні обмеження, різкого падіння у двосторонній торгівлі та туристичному секторі вдалося
уникнути. За показниками 2020 р. Туреччина входить у першу
п’ятірку торговельних партнерів України. Вдалося втримати позитивне сальдо, попри падіння експорту на 7%. Загальний товарообіг
склав 2,8 млрд дол. США. Торгівля послугами впала на 25% і
склала 570 млн дол. США.
Протягом 2020 р. загальний інтерес до африканського континенту проявляли усі гілки української влади. Так, Президент України В. Зеленський заявив про підготовку Національної економічної
стратегії до 2030 року, що буде включати підтримку експорту та
торговельної дипломатії, аби наростити товарний експорт, у т. ч. до
країн Африки.
У 2020 р. відбулося скорочення обсягів українського товарного експорту до країн Суб-Сахарської Африки на 2,1%. Частка
країн регіону у загальному обсязі українського експорту за підсумками 2020 р. склала 1,9% або 950 млн дол. США в абсолютних
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цифрах. На цьому тлі сальдо торговельного балансу лишається позитивним для України (+375 млн дол. США). Найбільшими покупцями української продукції виступають Ефіопія, Сенегал, Гана, Кенія, Нігерія, Судан, Камерун, Кот д’Івуар, Мавританія та Танзанія.
Проте відбулося послаблення українських експортних позицій на
ринках ПАР, Джибуті, ДР Конго, Того. Майже припинилися експортні поставки до Замбії, Уганди, Малаві, Ботсвани та значно скоротилися до Анголи. Якщо вести мову про бізнес-діяльність українських компаній у Суб-Сахарській Африці, то у 2020 р. про себе нагадали ДК «Укроборонпром» (авіаремонтні підприємства), «Мотор
Січ» (авіаційні газотурбінні двигуни), «Аеромех» (зерносепаратори), АвтоКрАЗ (вантажні автомобілі), «Метінвест» (продукція
металургії), МХП, «Терра», USPA Fruit, «Агропродсервіс» (продовольча продукція).
У 2020 р. політика України щодо Близького Сходу та Північної Африки була традиційно зосереджена на поглибленні співробітництва у торговельно-економічній сфері та залученні інвестицій.
Проте, економізація інтересів набула більш системного характеру.
Найбільш цікавими для співробітництва залишаються країни Перської затоки та арабського Магрибу, а найбільшу увагу було зосереджено на взаємодії з ОАЕ, Катаром, КСА та Йорданією. 2020 р.
відзначився пожвавленням інтересу до Оману, Єгипту та Алжиру.
Попри те, що пандемія значним чином не позначилась на активності
контактів з країнами регіону, вона мала наслідки для результатів діяльності. Відсутність регіональної стратегії та системної діяльності
не дає вивести відносини на стратегічний рівень.
Найбільшу увагу зосереджено на країнах Перської затоки, зокрема Катарі та ОАЕ (вони включені в топ-10 країн найбажаніших
для українських експортерів за результатами опитування учасників
Ради експортерів та інвесторів при МЗС). Діяльність передусім була
спрямована на виконання мети із розширення географії економічних контактів України, інтенсифікації торговельної взаємодії та залучення інвестицій, а також на виконання цілі України стати гарантом продовольчої безпеки близькосхідних країн, що обговорювалося в процесі двосторонніх переговорів з представниками країн
регіону. Обговорювалася можливість встановлення режимів преференційної торгівлі з Єгиптом та Тунісом, активізація співробітництва у космічній галузі з Єгиптом, створення міжурядової комісії з
Алжиром.
Обсяг товарообігу з країнами Близького Сходу (без Ізраїлю,
Туреччини, Ірану) у 2020 р. дещо знизився у порівнянні з 2019 р.
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(на 800 млн дол.) та склав 6,3 млрд дол. США. Експорт становив
5,8 млрд дол. (11,8% від загального), імпорт – 450,3 млн дол. (0,8%
від загального). Обсяг торгівлі послугами склав 591,3 млн дол.
США. Експорт становив 428,5 млн дол. (3,8% від загального), імпорт – 162,8 млн дол. (3,1% від загального). Попри зменшення на
30% обсягів торгівлі з Єгиптом та на 12% з КСА, вони залишаються головними торговельними партнерами України в регіоні.
Відбулося значне збільшення експорту до Катару (на 75%), Марокко (26%), Афганістану (вдвічі) [12].
Отримані результати засвідчують важливість створення нової
програми стимулювання експорту та визначення пріоритетних напрямів і регіонів розширення зовнішньої торгівлі. З метою поглиблення торгівлі та збільшення її ефективності є доцільним ініціювання укладення двосторонніх та багатосторонніх угод, забезпечення належної інституційної підтримки експортно-імпортних операцій та підвищення конкурентоспроможності товарів шляхом технологічного оновлення виробництва для включення нових товарних позицій у структуру зовнішньої торгівлі.
Висновки. Отже, особливо значну роль в посилення міжнародної торговельно-економічної співпраці України відіграє її вихід
на ринки країн Близького Сходу та Африки. Погіршення економічної ситуації в світі в умовах глобальної пандемії, з одного боку, та
зниження показників експортного потенціалу України за 20192020 рр., з іншого, виводить на перший план питання формування
та впровадження стратегічних завдань, які мають сприяти розвитку
вітчизняного виробника та просування його продукції на зовнішні
ринки.
Таким чином, для України розширення постачання товарів
і послуг на ринки збуту, освоєння нових ринків, а також прозорість
умов торгівлі та прогнозованість торговельних потоків забезпечуються, зокрема, через участь у міжнародних спеціалізованих організаціях, діалог з країнами-партнерами та повноцінне функціонування українського експортно-кредитного агентства.
На основі результатів проведеного дослідження подальші
розробки авторів у цій науковій площині будуть реалізовані через
аналіз особливостей макроекономічного, політико-правового, соціального-культурного та технологічного середовища у країнах
Близького Сходу. Співпраця з країнами Африки обумовлена тим,
що країни континенту збільшили свою значущість у міжнародних
відносинах. Країни цього регіону є значним споживачем товарів галузі промисловості, сільського господарства та військово-техніч47

них товарів. Також країни Африки готові сьогодні до економічної
та політичної інтеграції у рамках континенту в подальшому.
Відповідно, завдяки зростанню економічного та соціального
потенціалу цих регіонів формуються нові економічні та соціальні
умови в країнах, закріплюється їх місце в глобальних економічних
процесах шляхом включення у ланцюги вартості та стимулюється
перегляд стандартів і умов життя та зміни у процесах врядування
суспільних сфер.
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ІМПЕРАТИВИ МАТРИЦІ ПОСТУЛАТІВ НООСФЕРНИХ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЯК ПІДҐРУНТЯ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
Нині країни світу перебувають в процесі трансформації власних причинно-наслідкових взаємодій з явищами глобалізації, інтеграції, пошуку потрібної моделі соціально-економічного розвитку. Усе, що діється в усіх сферах їхнього економічного, соціального і духовного буття, лавинним чином коментується уніфікованими загальнодоступними інформаційними потоками. Порад, програм, рецептів – океан.
Нерівність у доступі до інформації та в розумінні її освіченими і малоосвіченими верствами населення призводить до збільшення розриву між ними, різнобою хитань, хибних тлумачень
тощо. Гірше того, поточні дискусії політиків, економістів, приватні
розмови «на кухні» і в бізнес-середовищі, обертаючись довкола тем
зловживань, політичної й економічної боротьби без правил, корупційних скандалів, кризи можливостей цивілізованої реалізації особистості геть-чисто позбавлені конструктивних пропозицій і викладу їх у доступному загалу вигляді.
Багато країн обтяжені обмеженістю динаміки і темпів набуття населенням соціального досвіду і адекватного часу мислення,
що загрожує кількома десятиліттями перебування в хвості соціально-економічного прогресу. Навіть знання законів допомагає лише
описати траєкторію руху, якщо, до речі, відомі умови цього руху.
Вони не спроможні спричинити будь-який рух і нічого не можуть
створити, тому що він реалізується через суб'єктивну діяльність
і поведінку людей. А поверховість і некритичність сприйняття
людьми дійсності, загравань з ними, того, що їм пропонують і обіцяють, спричиняє помилки у виборі вектора соціальної поведінки.
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Нових форм набули негативні явища комунікації у зв'язку з
перенесенням спілкування з традиційного офлайн в онлайн-середовище. Йдеться, зокрема, про маніпуляцію – вид психічного впливу,
вміле здійснення якого спричиняє приховане збудження в іншої людини намірів, які не збігаються з актуальними бажаннями. Оскільки
спілкування в онлайн-середовищі відбувається за допомогою засобів та механізмів, відмінних від спілкування в офлайн-середовищі,
для прихованого впливу на процеси прийняття рішень, формування
запрограмованої світоглядної позиції та дії до учасників онлайнспільноти застосовують інформаційно-психологічну маніпуляцію,
тобто цілеспрямований вплив однієї особи на підсвідомість інших
людей за допомогою компонент інформаційного простору та механізмів психологічного впливу з односторонньо вигідною метою.
Понад два десятки років тому відомий американський футоролог Елвін Тоффлер, згадавши пророче висловлювання Уінстона
Черчілля «Імперія майбутнього – це імперія інтелекту» та підкресливши, що знання стає основним джерелом розвитку суспільств, зауважив: «Як видно, всі «палають любов'ю» до інформаційної війни»
[1].
Інформаційно-психологічна маніпуляція несе негативні наслідки учасникам спільнот, обговорюваним об'єктам дійсності (установам, інституціям, брендам, іміджу людей, владним структурам
тощо) та онлайн-спільноті взагалі. Наслідки – несвідомі дії, об'єктивно необґрунтована зміна світоглядної позиції загалу, ушкодження позитивного іміджу певного об'єкта, більше того – відхід
учасників спільнот, їхній розлад і навіть зникнення. Частина населення живе чужими мріями, нав'язаними ідеями, якимось неформальними суспільними нормами, копошиться у дрібницях, конфліктах, розборках тощо, розгубилася на теперішніх крутих роздоріжжях.
Люди часто насолоджуються комфортом власної суб'єктивної думки і відкидають геть дискомфорт об'єктивного мислення.
Складні аргументи не сприймаються, однакова, тобто об'єктивна,
інтерпретація дійсності виключається. Один з найпечальніших результатів цього – поява у владі людей низької якості нездатних капіталізувати країну.
Консолідувати зусилля членів суспільства, ввести їх у єдиний
цілеспрямований потік діяльності щодо суспільного розвитку в таких умовах не вдається. Посилюється соціальне напруження, формується масове відчуття руйнівної стихії глобального і місцевого
масштабів. Таке «наелектризоване» суспільне середовище само по
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собі стає генератором кризових процесів. Мотиваційне середовище
соціально-економічного розвитку руйнується. IQ-потенціал народів
по-справжньому в дію не включається. Отже, годі й говорити про
проривні темпи цього розвитку. Що ж може врятувати від блукання
в пошуках добробуту і благополуччя?
Оскільки сучасні суперечності соціально-економічного розвитку країн світу, його різновекторність визначають соціальну поведінку людей взагалі, а особливо поведінку суб'єктів економічної
діяльності в усіх ланках на мікро-, мезо- і макрорівні, об'єктивно
постає потреба на науковому рівні з'ясувати, якими мають бути в
сучасних умовах підґрунтя і вектори дій по корекції цієї поведінки.
Автори роблять спробу знайти рішення на прикладі відносин у
сфері економіки.
Об`єктивно постає потреба на науковому рівні з`ясувати, на
якому методолого-методичному підґрунті мають відбудовуватися
сучасні ментально-психологічні та інформаційно-комунікативні
тренування для формування дієвої здатності членів суспільства на
всіх рівнях до соціальної інтеграції. Під нею, зазвичай, розуміють
процес, що ґрунтується на соціальному діалозі і передбачає активне
і результативне залучення індивідів, громад, країн до суспільних
зв`язків заради піднесення рівня пристосування до умов проживання, гіперконкуренції, до підприємницьких зв`язків і управлінського співробітництва заради конкурентоспроможності.
Дослідження поведінкових упереджень людей при прийнятті
ними,зокрема, економічних рішень було і залишається об'єктом наукових інтересів таких вчених як Дж. Акерлоф, Д. Аріелі, М. Ейчен,
Д. Канеман, Г. Ле Бон, К. Лойбл, Дж. Лонго, Р. Олсен, Ф. Рейдел,
К. Санстейн, Дж.Р. Собехарт, Р. Талер, А. Тверскі, І. Урсачі, Д. Хілясон, Т. Хіра, Р. Шиллер та ін. Помітні вагомі результати за профілем наукових розвідок, які кореспондуються з тематикою пропонованої статті, належать українським науковцям, увага яких дедалі
більше прикута до даної проблематики [2-9]. Її досліджували Г. Ложкін (проблеми економічної психології загалом); Т. Кізима (загальні теоретичні блоки щодо ролі поведінкових фінансів); В. Крикун (поведінкова економіка в дослідженні українського банківського ринку); С. Кузьмінов (суб'єктні оцінки як фактор ринкової
координації); П. Нікіфоров, С. Кузьмук (економічна людина та
біхевіористична концепція фінансів); С. Солодухін (вплив поведінкових факторів на фінансові ринки під час управління інвестиційними ресурсами); Н. Циганова (взаємодія суб'єктів фінансового
ринку в умовах поведінкової економіки). Проблеми поведінки ук53

раїнських суб'єктів господарювання досліджували також В. Бабіченко, А. Крисоватий, А. Кудінова, І. Рекун, О. Терещенко, Ф. Федосов та багато інших.
Теоретичні положення сучасної біхевіористичної концепції в
економіці сформувалися на основі досліджень, які з'ясували психологічне підґрунтя прийняття рішень. Через імплементацію психологічно більш правдоподібних мотивів прийняття рішень на основі
урахування когнітивних, конативних і афективних факторів, поведінкових упереджень і цілей та ідентифікації їх причин досягається
відчутне посилення пояснювальної і прогностичної ролі економічної теорії.
Вченими виявлено, що в умовах асиметричності інформації,
швидкої зміни середовища, невизначенностей у кризових ситуаціях, посилення впливу афективних і когнітивних факторів не підготовлені належним чином кадри проявляють нераціональність у
різних ланках економічної поведінки. Скажімо, при відкритті нового бізнесу, формуванні структури капіталу, залучені ресурсів,
врахуванні ризиків, у ставленні до політики конвергенції та інтеграції, структурної політики, визначення предметного наповнення стратегій, тактик, у здійсненні оперативних дій без врахування особливостей взаємодії глобалізації і регіоналізації тощо.
Кадри суб'єктів господарювання проявляють надмірну і необґрунтовану самовпевненість, непослідовність, невміння адаптуватися до
значимих для них трендових зрушень і процесів як у світі, так і на
макро- та мезорівні. Тому з повною вірою у свою раціональність
вони приймають ірраціональні за своєю суттю рішення, особливо з
точки зору стратегій розвитку і соціальної відповідальності.
Науковці і практики, заглиблюючись у неекономічні властивості явищ в економіці, сформували відповідні ідеї та вчення: підприємницьку теорію фірми, теорію корпорації, еволюційну теорію,
мережеву теорію організації; обґрунтували зв'язок між внесками в
людський капітал та економічним розвитком, ототожнення прибутку з абстракцією. До розробки даної проблематики залучаються
системний аналіз і теорія оптимальних рішень, математичне та програмне забезпечення, інформаційні технології.
На основі емпіричного аналізу науковцями виявлені такі поведінкові упередження, як парадокс Еллсберга, ефект неприйняття
втрат, парадокс Алле, ефект натовпу, ефект фрейму, ілюзія підтвердження, евристика наявності, евристика якоря, ефект гіперреакції на інформацію, теорія перспектив та інші, котрі віддзеркалюють національні особливості економічної поведінки.
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Аналітиками встановлено також надзвичайне ускладнення
середовища прийняття рішень у результаті суперечливого впливу
інформації та інформаційних процесів, спричинення необхідності
постійного резюмування даних, яке дедалі більше набуває ознак автоматизму, а тому сформовані оцінки фактично не перевіряються,
залишаючись підґрунтям прийняття рішень.
Виробничі і бізнес-процеси через стрімке акумулювання та
миттєву обробку величезних масивів інформації спрощуються
і прискорюються. А це ускладнює середовище прийняття рішень
через те, що інформаційні технології породжують додаткові ризики,
пов'язані з загрозою перетворення суб'єктів господарювання на
об'єктів інформаційної війни, хакерських атак. І при цьому перманентне нарощування масштабу необхідної для опрацювання і врахування інформації надзвичайно посилює вплив когнітивних упереджень.
Узагальнення існуючих досліджень поведінкової економіки
переконує, що вона є парадигмою глобального розвитку, яка переміщує дослідницькі інтереси і зусилля на людину зі здоровими потребами творчої та безпечної життєдіяльності, з її фізіологічною,
психологічною, духовною і соціальною будовою. Це і є реальний
економічний суб'єкт, котрий визначає у вирішальній мірі економічні відносини.
Разом з тим, аналіз проведених на цей час наукових досліджень засвідчив, що в багатьох випадках їх результати не знаходять практичного втілення, оскільки потребують подальшого поглибленого вивчення анатомії глобальної нестабільності, викликів
сучасності і в майбутньому, соціально значущих форм взаємодії населення і викликів життєдіяльності суспільств, держав та додаткових пошуків і системно-аналітичного, ситуативного опрацювання
ключових етапів і технологій практичних дій по подоланню перелічених проблем.
Мета аналітичного дослідження статті – обґрунтувати методологічне і методичне підґрунтя виявлення та реалізації напрямів
модифікації економічної поведінки суб'єктів реального сектору економіки і практики прийняття ними рішень на основі імплементації
у свідомість діючих в економіці осіб матриці постулатів ноосферних цивілізаційних трансформацій, запропонувати орієнтовний покроковий план відповідних першочергових практичних дій.
Таке підґрунтя, ставши частиною внутрішньої сутності і системи світобачення населення, а особливо керівних кадрів усіх рівнів, зумовлюватиме розуміння і врахування не лише власне еконо55

мічних чинників, а й більш широкого кола соціальних, культурних,
політичних та інших інститутів, першості ролі керуючих агентів,
ментальних і особистісних особливостей менеджерів, когнітивних
та конативних факторів прийняття рішень, аби при оцінці кадрів
усіх рівнів, особливо у виробничому процесі, на перший план виходили лише освіченість, практичний досвід, професіоналізм.
Для досягнення поставлених цілей звернемося перш за все до
положень щодо сутності економічного мислення. Це система поглядів індивіда на закономірності економічного розвитку, сутність
економічних явищ і процесів та причини їх виникнення; це діалектичне поєднання і взаємодія економічних знань, ідей, теорій тощо в
економічній системі [10]. Це не просто сукупність економічних
знань, а здатність їх освоювати, використовувати у практичній
діяльності (житті), тобто це – формування моделі економічної поведінки [11, с. 20]. Економічна поведінка – це поведінка, пов'язана з
перебором альтернатив з метою раціонального вибору, тобто вибору, в якому мінімізуються витрати і максимізується чиста вигода
з урахуванням соціальної відповідальності за вибір.
Особливостями економічного мислення є а) індивідуальність,
що означає вибір як вихідної смислової одиниці індивіда, коли
будь-яке економічне рішення, навіть групове, пов'язане з мотиваційно-ціннісними особливостями людей, які його приймають; б) раціональність – оцінка людиною у своїх діях заздалегідь очікуваних
плюсів і мінусів доступних їй варіантів. Отже не можуть бути раціональними рішення, прийнятті несвідомо на основі емоцій, стереотипів, шаблонів; нарешті, спільність, тобто припускається, що
всі суспільні відносини є результатом процесу ринкового типу, а
отже, й функціонування механізмів економічного способу мислення [11].
Зрозуміло, що ці особливості економічного мислення накладають відбиток на моделі економічної поведінки людини, еволюція
яких відбувається постійно [12, с. 17]. Зокрема:
– модель «економічна людини» (Адам Сміт, 1776): людина
прагне до максимізації вигоди, раціональна з точки зору механізмів
прийняття рішень, володіє повнотою інформації, діє на конкурентному ринку, який передбачає мінімальний взаємозв'язок і іншими
економічними людьми;
– модель «людини раціональної» (Альфред Маршалл, 1890):
поведінку людини визначають її потреби і поточні доходи, вона
прораховує найбільш раціональний варіант поведінки;
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– модель «обмежено раціональної людини» (Герберт Саймон,
1959): людина робить свій вибір, перебираючи лише обмежену
кількість альтернатив, раціональність завжди буде обмеженою
(теоретично завжди існує рішення, вигідніше за прийняте);
– модель «економічно-психологічної людини» (Джордж Катона, 1975; Амос Тверскі і Даніель Канеман, 1981): людина діє в умовах невизначеності і ризику, у процесі прийняття рішення схильна
до допущення помилок і евристик (поведінкова економіка).
Аналіз наукових пошуків останніх десятиліть переконує, що
поза увагою ще залишається об’єктивно обумовлене визначення загального русла, рамкових чинників, що диктують особливості та
межі формування економічних відносин на всіх рівнях. По суті на
перший план виходить матриця постулатів ноосферного сценарію цивілізаційних трансформацій і світових викликів, що і є
проблемою аналітичного дослідження статті.
Це, по-перше, вже майже хрестоматійні принципи ноосферного сценарію, а саме:
креативності: основна функція ноосфери полягає в креативній (тобто творчій, теоретичній, інноваційно-технологічній) діяльності з метою розширення меж гомеостазу і освоєння нових екологічних ніш;
коеволюції: інтенсивність і швидкість техногенної діяльності
не повинна виходити за межі сталості та адаптаційних можливостей
біосфери в цілому і регіональних біоценозів зокрема;
комплінативності: соціокультура та інформаційно-управлінська інфраструктура повинна узгоджуватися з її техносферою;
гармонізації: умови сталого саморуху і розвитку не повинні
суперечити можливостям та умовам максимальної самореалізації
творчого потенціалу і різноманітних здібностей людини.
По-друге, логіка перелічених принципів може бути реалізована лише за умови, коли трансформації типів економік відбуватимуться в наступній послідовності. Від:
аграрної, в якій в економічній пропозиції превалюють сільгосптовари; основна економічна функція – добування і вирощування;
природа пропозиції – натуральна; основна риса – природна; метод
пропозиції – зберігання в масі; продавець – покупець; покупець –
ринок; фактори попиту – природні характеристики; до:
індустріальної, в якій в економічній пропозиції переважають
промислові товари; основна економічна функція – виробництво;
природа пропозиції – матеріальна; основна риса – стандартизованість; метод пропозиції – формується після виробництва; прода57

вець – виробник; покупець – споживач; фактори попиту – технічні
характеристики;
до:
інформаційної, в якій в економічній пропозиції переважають
послуги; основна економічна функція – надання; природа основної
пропозиції – нематеріальна; основна риса – індивідуалізована; метод пропозиції – надаються на вимогу; продавець – постачальник
(надавач); покупець – клієнт; фактори попиту – корисні переваги;
економіки вражень, де економічна пропозиція – враження;
основна економічна функція – постановка, організація; природа основної пропозиції - пам'ятна; основна риса – особисті; метод пропозиції – демонструвати до певного часу; продавець – виконавець, актор; покупець – гість (відвідувач); фактори впливу – відчуття; до:
економіки трансформацій, де основною економічною пропозицією стають власне трансформації, основна економічна функція –
надихання на зміни; природа основної пропозиції – ефективна,
орієнтована на результат; основна риса – індивідуальність; метод
пропозиції – тривалість у часі; продавець – наставник, порадник,
тренер тощо; покупець – прагнучий, бажаючий змінитися; фактори
попиту – набуті характеристики.
По-третє, за викладеною логікою трансформація сутності корпорації у ХХІ ст. має відбуватися наступним чином. Щодо:
організації. Від піраміди до віртуальної мережі;
джерела сили. Від стабільності до змін;
структури. Від самодостатньої до взаємозалежної;
ресурсів. Від атомів – фізичних активів до біт – інформації;
операції. Від вертикальної інтеграції до віртуальної інтеграції;
товарів. Від масового виробництва до масової індивідуалізації;
ринку, ринків. Від внутрішнього до глобального;
стратегії. Від «зверху вниз» до «знизу вверх»;
лідерства. Від догматичного до харизматичного.
очікування щодо роботи. Від безпеки щодо звільнення до особистого зростання.
удосконалень. Від поступових до революційних.
організації управління корпорацією. Від піраміди «старої»
економіки до віртуалізації «нової» економіки.
Поступовий перехід від лінійного, лінійно-штабного, лінійнофункціонального, дивізіонального, матричного і проєктного типів
організаційних структур до стабільних мереж (побудованих на
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принципі віртуальності – сталі взаємозв'язки між окремими елементами як такі відсутні; обслуговування клієнтів як в мережі, так і
поза її межами; вузька спеціалізація учасників); динамічних мереж
(принцип кластеру – тимчасовий союз організацій вздовж ланцюга
створення споживчої цінності; для реалізації в першу чергу інноваційних проєктів); та внутрішніх мереж (принцип вільного підприємництва – взаємодія між підрозділами однієї організації на основі
ринкових цін) дає ряд своєчасних і суттєвих переваг. Вони полягають у найбільш гнучкому пристосуванні до середовища, розвитку
разом з середовищем і кожним окремим учасником мережі, найнижчих накладних витратах, можливості залучення найкращих ресурсів, в першу чергу людських, високому ступені спеціалізації та
фокусування.
Але разом з тим ускладнюється координація функцій між
учасниками мережі, виникають високі ризики діяльності, основними особами втрачаються влада та контроль над ресурсами, виникають високий ступінь залежності від партнерів по мережі та високий ступінь вимогливості до інформаційної мережі.
Ця матриця невідворотньо приводить до висновку, що в демократичному суспільстві, особливо в неспокійні часи, існує об'єктивна і нагальна потреба і складне завдання здійснити такий вплив
на позицію та емоції народу, який змінив би способи мислення чоловіків, жінок, підростаючих поколінь стосовно не величини, а
духу, не політичних переконань, а усвідомлення, не самооцінки, а
розуміння себе, вад та чеснот суспільства.
Стає все очевиднішим, що сучасний підхід до соціально-економічного розвитку повинен охоплювати не тільки сферу економічної політики і практики, але й конкретні та різноманітні інструменти регулювання людської поведінки з боку держави та її органів,
громадянського суспільства, усіх чинних інститутів, прискорення
дозрівання інституційного та громадянського середовищ.
Іншими словами, ми стикаємось з об'єктивною необхідністю
корекції вектору зусиль в процесах модернізації економіки, зміни
соціальних цінностей і мотивів діяльності в бік ментально-психологічних та інформаційно-комунікативних тренувань, а скоріше інтервенцій. Настала пора невідкладно долати прірву між рівнем наукової філософської, естетичної думки, новаціями у сфері технологій, мистецтва, літератури і рівнем масової свідомості.
У контексті формування підґрунтя для досягнення проривних
темпів соціально-економічного розвитку доцільно, не гаячи часу,
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доповнити існуючі підходи і практику регулювання людської поведінки інструментами, метою яких є зміна та подальше вдосконалення поглядів населення, спрямування їх на піднесення індивідуальної конкурентоспроможності громадян, соціальної відповідальності, консолідацію зусиль громад, регіонів і суспільства для
досягнення проривних (експонентних) темпів соціально-економічного розвитку. Це, в свою чергу, відкриває можливості дотримання
учасниками соціально-економічних процесів принципів доцільності, узгодженості, відкритості дій, соціального партнерства, інтеграції соціального простору, пропорційності вигод та комплексності
підходів до вживаних заходів.
Формуючи інформаційну культуру особи (як сукупності інформаційного світогляду, системи знань і навичок, котрі забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність для задоволення індивідуальних інформаційних потреб через використання традиційних
і новітніх інформаційних технологій), домагатися, щоб комунікативний процес відбувався за проблемно-прагматичного підходу до інформації: рухатись від наборів символів, які зрозумілі приймачу
відповідно до його тезаурусу до символів, сприйняття яких розширює загальний тезаурус приймача, а відтак – до символів, сприйняття яких розширює актуальну частину тезаурусу приймача.
Водночас слід виробляти у населення імунітет проти дії так
званих луна-камер, використання яких фіксуємо повсякчас і майже
на кожному кроці. Як відомо, в теорії ЗМІ під луна-камерою розуміють своєрідну закриту систему (партія, громада, субкультура, сукупність користувачів сайту тощо), в якій певні переконання посилюються шляхом передачі або повторення всередині неї відповідного повідомлення. При цьому такими меседжами заглушаються
інші інформаційна потоки, і ніяка альтернативна інформація в лунакамеру не проникає. Соціум потребує допомоги в набутті навичок
виявлення цих камер та подолання нав'язуваних ними стереотипів.
Згідно з науковими працями в галузі психології нейтралізація
маніпуляції полягає у доведенні факту маніпуляції. Реципієнт, який
не володіє експертними знаннями про інформаційно-психологічні
маніпуляції, не може зробити це самостійно, оскільки до нього застосовують прихований вплив на свідомість. Це означає, що учасники дискусії мають бути поінформовані про прецедент маніпуляції, зокрема про це має бути повідомлено у дискусіях, в яких виявлено маніпуляцію, та у дискусіях, в яких жертви маніпуляцій беруть
участь.
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Світова наука вже має розробки і пропозиції щодо методів
і засобів виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції, в т.ч.
в онлайн-спільнотах, та їх нейтралізації. Тому відповідальні за інформаційну діяльність організації, адміністративні ланки, особи –
адміністратори, модератори тощо – мають постійно упереджувати
перелічені вище загрози і протидіяти їм.
Ментально-психологічними та інформаційно-комунікативними тренування мають сформувати дієву здатність членів суспільства до соціальної інтеграції, під якою зазвичай розуміють процес,
що ґрунтується на соціальному діалозі і передбачає активне і результативне залучення індивідів до суспільних зв'язків заради піднесення рівня пристосування членів домогосподарств до умов проживання, конкуренції, до підприємницьких зв'язків і управлінського співробітництва заради конкурентоспроможності.
На таких підвалинах члени суспільства своїми рішеннями
вмотивовано будуть домагатися появ інституційних засад ринкових
важелів подолання бюрократичних механізмів, численних адміністративних перешкод, критичного рівня тінізації перш за все на рівні
«держава-бізнес» і «бізнес-бізнес», упередження ризиків, пов'язаних зі змінами ринкової кон'юнктури, гіперконкуренцією, інноваціями, відтворювально-деструктивною поведінкою суб'єктів господарювання тощо.
Вирішальними ланками досягнення таких цілей є система
освіти, навчальні програми шкіл, коледжів, ВНЗ, обов'язкова система перепідготовки управлінців для зміни їхньої уяви про обрії
ноосферного цивілізаційного процесу, про світові виклики, про
джерела і темпи економічного росту і розвитку, про невідворотність
переходу до сучасної синергічної моделі. Тобто, потрібна система
стандартизації якості кваліфікації управлінців і сертифікації права.
Постулати ноосферного сценарію цивілізаційного розвитку,
їх подальший розвиток, уточнення відкривають креативні підвалини стратегії розвитку прикордонних регіонів, дають нам соціально-економічний обрій, мають збуджувати внутрішнє мотивуюче
переконання, ставати чинником відповідного економічного мислення і економічної поведінки всіх, хто причетний до регулювання
процесів прикордонного співробітництва та інтеграції.
Звісно, межі даної розвідки не дозволяють детально викласти
всі логічні ланцюги, які призводять до пропозицій щодо покрокових
планів дій. Але очевидним є те, що з якого боку не підійти до даної
проблематики йдеться, по суті, про всіма бажаний, свідомо чи несвідомо, кінцевий результат дій, який полягає в трансформації
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суб’єктів господарювання до стану фінансової самодостатності
і спроможності, інвестиційної привабливості як головних чинників
розвитку, «дозрівання» їх до ролі реальних конкурентоспроможних
гравців на внутрішніх та зовнішніх ринках.
На часі доповнення використовуваних нині підходів і методів
визначення пріоритетів об’єктивними моделями, які містять (на основі сценарного прогнозування в умовах цивілізаційних змін) визначення мети, критеріїв і показників успіху, об’єктів і суб’єктів
маркетингової діяльності, модераторів і відповідальних за виконання програм та відповідні оцінки.
Така постанова спричиняється багатьма чинниками. Найголовніший: об’єктивно існує потреба постійної наявності в програмних документах і в свідомості кадрів усіх рівнів чіткого бачення
на перспективу складу, пропорцій і темпів розвитку видів економічної діяльності, відповідних умовам і природно-ресурсному потенціалу територіальних утворень, які забезпечували б максимізацію сумарного випуску доданої вартості як першооснови фінансової самодостатності. Це по суті відправна позиція у маркетинговому
пошуку стратегії та широкого спектру інструментів інноваційнотехнологічної реструктуризації економіки.
Але доведено, що якщо йти до інноваційно-інвестиційної моделі соціально-економічного розвитку і піднесення на цій основі
конкурентоспроможності неможливо без інтеграції всіх доступних
потенціалів: виробничого, технологічного, інвестиційного, інноваційного тощо.
Стає все відчутнішою нагальна потреба перейти у формовані
стратегії розвитку прикордонних регіонів від загальних принципових положень, угод, констатації намірів тощо до формування конкретних алгоритмів дій за чіткими якісними і кількісними критеріями та показниками.
Для цього в усіх причетних на службових столах і в свідомості повинен бути наявним перманентно оновлюваний на перспективу звод відомостей про потенційні можливості і форми втілення в практику господарювання внутрішньорегіональної, міжрегіональної та міжнародної (їх не можна розривати навіть абстрактно-теоретично) виробничо-ресурсної інтеграції як чинника радикального збільшення виробництва доданої вартості в розрахунку на
одну особу населення та піднесення на цій основі фінансової спроможності і самодостатності.
На перший план в такому разі виходить потреба ідентифікації
господарських систем та окремих суб’єктів економічної діяльності
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регіонів, сусідніх країн і їхніх регіонів, виявлення рівня їхньої спорідненості в конвергентному та інтеграційному контекстах. Потрібне маркетингове співставлення своєрідних соціально-економічних портретів територій.
В умовах сучасних світових і регіональних викликів та гіперконкуренції на всіх лініях суспільного життя успіх у вирішальній
мірі залежить від того, на яких «поверхах» IQ та IT ви є учасником
конкурентної боротьби. Саме в залежності від рівня щабля в цій
ієрархії формуються її форми та кінцевий результат. І саме виживання в такій конкуренції, лише воно, відкриває двері до поліфункціональної, універсифікованої моделі економіки і економічної поведінки, яка дозволяє «виживати» за будь-яких форс-мажорних обставин і забезпечувати добробут.
Актуалізується включення в число пріоритетів у співробітництві прикордонних регіонів інтелектуально-інформаційних технологій, інтелектуального керування. Зокрема розробка:
постійно обновлюваних ідентифікаційних карт регіонів та їх
адміністративно-територіальних одиниць для виявлення конкретних напрямів і учасників конвергентно-інтеграційного процесу;
реєстрів діючих і потенційно можливих об’єктів і заходів конвергентно-інтеграційного спрямування;
системи показників для оцінки соціальної, економічної і екологічної ефективності співробітництва.
На часі інтеграція зусиль прикордонних регіонів по розробці
або впровадженню розроблених методів і засобів математичної та
програмної підтримки прийняття рішень щодо формування та розвитку територіальних громад; методів та засобів побудови контекстно-залежних інтелектуальних систем у різних сферах.
Спільної уваги потребує впровадження інформаційних технологій підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій; моделей та методів інформаційної технології
аналізу бізнес-процесів у функціонально-орієнтованій організації в
умовах надзвичайності або невизначеності.
Це стосується також як моделей і методів знаходження оптимальних замкнених маршрутів у задачах транспортного типу, так
і моделей, методів і засобів збору та опрацювання даних в багаторівневих системах управління енергоефективністю підприємств
і регіонів з метою предметнішої співпраці.
Розробка нових і вдосконалення існуючих методів опрацювання знань у сфері працевлаштування сприяли б створенню на їх
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основі зручної та ефективної системи для людей, які шукають роботу, а також для працедавців, які зможуть швидко знайти відповідних кваліфікованих кандидатів.
Розробка і впровадження інтелектуальних, контекстно-залежних систем підтримки прийняття рішень дають змогу покращити
якість рішень шляхом врахування контексту ситуацій, які виникають у процесі працевлаштування.
На часі також створення та імплементація GoogleMaps тривимірних моделей атракцій для формування інтеграційного бренду регіонів. Такі, створені за допомогою сучасних технологій, інтерактивні продукти-пропозиції даватимуть мобілізуюче уявлення про
особливості конвергентно-інтеграційної привабливості регіонів.
Висновки і рекомендації. Виходячи з викладених результатів
аналітичного дослідження покроковий план початку корекції управління соціально-економічним розвитком регіону (на прикладі
Чернівецької області) рекомендується визначати наступним чином:
Крок перший. Реалізація та доведення до свідомості загалу як
необхідності, так і факту створення в суспільстві в цілому і, звісно,
в громадах інформаційно-комунікативної і ментально-психологічної атмосфери (клімату), основними чинниками (акцентами, особливостями) якої є:
а) перехід у розв'язанні задач соціально-економічного розвитку від репресивно-фіскальної до підтримуючо-розвивальної парадигми (практики);
б) відмова в роботі з керівними кадрами від описово-розсіювального підходу до економічних явищ і опора на конкретику алгоритмів (формул) дій та їх результатів. Йдеться, власне, про ще існуючий дескриптивно-дисипативний підхід до соціально-економічних явищ, який зазвичай призводить до переходу частини енергії
впорядкованого процесу в енергію невпорядкованого процесу
(descriptivus-описовий підхід до економічних процесів; dissipation,
від dissipo, – розсіюю (лат.)).
Це означає, що пропоновані і оголошувані функціонерами
програми, плани, рекомендації тощо не можуть вважатися обґрунтованими і сприйнятними, якщо мають характер інтуїтивних або
ідеологічних суджень. Вони обов'язково повинні демонструвати
прорахований і технологічно гарантований конкретний результат,
базуватись для цього на предметних технологіях;
в) дотримання всіма чітких правил соціальної відповідальності як неодмінної передумови розвитку взагалі;
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г) оцінка діяльності кадрів органів управління всіх рівнів не
за системою численних, іноді штучно сформованих критеріїв і показників, а за:
– динамікою зростання валового внутрішнього або регіонального продукту;
– кількістю створених нових робочих місць інноваційного
спрямування;
– динамікою виробленої валової доданої вартості на одну
особу населення, в тому числі заробітної плати;
– динамікою продуктивності праці як відношення валового
внутрішнього або регіонального продукту, приведеного у порівняльні ціни базового року, до показника чисельності зайнятих в економіці;
– динамікою продуктивності капіталу як обсягу виробленого
продукту, що припадає на одиницю основного капіталу;
– динамікою рівня бідності, рівня безробіття та ступеня диференціації доходів. Якщо один чи два, а особливо всі три показники
погіршились, годі й говорити про розвиток і успішність роботи
кадрів навіть за подвійного зростання доходу на одну особу.
До речі, ці показники, попри все інше, узагальнююче характеризують ще й рівень інноваційності розвитку [див. докладно про
це 13].
Крок другий. Впровадження конвергентно-інтеграційної домінанти в економічне мислення кадрів усіх рівнів, у стратегію і
тактику розвитку країни та її регіонів, у практику їх реалізації. Потрібно застосувати організаційно-економічні важелі налагодження
внутрішньо-регіональної, міжрегіональної, міжнародної конвергенції та інтеграції в усій гаммі фаз і видів як відносно маловитратного
варіанту подолання структурних дисбалансів та динамізації розвитку [див. докладно про це 14; 15; 16].
Крок третій. Відповідні економічні розрахунки і постійна
наявність в програмних та інших керівних документах, у свідомості
кадрів усіх рівнів чіткого бачення на перспективу складу, пропорцій
і співвідношень темпів росту відповідних умовам і природно-ресурсному потенціалу територіальних утворень видів економічної діяльності, які забезпечували б максимізацію випуску доданої вартості
як основи фінансової самодостатності. Тут на допомогу приходять
економіко-математичні методи і SoftComputing [див. докладно про
це 17, 18, 19].
Крок четвертий. На передній план об'єктивно виходить необхідність зосередити економічне мислення кадрів і їхні зусилля на
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перманентному пошуку шляхів формування центрів (ядер, вікон
можливостей тощо) інвестиційно-інноваційно-технологічного прориву з перспективою «обростання» їх мережею малих і середніх
підприємств – складових відповідних кластерів.
Для цього на макро- і регіональних рівнях потрібно:
а) зорієнтувавшись через відповідний аналіз, невідкладно формувати пакети проєктів нормативно-правових документів щодо
створення спеціальних преференційних режимів інвестиційної
діяльності та пріоритетного розвитку для формування названих
ядер (лише для новостворених суб'єктів господарювання інноваційного спрямування);
б) забезпечувати згуртування депутатського корпусу усіх
рівнів, найактивніших і найкреативніших представників громадськості в групи просування таких проєктів у відповідних органах і моніторингу, лобіювання їх прийняття, а в подальшому контролю
впровадження.
Головним контраргументом щодо такого підходу опоненти
висувають (1) потенційні втрати бюджету і (2) зловживання. Перше – це свідоцтво неспроможності або небажання провести елементарні розрахунки. Друге – це свідоцтво апріорної впевненості у
неспроможності державних органів упередити зловживання (див.
докладно про це у [20-22]).
Крок п’ятий. За існуючих нині умов модераторами, кузнею
і контролерами ходу будь-яких позитивних змін в регіонах і країні
об'єктивно і невідворотно повинні стати громади як вирішальна
ланка. Розв'язуючи цю задачу, слід виходити перш за все, із сутності
та наслідків взаємодії глобалізації і регіоналізації. А вона полягає в
перетині та взаємному впливові могутніх екзогенних чинників,
зв'язків і залежностей, що інтегрують суспільства та їх частини (елементи) в глобальні мережеві структури, формують нові й нові «правила гри», з ендогенними факторами функціонування регіональних
соціально-економічних систем, які є складовими геопросторових
єдностей і надають інтеграційної міцності державам, створюють
можливості реальної участі їхніх громадян у суспільному житті, самоідентифікації, самореалізації, в решті-решт збереження автентичності.
За існуючих умов громади мають відігравати вирішальну
роль у використанні позитивів, які несуть глобалізація і зокрема,
ТНК. Перш за все це генерація та поширення наукових ідей і концепцій, НТП, створення мереж виробництва й реалізації глобального масштабу. Разом з тим – у нейтралізації негативів. Адже ТНК,
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дбаючи про власні, приватні економічні інтереси, являють собою
синтез як субнаціональних так і наднаціональних прагнень, котрі,
підкріплюючись величезним фінансовим капіталом, пригнічуючи
національний капітал, схильні до вигідного для себе використання
державного апарату окремих країн та внутрішніх господарюючих
суб'єктів в разі прихованого або відкритого протистояння. Цим
вони послаблюють позиції національного капіталу і національних
економік, приводять до суперечностей між їхніми інтересами, загалом негативно впливають на їхній економічний стан (див. докладно
про це у [13]).
Крок шостий. Різні особливості сучасного світоустрою і
його викликів, різні форми стану соціальних комунікацій та інформаційної діяльності і протистояння у глобальному і національному
вимірах доволі чітко і беззаперечно формують нагальну потребу
особливої уваги до цієї ланки управління як країною, так і регіонами.
Зазвичай увага органів управління (переважно макрорівня)
прикута до (а) питань мережевої, апаратної та програмної безпеки
і (б) до гуманітарних проблем надання інформації споживачеві та
різних форм суспільної взаємодії.
Але ж стрімкий розвиток технологій соціальних комунікацій
у ЗМІ, мережі Інтернет і чітка тенденція до зростання значення та
популярності соціально-орієнтованих сервісів та вебсайтів зумовлюють як появу принципово нових підходів до ведення інформаційно-пропагандистської діяльності (аж до нових форм інформаційних війн), до захисту держави та громадян від шкідливих впливів,
так і потребу формування модернізованого змістового наповнення
цієї діяльності. Про останнє зазвичай не згадують, оскільки, вочевидь, це надзвичайно складне інтелектуальне завдання.
Захист держави і громадян від загроз соціально-комунікативного рівня потребує створення саме в регіонах і їхніх громадах вже
згаданої інформаційно-комунікативної і ментально-психологічної
підтримуючо-розвивальної атмосфери щодо соціально-економічного розвитку.
Все це є, на наш погляд, можливим за однієї вирішальної
умови: мають бути постійно діючі групи висококласних фахівців
стабільного складу, що діяли б поза впливом динамічних кадрових
змін, спричинених політичними вітрами, і були здатні формувати
предметні технології дій, під якими традиційно вважається взаємодія інструментів різноманітних галузей знань, скоординованих сис67

темою менеджменту на базі сучасних IT для розв’язання будь-яких
проблем і завдань.
Технології переходу до соціально активної діяльності (зміст
порушувальної проблематики, правила формування контенту, залучення лідерів думок для формування громадської думки, спосіб використання веб-спільнот як інструменту для PR, окремі способи
взаємодії із користувачами соціальних середовищ тощо) можуть визначатися лише за умови креативного системно-ситуативного аналізу в кожному конкретному випадку з врахуванням сучасних факторів мінливості і невизначеності [22].
Імперативи матриці постулатів ноосферного сценарію цивілізаційного розвитку, їх подальший розвиток, уточнення дають нам
соціально-економічний обрій, мають збуджувати внутрішнє мотивуюче переконання, ставати чинником відповідного економічного
мислення і економічної поведінки всіх, хто причетний до регулювання обговорюваних процесів. Звісно, межі даної розвідки не дозволяють детально викласти всі логічні ланцюги, які наштовхують
на пропозиції щодо покрокових планів дій.
Інструменти й інститути здійснення всього запропонованого
в основному відомі, оскільки світова наука має в цьому відношенні
критичну масу напрацювань, що акумулювали в собі інтелектуальний потенціал фахівців різних областей знань. Панорама, функціональний розподіл повноважень, намірів і дій основоположних суспільних суб'єктів, особливості їх взаємозв'язку, методологію їх бачення і свідомого визначення відповідних економічних, соціальних
і етичних зусиль для досягнення кращого майбутнього провідними
економістами постійно актуалізуються.
Подальші наукові розвідки і дослідження доцільно, на наш
погляд, зосередити на обґрунтуванні векторів зусиль і алгоритмів
комбінування інститутів та інструментів, виборі адекватних ситуаціям і об'єктам впливу технологій дій і дотриманні послідовності,
маючи на увазі, що помилково прагнути лише простого кількісного
зростання виробництва, необхідним також є внутрішній розвиток
усієї соціально-економічної структури суспільства, формування нової, ноосферної матриці свідомості населення, а особливо еліти і керівників.
Лише на такій основі досяжний взаємозв'язок держави, бізнесу і громадянського суспільства в ендогенізації розвитку економіки, в забезпеченні його інституційної обумовленості та нового
прагматизму як свідомих економічних, соціальних і етичних дій.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕР ЛЬВІВЩИНИ
ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВ:
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Відпочинок, в якості суспільно-корисної праці, за сучасності
виступає просто невід’ємним та надважливим елементом життєдіяльності будь-якої людини. І, якщо трудова діяльність (включаючи
суспільні, корисні її результати) вже досить давно, активно аналізується, досліджується, причому багатьма різноманітними науками
(включаючи філософію, економіку, соціологію, політологію, географію, історію та ін.), то методологічне осмислення процесів,
форм, методів (способів) відновлення психічних, фізіологічних сил
людей набули об’єкту спеціального вивчення та детального дослідження лишень у другій половині XX ст.
Я показало, дослідження, розвиток в Україні, починаючи із
отримання нею незалежності, рекреаційної діяльності гальмується
різними чинниками (факторами) [6, с. 101-105], передусім це відсутність в країні інфраструктури відповідного рівня, недосконалість правового регулювання, низький рівень інвестиційного клімату, ризики пов’язані з агресією Росії з 2014 р. на сході України
тощо.
Це найвагоміші чинники, що відігравали важливу роль до
2020 р., з березня 2020 р. до них додалася пандемія COVID-19.
Повільні темпи нарощування (приросту) обсягів інвестицій
(зокрема, іноземних), скерованих на гармонійний розвиток національної інфраструктури, матеріально-технічної бази країни (спричи© А.С. Завербний,
Я.Я. Пушак, 2021
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нені пандемією та нагнітанням військового втручання Росії на території України) негативно впливають і на можливості високоефективного розвитку туристичної, рекреаційної сфер країни в цілому
та її регіонів зокрема.
В економічній літературі актуальності набуває проблематика
управління інвестиціями (інвестиційною діяльністю) до туристично-рекреаційної сфери, суб’єктами якої виступають регіональні,
державні органи влади [3- 6; 19; 20].
Різні аспекти становлення, поступового розвитку туристичнорекреаційної сфери нашої країни, загалом, її структурних елементів,
зокрема, висвітлювалися у наукових роботах таких вчених як
О. Алєксєйчук [16, c. 104-113], Л. Безугла [1, c. 160-165], Н. Борецька [2, с. 147-154], Ю. Бондаренко [3-5], С. Буравченко [15,
с. 4-26], М. Вачевський [6, с. 101-105], Л. Гринів [7], О. Гулич [8,
с. 15-22], А. Дубодєлова [5, с. 195-201], Ю. Карпенко [9], Крапівіна
[2, с. 147-154], О. Кривень [7, 14], Кулиняк [5, с. 195-201], В. Кузнєцов [6, с. 101-105], А. Мерзляк [12], А. Нагірняк [13], І. Підоричева
[15, с. 4-26], О. Соловйова [12], Р. Славік [7], О. Свінцов [6, с. 101105], Н. Турленко [16, c. 104-113], Н. Фоменко [20, с. 15-23] та багатьох інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Загалом, не дивлячись на значні досягнення, напрацювання за досліджуваною проблематикою, поки що недостатньо дослідженими
ще залишаються питання щодо удосконалення і розвитку механізмів держуправління інвестуванням українських туристичної, рекреаційної сфер, формування інституційних передумов задля активізування, підвищення рівня його ефективності за євроінтеграційних та
глобалізаційних умов.
Цілями статті виступає дослідження проблематики і перспектив розвитку інвестиційного забезпечення туристичної, рекреаційної сфер Львівщини за умов євроінтеграції.
Протягом 2011-2021 рр. рекреаційна сфера не була ключовою
в обсягах інвестування економіки Львівщини. Інвестування рекреаційної сфери Львівської області за вказаний період перебуває на
надзвичайно низькому рівні. Якщо протягом 2011-2014 рр. частка у
загальному інвестуванні становила приблизно 1 %, починаючи із
2015 р. різко скорочувалася (виняток 2018 р.) і станом на 2021 р.
складає лишень 0,4% [16, c. 104-113; 17; 18]. Важливою галуззю для
інвестування виступає транспорт, як ключова інфраструктурна
ланка задля сполучення при наданні рекреаційних послуг, яка, на
відміну від країн ЄС, поки що є досить не розвиненою.
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Що ж стосується динаміки обсягів капітального інвестування
до сфери рекреації у Львівській області за період 2010-2020 рр. [13],
то максимальний обсяг інвестицій припав ще на «докризово-пандемійний» рік (2018), а вже з 2019 р. почалося скорочення, яке у
2020 р. практично становило 50% обсягів 2018 р. (рис. 1).
Тобто, активне нарощування обсягів капітальних інвестицій
до сфери рекреації у Львівській області протягом 2010-2020 рр. відбувався (рис. 1) в період 2015-2019 рр. [9, с. 153-160, 14], а в 20192020 рр., в принципі як і в цілому в економіку даного регіону, країни
почав знижуватися через незалежні від інфраструктури, і взагалі рекреаційної сфери чинники.
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Рис. 1. Динаміка обсягів капітального інвестування
до сфери рекреації у Львівській області за 2010-2020 рр. [14]
На основі проведеного аналізування розвитку рекреаційної
сфери у Львівській області, можна зробити наступні висновки: даний регіон володіє достатньо високим потенціалом для подальшого
нарощування обсягів рекреаційних послуг і розвитку рекреації регіону в цілому.
У табл. 1 наводимо результати здійсненого SWOT-аналізування розвитку сфери рекреації Львівської області [4; 8; 11; 13; 16,
c. 104-113].
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Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізування туристично-рекреаційної
сфери Львівської області
Сильні сторони
1. Надзвичайно вигідне транспортногеографічне
положення
області,
Львову.
2. Наявність визначних історичних
пам’яток (передусім це район старої
частини Львова, який був занесений до
світової спадщини ЮНЕСКО).
3. Значна кількість в м. Львові престижних готелів, наявність міжнародних готельних мереж.
4. Розгалужена
санаторна-курортна
база, розташована на екологічно чистих територіях.
5. Поступове реформування вітчизняного законодавства в рекреаційній
сфері.
6. Наявність в регіоні значних обсягів
рекреаційних, бальнеологічних та інших ресурсів.
7. Прийняття та поетапне реалізування
державних, регіональних стратегії розвитку сфери гостинності тощо
Потенційні можливості
1. Екологічна ситуація, природне середовище області.
2. Розвиток співпраці із закордонними
туристичними мережами.
3. Активний розвиток технологій обслуговування туристів.
4. Невисокий обсяг затрат при створенні нових робочих місць у рекреації.
5. Облаштування відпочинкових, спортивних, інших територій, місць для рекреації тощо.
6. Освоєння нових туристичних ринків.
7. Наявність інвестиційних програм,
проєктів розвитку зон відпочинку.
8. Зростання інтересу громадян до історичної, культурної спадщини.
9. Зростання внутрішнього туризму
(через карантинні обмеження).
10. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу в сільській місцевості
(чинник зменшення безробіття, удосконалення інфраструктури тощо)

Слабкі сторони
1. Досить застаріла матеріальна база
сфери.
2. Обмеженість використання споживачами електронних (автоматизованих) систем бронювання.
3. Невідповідність між рівнем цін і рівнем
якості рекреаційних послуг.
4. Низький рівень диференціювання рекреаційних послуг.
5. Низький рівень інвестування рекреаційної сфери області.
6. Низький рівень інформаційно-комунікаційного забезпечення (особливо актуально за умов карантину).
7. Нерозвиненість інфраструктури (рівень
доріг/під’їздів до туристичних об’єктів.
8. Низький рівень ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу в сільській місцевості як одного з чинників зменшення безробіття.
9. Недосконала політика розвитку туристичної галузі в курортних містах
Загрози
1. Загроза військового нападу з боку агресора Росії.
2. Пандемія (її наслідки), карантинні та
інші обмеження, що з нею пов’язані тощо.
3. Недосконале і нестабільне правове
поле, що стосується приватизування
землі.
4. Низький рівень платоспроможного попиту населення.
5. Скорочення рівня прибутковості основних галузей економіки.
6. Зростання рівнів конкуренції інших регіонів країни, іноземних держав у рекреаційній сфері.
7. Високий рівень тінізації рекреаційної
сфери.
8. Незадовільний стан деяких туристичних об'єктів (висока можливість знищення / втрати)

Примітка: побудовано авторами на основі [4; 8; 11; 13].
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Одним із напрямків розвитку сфери рекреації регіонів виступає його економічне програмування.
Як показує аналізування результатів реалізування останньої
і завершеної на сьогодні Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018-2020 рр. (затвердженої рішенням Львівської Обласної Ради), лишень 2019 р. можна вважати за
успішний рік щодо оптимального виконання цієї програми [17].
В кожному році протягом 2018-2020 рр. були «провальні» напрямки, де коефіцієнт реалізування фінансування був рівний нулеві.
Але, на відміну від І півріччя 2021 р., на ці роки і планування
фінансування було просто відсутнім. А 2021 р. відзначився не
просто недофінансуванням більшості заходів (середнє значення за
всіма пропозиціями становить лишень 9%, у порівнянні із 20182020 рр., де цей показник становив понад 88%), але й повним не
виконанням заходів (не реалізовано, не використано жодної гривні).
Розрахуємо індикатори ефективності реалізування програми
за 2018, 2019, 2020 рр. (табл. 2).Потрібно зазначити, що оптимальним чином реалізування Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області у 2018-2020 рр. відбулося у 2019 р.
(99,98%), а найгірший показник маємо за 2020 р. (лише 73,1%)
реалізації планових фінансових показників, затверджених у 20172019 рр.
Таблиця 2
Індикатори ефективності виконання запланованого
фінансування Програми розвитку туризму, курортів
і рекреації у Львівській області протягом 2018-2020 рр.
Індикатори
Планові значення,
тис. грн
Фактичні значення,
тис. грн
Ефект виконання програми, тис. грн
Рівень ефективності виконання програми, %
Оцінювання виконання

Значення індикаторів за роки
2018 р.
2019 р.
2020 р.
2000,00

3 338,00

5170,00

+

1925,50

3337,40

3779,27

-

-74,50

-0,60

-1390,73

-

96,28

99,98

73,10

-

Задовільне

Задовільне

Незадовільне

-

Примітка: побудовано авторами на основі [14, 17].
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Тенденції (+/-)

Невиконання програми у 2019 р. становило (табл. 2) лишень
0,6 тис. грн, у той час, як у 2018 р. цей індикатор становив 74,5 тис.
грн, а у 2020 р. аж 1390,73 тис. грн. Для наочнішого сприйняття побудуємо діаграму (рис. 2.).
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Рис. 2. Динаміка рівнів ефективності реалізування Програми
розвитку туризму, курортів, рекреації у Львівській області
за євроінтеграційних умов протягом 2018-2020 рр., %
Примітка: побудовано авторами на основі джерел [13; 14; 15; 17].

Підсумовуючи зведемо результуючі коефіцієнти реалізування Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській
області протягом 2018-2020 рр., як бачимо із рис. 2 у 2019 р. рівень
виконання (у %)даної програми був найвищим за весь плановий період [140, 17]. Ключовою ж причиною такого зменшення обсягів фінансування у 2020 р. є пандемія коронавірусу.
Наступна економічна програма розвитку туризму, курортів
і рекреації у Львівській області розрахована на період 2021-2025 рр.
теж, на жаль, недостатньо ефективно реалізовується протягом
2021 р. [18].
Підсумовуючи проведене дослідження, констатуємо, що протягом 2018 р. практично всі заплановані напрямки програми були
реалізовані. Незначні відхилення були в межах лишень 1%, що є допустимим відхиленням за таких програм та проєктів. Окремим
недоліком виконання є розроблення і ознакування автомобільних
туристичних шляхів. В Львівській області і так негаразди із інфраструктурою, тому це сприймається як належне. Напрямок «Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури» було недовиконано
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на 30,7%. І якщо його піднапрямок 3.1 «Розробка, ознакування та
впровадження шляхів активного й екологічного туризму» було виконано на всі 100%, то другий піднапрямок був просто катастрофічно проваленим (аж -70,6%), тобто практично 2/3 невиконання
плану програми цього року.
Узагальнюючи наші дослідження (оскільки дуже багато статистичних даних є недоступними або просто відсутніми через закритість (непрозорість) даних, недопрацювання, тощо ми зупинимося на ключових проблемах інфраструктурного забезпечення
сфери рекреації Львівщини.
На сьогодні ними є наступні:
незадовільні стани даних об’єктів;
відсутність сучасніших систем охорони (потенційні втрати
певних цінних експонатів в музеях, галереях тощо);
низький рівень якості надання транспортних послуг усіх видів.
Проаналізувавши теперішній стан туристичної, рекреаційної
сфер Львівщини, можна констатувати відсутність повноти інформації щодо її розвитку через певний рівень тінізації економіки. Активному зростанню туристичних, рекреаційних потоків у регіоні (й
в цілому в Україні), динамічному розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури, розширенні спектру рекреаційних продуктів
(послуг), зростанні рівня якості сервісу сфери обслуговування рекреації та туризму суттєво перешкоджають неефективні системи
менеджменту закладів культури, рекреації, курортів, туристичного
обслуговування, а також не повна реалізація і не чітка спрямованість, контрольованість обласних програм.
Для уникнення недоліків програми 2018-2020 рр. необхідно
активізувати застосування методів прогнозування, моделювання задля вчасного регулювання, коригування Програми 2021 р.
Погоджуючись із висновками фахівців у сфері менеджменту
рекреаційних сфер, Л. Гринів, Р. Славік, О. Кривень [7], які спираючись на ключові принципи, завдання, політику та функції управління рекреаційною сферою, зорієнтовуючись на певні особливості
організаційно-інституційного забезпечення її регулювання, коригування, запропонували організаційний механізм реалізування стратегії розвитку сфери рекреації.
Вказаний механізм повинен складатися із чотирьох ключових
функціональних блоків: «встановлення цілей», «аналізування»,
«технологічний» та «виконавчий» [7; 9]. На основі цього, розвинувши організаційно-управлінський механізм державного управ78

ління рекреаційною сферою (рис. 3) за євроінтеграційних умов, потрібно констатувати, що він повинен забезпечуватися як на макрорівні, так і на рівні регіонів (мікрорівні).
Система регулювання розвитку
рекреаційної сфери в Україні із
врахуванням євроінтеграційних умов
Стратегічне планування
рекреаційної сфери

Інструменти
державного
регулювання

Державне цільове
програмування
рекреаційної сфери

Методи державного
регулювання

Регіональне цільове
програмування
рекреаційної сфери
Рекреаційне господарство України за євроінтеграційних умов

Система управління
рекреаційним
природокористуванням

Інфраструктурні послуги

Правове
регулювання

Система управління охороною
навколишнього природного
середовища

Рекреаційні, туристичні
послуги

Супутні (додаткові) послуги

Кінцевий рекреаційний
продукт (послуга)
в т.ч. й на експорт

Рис. 3. Організаційно-управлінський механізм державного
регулювання розвитку рекреаційної сфери України
за євроінтеграційних умов
Примітка: розвинуто на основі [7].

Окремо слід наголосити також на потребах орієнтування туристичних та рекреаційних послуг регіону саме на експорт. Відповідно, потрібно дотримуватися міжнародних, зокрема європейських, стандартів при формуванні туристичних, рекреаційних послуг,
враховувати попит, особливі потреби іноземних споживачів тощо.
Зважаючи на наявність сприятливих передумов, особливо потенціальних, що виникатимуть завдяки подальшому євроінтегруванню економіки України, незважаючи на окремі негативні аспекти
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розвитку туризму, рекреації Львівщини, пріоритетами для державної, регіональної політик повинні ставати покращення, удосконалення системи планування (в т.ч. й програмування, як однієї із ключових складових функції планування), ефективніше використання
наявного туристичного, рекреаційного, природного, ресурсного та
інших потенціалів всієї території Львівської області.
Вище вказане є цілковито можливим для досягнення за допомогою реалізування наступних ключових комплексних взаємнодоповнюючих заходів:
– стратегічно-комплексного, науково-технічно обґрунтованого програмування, фінансування розвитку рекреації, туризму;
– рекламного, маркетингового, інформаційного супроводу
туристичної, рекреаційної сфер у межах області, України, за кордоном;
– економічного стимулювання активізування розвитку туристичної, рекреаційної сфер, в т.ч. й зорієнтованих на експорт;
– реалізування механізмів формування державно-приватного
партнерства, укладання концесійних угод саме у сферах інфраструктурних, туристичних, рекреаційних та інших проєктів;
– удосконалення, підвищення рівня кадрового забезпечення
галузей туристичної і рекреаційної, готельного господарства та інших галузей, дотичних (забезпечувальних) рекреаційного розвитку
регіонів та країни в цілому;
– оптимізування діючої інфраструктури туризму, культури,
рекреації тощо;
– формування стійкого, привабливого, гармонійного інвестиційного клімату щодо реалізування проєктів не теренах Львова, області у сферах туризму та рекреації [9, с. 153-160; 12; 16, с. 104-113;
17].
За привабливих умов, сформованими євроінтеграційними
процесами реалізування політики органів держуправління (підвищення рівня доходу, забезпечення приросту робочих місць, тощо),
населення України не лишень перейде в ранг внутрішнього національного інвестора (що є надзвичайно позитивним ефектом), але й
надалі формуватиме належні умови для розвитку рекреаційної, туристичної діяльності, зокрема й через підвищення рівня продуктивності праці, розуміючи всебічні переваги від нього для самих себе,
регіону.
Для вирішення сьогоденних проблем, створення та розвиток
привабливого інвестиційного клімату держави, її регіонів (областей) нашої країни необхідними є передусім реалізування глибоких
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структурних реформ. Мова не йде про фіктивні окозамилювання
для «галочки».
В першу чергу, потрібно запропонувати дієвий механізм (систему взаємопов’язаних чинників), основні компоненти якої через
вплив зовнішніх, внутрішніх факторів сприятимуть досягненню поставлених стратегічних цілей.
Якщо говорити про механізм із управління процесом інвестування в рекреаційну, туристичну сфери на рівні місцевих органів
влади Львівської області, то схематично ми пропонуємо його
відобразити наступним чином (рис. 4).
Економікофінансова
політика,
законодавча база
тощо

Інвестиційний
клімат України

Капітальні
інвестиції,
технології, дохід

Створення сприятливих
умов для
веденняінвестиційної
діяльності за
євроінтеграційних умов

Інвестори до
рекреаційної
сфери

Підприємницькі
структури
рекреаційної
сфери регіону

Населення області
(регіону)

Місцеві органи
влади (Львівська
область)

Створення сприятливих умов
для веденні підприємницької
діяльності за
євроінтеграційних умов
Заробітна плата,
зайнятість, ресурси (в
т.ч. трудові),
інфраструктура

Соціальний ефект,
соціальні виплати, пільги

Рис. 4. Рекомендований механізм управління процесом
інвестування в рекреаційну сферу на рівні місцевих органів влади
Львівської області за євроінтеграційних умов
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Для гармонійного розвинення, просування іміджу, репутації
рекреаційних територій України необхідним є формування особливого, унікального (неповторного) образу даних рекреаційних територій, який міститиме ключові, визначальні характеристики, для
відмінності її серед інших для закарбування у свідомостях потенційних споживачів та стейкхолдерів.
Висновки. Інвестування у сфери рекреації та туризму Львівщини та й інших регіонів (областей)нашої країни за умов активізування розвитку, пришвидшення євроінтеграційних процесів є
реальною можливістю започаткування, стимулювання ефективного
розвитку вже існуючого підприємництва в туристичній, рекреаційній галузях, підвищення ролі і значення в ній малого, середнього
бізнесу тощо. Також це сприятиме активізуванню розвитку супутніх галузей економіки, що забезпечують рекреацію та туризм.
Дані процеси, в свою чергу, створюватимуть позитивні передумови задля економічного росту і розвитку як окремих регіонів, областей так і всієї держави в цілому, підвищення рівня життя населення країни (соціального, економічного), рівня іміджу України
тощо.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
У РАМКАХ СТРАТЕГІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
В останні роки особливо актуалізуються питання реалізації
національної та регіональної кластерної політики, створення належної кластерної інфраструктури [1-3], формування системи кластерного менеджменту та заходів з фінансового стимулювання
кластерних ініціатив. Це дозволить підвищити рівень кластерного
потенціалу та досягти сталого розвитку національних економік різних країн світу: США, Канади, Японії, Нідерландів, Фінляндії, Німеччини, Італії, Франції, Чехії, Литви, Польщі, Угорщини, Латвії,
Естонії, Румунії тощо.
На даний момент у зарубіжних країнах діють різні види кластерних структур, а саме транскордонні [4-5], транспортно-логістичні [6-11], аграрні [12], енергетичні [13-14], ІТ [15], туристичні,
інноваційні. За експертними оцінками, у Європейському Союзі
функціонує понад 3000 спеціалізованих кластерів як інноваційних
бізнес-екосистем, що забезпечують створення 54 млн робочих
місць. Згідно з розрахунками фахівців, мережа вже створених кластерів забезпечує понад 50% валового національного продукту і підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. Економічні активності, які стосуються європейських кластерів, покривають до
39% робочих місць і до 55% фондів оплати праці ЄС [16].
© Д.О. Лазаренко, Н.В. Трушкіна,
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Згідно з даними European Cluster Excellence Scoreboard, у ряді
окремих секторів і регіонів ЄС 33,3% фірм-учасниць кластерів продемонстрували зростання зайнятості на 10%, тоді як за межами
кластерів таких результатів досягли лише 18,2% компаній.
Отже, у більшості країн світу ефективно впроваджується
кластерний підхід для забезпечення сталого розвитку економічних
систем різного рівня у контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації. Це відповідає основним положенням таких стратегічних документів, як «Маніфест кластеризації ЄС», «Європейський кластерний меморандум», «Кластерні програми в Європі та за її межами» (Європейська обсерваторія кластерів і промислових змін),
«Європа-2020: стратегія розумного, сталого та всеосяжного зростання»; «Європа-2020. Флагманські ініціативи інновацій Союзу: перетворення Європи в посткризовому світі» тощо. Нового імпульсу
та інтенсивного поштовху інституційного забезпечення розвитку
кластерних структур у Європейському Союзі надала реалізація спеціального проєкту «Europe INNOVA Communications», у якому було
визначено суть кластерної політики у контексті стратегії ЄС-2020
[17].
З огляду на це, необхідність науково-методичного обґрунтування й розроблення конкретних практичних рекомендацій щодо
формування й реалізації державної кластерної політики в Україні з
урахуванням передової європейської практики обумовлюють проведення подальших досліджень у цьому напрямі. І у першу чергу це
стосується уточнення понятійно-категоріального апарату.
Питання кластеризації національної економіки, формування й
реалізації різних видів кластерних політик і кластерних ініціатив
входять до кола наукових інтересів багатьох провідних зарубіжних
учених [18-34].
Базовими теоретичними джерелами для даного дослідження
послужили наукова спадщина М. Кастельса (M. Castells) (теорія інформаційної епохи та мережевого суспільства) [35], традиції наукової школи М. Портера (M. Porter) (кластерний підхід до проблем
підвищення конкурентоспроможності) [18; 22], а також публікації
вчених та організацій, що належать до наукової школи Г. Ецковиця
(H. Etzkowitz) [36; 37] і Л. Лейдесдорфа (L. Leydesdorff) [38; 39]
(концепція або модель потрійної спіралі).
Методологія вивчення сучасної кластерної політики і кластерних ініціатив ґрунтується на концепції конкурентоспроможності
видатного американського економіста і професора М. Портера [18;
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22]. Він уперше ввів у науковий обіг поняття «кластер» і є основоположником кластерної теорії. У своїх роботах М. Портер розглядає
проблеми і тенденції розвитку, причини та можливості розвитку
кластерів. На його думку, необхідно підтримувати розвиток усіх без
винятку кластерів, тому що неможливо передбачити, який кластер
розвиватиметься швидше, а який повільніше. Тому політика уряду,
як зазначає вчений зі своїми однодумцями, відповідно до якої допомога надається лише тим кластерам, що мають нині високі темпи
розвитку, є хибною. Він пропонує не штучне створення кластерів
зверху, а у реальному житті їх виявлення та підтримування з боку
державних структур і науково-дослідних інститутів [25].
Дослідження шведського вченого К. Кетелса (C. Ketels) [40]
(послідовника М. Портера) спрямовано на вирішення проблем
кластеризації економіки. У співтоваристві європейських учених
К. Кетелс вважається провідним фахівцем у сфері розвитку кластерних ініціатив. У своїх роботах він зазначає, що під час розроблення програм державного сприяння розвитку кластерів найбільшим ризиком є тривалість терміну кластерного проєкту та висока
вартість кластерних ініціатив. Науковець наголошує, що найбільш
ефективним заходом підтримки кластерних ініціатив є «кластерне
активування», і пояснює, що роль держави має зводитися до зняття
бар'єрів, які перешкоджають еволюції кластерів [41].
На думку норвезької дослідниці Л. Орведал (L. Orvedal) [42],
основна проблема кластерної політики держави – це власне визначення наявності кластера. Як стверджує автор, державі надзвичайно
складно виявити численні ланцюги взаємозв'язків внутрішнього середовища кластера та визначити фінансові й організаційні ризики
при формуванні кластерних об’єднань. У більшості випадків ні держава, ні підприємства не мають необхідної інформації, що призводить до так званої проблеми асиметричності інформації.
Видатні українські вчені-економісти та фахівці-практики
(С. Соколенко [43]; М. Войнаренко [44]; В. Дубницький та ін. [45];
В. Загорський, М. Кизим, В. Хаустова [46-48]; В. Ляшенко [49];
Б. Андрушків [50]; В. Ільчук, І. Хоменко, І. Лисенко [51]; В. Мамонова, Ю. Куц, О. Макаренко [52]; Л. Ринейська [53]; Є. Кудрявець
[54]; Д. Васильківський, М. Войнаренко, В. Нижник [55]; П. Гудзь
[56]; Г. Шевцова, Н. Швець [57]; О. Фінагіна, А. Бойко, О. Плаксюк
[58]; М. Гріднєв [59]; Л. Панкова, Т. Потапенко [60]; Л. Сарана,
Н. Луценко [61]; С. Грудницька, Л. Нестиренко [62]; Г. Репп [63];
О. Маслак [64]; Д. Солоха, О. Бєлякова [65]; Р. Дмуховскі [66];
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В. Фостолович [67]; Г. Самійленко [68]; М. Шашина [69]; О. Самборський, П. Гласов [70] та інші) в останні десятиріччя активно займаються науково-дослідною роботою з кластерної тематики.
У результаті проведених досліджень ними розглянуто основи
європейської кластерної політики; виконано аналіз практики формування інноваційних кластерів Німеччини, Франції, Польщі. Узагальнено риси європейської політики кластеризації економіки. Це,
у свою чергу, розширює уявлення про масштаби, інтенсивність,
цільову орієнтацію, роль держави, заходи та механізми реалізації
кластерної політики у різних країнах Європи. Особливу увагу приділено секторальній диференціації кластерів та характеру їх взаємодії у межах національних і наднаціональних формувань. Виділено
головні сфери і форми взаємодії України та ЄС у рамках реалізації
кластерної політики. Запропоновано трактування змісту кластерної
політики як пріоритету регіональної політики. На підставі ретроспективного аналізу діяльності кластерів у ряді регіонів України визначено проблеми їх низької ефективності. При цьому науковцями
доведено, що потенційно високу ефективність має кластерна політика, яка формується з використанням програмно-проєктного підходу. Цей підхід дозволяє активізувати наявні внутрішні резерви саморозвитку кластера, а також залучати та комплементарно використовувати ресурси території його дислокації. Визначено принципи
формування кластерної політики в Україні, впровадження яких дозволить зберегти активну роль держави у регулюванні темпів та
якості економічного розвитку кластерів; забезпечити формування
центрів компетенцій інноваційного розвитку регіонів; підвищити
рівень конкурентоспроможності промисловості в умовах глобалізації.
Незважаючи на широке коло наукових досліджень з обраної
теми, багатоаспектність і дискусійність окремих питань потребують проведення подальших розробок. І особливо вирішення даної
проблеми актуалізується на сучасному етапі глобалізаційних трансформацій в умовах смарт-спеціалізації, модернізації, цифровізації
та сталого розвитку національної економіки.
У зв’язку з цим, метою даної статті є теоретичне узагальнення та систематизація існуючих наукових підходів до трактування поняття «кластерна політика» у системі національної економіки; авторський підхід до визначення суті й змісту даної категорії.
Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу й
синтезу, індукції та дедукції, порівняння, класифікації, системного
підходу, структурно-логічного узагальнення.
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Одним із пріоритетних механізмів впровадження стратегії
просторового розвитку визнано кластери. Управління процесами
кластеризації економіки забезпечується за допомогою ефективно
реалізованої кластерної політики.
Варто відмітити, що державна стратегія регіонального розвитку має будуватися на певних принципах [48], а саме:
програмування, суть якого полягає у тому, що політика кластеризації економіки країни має здійснюватися на основі довгострокових стратегій і програм державної підтримки зі створення та розвитку кластерних структур як на державному, так і на регіональному рівнях;
збалансованості, який передбачає відповідність стратегій
і програм соціально-економічного розвитку регіонів країни стратегії розвитку певних кластерних структур у країні;
партнерства, який пов’язано з тим, що формування і розвиток
кластерних структур вимагають тісного співробітництва центральних і регіональних органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та інших;
доповнюваності – означає, що державна фінансова підтримка
у напрямі формування і розвитку регіональних кластерних структур
має здійснюватися як з державного, так і місцевих бюджетів.
На даний час виникла гостра необхідність у формуванні й оцінюванні кластерної політики, яка має включати ліквідацію формальних бар'єрів у розвиток інноваційної діяльності; інвестування
у людський капітал, трудові ресурси та інфраструктуру. Реалізація
кластерної політики має сприяти вирішенню різноманітних проблем розвитку конкретних видів економічної діяльності, регіонів та
національної економіки [71].
Як показує аналіз літератури, формулювання категорії «кластерна політика» схожі за змістом, що доводить об'єктивність цього
явища. Відмінності між трактуваннями полягають у різних акцентах, розумінні термінології та особливостях перекладу. Загальноприйнятим визначенням кластерної політики є система державних
заходів і механізмів щодо формування та підтримки кластерів для
підвищення конкурентоспроможності країни [72].
Під кластеризацією розуміють комплекс організаційно-економічних заходів, що проводяться державними та громадськими інститутами для об'єднання підприємств у кластери, формування мережевого співробітництва [73]. При цьому Г. Яшева [73] генезис
кластерної політики бачить як нову промислову, визнаючи, що на
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практиці вона ототожнюється з концепцією кластерів, а чіткого
формулювання не існує.
Як стверджує П. Гудзь [56], у визначеннях кластерної політики часто превалює: а) державний детермінізм, або дирижизм
(коли органи державної влади виступають ініціаторами і регулюють
діяльність кластерних утворень); технологічний підхід. На думку
науковця [56], кластерна політика є визначеною у межах регіональної політики формою публічного управління та адміністрування
розвитку економіки регіону на основі кластерного підходу, що
передбачає формування кластерних ініціатив, розробку механізмів
функціонування, цілевизначення, узгодження інтересів учасників,
вибір організаційно-правової форми, реєстрацію альянсу, ресурсне
забезпечення діяльності та запуск діяльності.
О. Петров [74] пропонує трактувати кластерну політику як
альтернативу перешкоджаючим конкуренції заходам традиційної
«промислової політики» або як нову (змішану) форму інтеграції
традиційних політик, пов'язаних з розвитком бізнесу та регіонів. Іншими словами, якщо промислову політику спрямовано на створення і розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності, то
кластерну політику – пріоритетних господарських агломерацій,
здатних розкрити потенціал регіону. Головна відмінність кластерної політики полягає у тому, що вона є не додатковим інструментом
державного управління і регулювання, а новим підходом до використання наявного інструментарію.
А. Фонотов, О. Бергаль [75] кластерну політику розглядають
як комплекс державних і програмних заходів, спрямованих на розвиток кластерів, центрів кластерного розвитку, спеціалізованих організацій кластерів, кластерної інфраструктури з метою забезпечення зростання інноваційної економіки.
Кластерна політика передбачає ухвалення стратегії та програм розвитку окремих кластерів – так звані «кластерні ініціативи»,
а також формування інструментальної бази їх реалізації – так звані
«кластерні технології». М. Домбровський [71] вважає, що кластерна
ініціатива є діяльністю з організації конкретних кластерів на конкретній території. Тобто кластерні ініціативи являють собою як
окремі, так і спільно організовані зусилля кластерних фірм, урядових, освітніх і дослідницьких організацій, що спрямовані на економічне зростання і рівень конкурентоспроможності конкретного
кластера на певній території.
За результатами аналізу джерельної бази виявлено розбіжності трактувань кластерної політики (концепцій, форм, способів), а
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також вибору прикладних засобів впровадження кластерної політики (механізмів, стимулів, інструментів впливу). Слід наголосити,
що здебільшого кластерну політику науковці трактують як:
систему відносин між органами влади та суб’єктами господарювання щодо підвищення конкурентоспроможності певної території на основі формування й розвитку кластерів;
діяльність органів державної влади, яку спрямовано на вирішення завдань підвищення конкурентоспроможності країни або регіону за допомогою реалізації системи заходів із сприяння розвитку
кластерів;
діяльність з підтримки кластерів;
політику, суть якої полягає у фінансуванні та координації
проєктів з розвитку ключових кластерів;
низку політичних заходів, які спрямовано на стимулювання й
підтримку появи кластерних мереж, зміцнення взаємозв’язків між
їх учасниками, а також збільшення доданої вартості їх діяльності;
частину промислової політики;
складову регіональної політики;
елемент науково-технологічної політики;
пріоритет регіональної економічної політики;
окрему політику з чіткою стратегією та бюджетом;
елемент стратегій економічного розвитку (інноваційного, регіонального тощо);
заходи із локальної підтримки виробництв;
комплекс заходів, які сприяють вирішенню основних завдань – підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.
На підставі теоретичного узагальнення існуючих підходів до
визначення змісту терміна «кластерна політика» можна запропонувати авторське трактування даної категорії як системи державних
і громадських заходів і механізмів підтримки кластерних структур
і кластерних ініціатив, що забезпечують підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, підприємств, які входять до кластеру,
розвиток інститутів, що стимулюють створення кластерів і сприяють активізації інноваційної діяльності.
Тобто кластерна політика являє собою систему взаємопов'язаних дій державних і регіональних органів влади, місцевого самоврядування підприємницьких структур, яку спрямовано на стимулювання та підтримку ініціатив щодо створення та функціонування
кластерних утворень.
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Ключовою метою реалізації кластерної політики є створення
умов для формування та розвитку кластерів як основи реалізації
конкурентних переваг територій економічних районів, підвищення
рівня конкурентоспроможності національної та регіональної економік та інвестиційної привабливості України.
До головних принципів формування кластерної політики в
Україні можна віднести такі:
багаторівневість формування політики (кластерна політика
має розроблятися на різних рівнях управління – національному, регіональному, міжрегіональному, на рівні територіальних громад);
економічне стимулювання мережевого співробітництва у
кластерах (політика уряду має бути орієнтована на непрямі методи
підтримки мережевого співробітництва, а не пряме субсидування
окремих видів економічної діяльності);
організаційне стимулювання мережевого співробітництва у
кластерах на засадах публічно-приватного партнерства (уряд має не
прямо втручатися у процеси кластеризації, а створювати організаційні умови для розвитку мережевого співробітництва та ППП у
пріоритетних сферах економічної діяльності);
підтримка конкурентоспроможних кластерів (доцільно використовувати економічні стимули – пільги, кредити, гранти тощо задля підтримки конкурентоспроможних кластерів відповідно до
принципу реалізації партнерських взаємовідносин в умовах конкурентного середовища).
При формуванні державної кластерної політики в Україні необхідно включати такі структурні елементи:
блок 1: сприяння інституційному забезпеченню розвитку
кластерів (удосконалення діяльності керуючої компанії кластера,
стратегічне планування функціонування кластерних об’єднань, стимулювання ефективної взаємодії між учасниками кластера);
блок 2: заходи з підвищення конкурентоспроможності учасників кластера (підтримка малого та середнього бізнесу);
блок 3: створення сприятливих інституційних умов розвитку
кластера (формування й функціонування транспортної, енергетичної, комунальної, житлової, інноваційної інфраструктури, розроблення й реалізація програм інноваційного розвитку тощо).
Висновки. У результаті дослідження встановлено, що формування кластерної політики та реалізація кластерних ініціатив стають сьогодні одними із пріоритетних напрямів стратегічного
розвитку більшості європейських країн. Україна не є винятком. Все
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активніше використовується кластерний підхід до регіональних
програм і проєктів сталого розвитку економічних районів в Україні.
У зв'язку з виявленими особливостями та накопиченим вітчизняним досвідом розвитку кластерних структур розроблено рекомендації щодо проведення кластерної політики в Україні з урахуванням можливих ризиків і наявних нині бар'єрів під час реалізації
спільних проєктів. Суть рекомендацій полягає у забезпеченні кластеризації сучасним інструментарієм управління, підтримці з боку
держави конкурентоспроможних регіональних ініціатив, виділенні
достатньої кількості субсидованих коштів для реалізації кластерних
проєктів на підставі моніторингу та оцінювання результативність
діяльності учасників кластерів.
При цьому варто зазначити, що кластерна політика, як і будьякий процес, потребує постійного вдосконалення з урахуванням сучасних вимог. У зв'язку з цим доцільно:
– включити кластерну політику до переліку національних
і регіональних пріоритетів соціально-економічного розвитку та
створити належну якісну законодавчу й нормативно-правову базу;
– застосовувати концепцію ощадливих інновацій для успішного організаційного розвитку кластерних утворень, оскільки у цій
концепції акцентується увага на внутрішніх ресурсах підприємствучасників кластерів як на основному джерелі конкурентних переваг;
– посилювати міжнародне співробітництво задля стимулювання активної участі кластера у зміні свого інституційного середовища, сприяння поширенню прогресивних ідей і технологій;
– створювати інформаційне середовище кластера з метою
стимулювання спільних науково-дослідних проєктів, у тому числі
за участю провідних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, сприяння підвищенню ефективності комунікацій і взаємодії
у кластері.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають в узагальненні та систематизації теоретичних підходів до
визначення терміна «кластерний менеджмент»; обґрунтуванні концептуальних положень і розробленні конкретних практичних рекомендацій щодо формування регіональної кластерної політики у контексті смарт-спеціалізації та повоєнної модернізації економіки регіонів України.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ
МОДЕЛІ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ ПІД ЧАС КРИЗИ
Україна, як і всі країни світу, перебуває під тиском глобальної
економічної, гострої політичної та соціальної кризи на фоні Четвертої промислової революції, що визиває гостру потребу в розробці
ефективних механізмів формування антикризового потенціалу
країни на основі інтенсивного впровадження нових моделей
взаємодії між суспільством, державою і бізнесом. Ця взаємодія має
ґрунтуватися на таких суспільних цінностях як чесність, взаємодопомога, соціальна відповідальність та захист навколишнього середовища. В українському суспільстві вже простежуються позитивні
тенденції формування екологічних цінностей, що може створити
фундамент для переходу країни від традиційної лінійної моделі економіки до моделі циркулярної економіки. Соціального дослідження, яке було проведено наприкінці 2021 року серед представників освітнього середовища м. Харкова, показало, що 12,5% респондентів вже сортують сміття, 54% – роблять це частково, 22% –
вважають це важливим, однак не готові долучитися до процесу сортування сміття. Водночас у молоді є розуміння потреби інвестувати
у мінімізацію негативного впливу виробництва на навколишнє середовище, піклуватися про екологію регіону, створити безпечне
середовище, бажання брати на себе відповідальність та брати
участь у збереженні природного, ресурсного та соціального потенціалу.
В науковій літературі останніми роками багато уваги приділено теоретичним та практичним розробкам щодо імплементації
моделі циклічної економіки. Експерти ООН з охорони навколиш© Ю.Ю. Лола
Г.М. Брусільцева, 2021
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нього середовища (UNEP) циркулярну (зелену) економіку розглядають як економічну діяльність, яка покращує добробут людей, забезпечує соціальну справедливість і суттєво знижує екологічні ризики та виснаження природи. У вузькому сенсі – розробка, виробництво і експлуатація нових ресурсо- та енергозбережних технологій, а також відновлювальних джерел енергії, які забезпечують
стале економічне зростання [1]. «Циркулярна економіка» розглядати з трьох позицій: як сучасну парадигму розвитку логістичних
систем; стратегічний напрям сталого розвитку; економічну модель,
яку засновано на технології рециклінгу промислових відходів з метою досягнення сталого функціонування бізнес-моделей у національній економіці [2]. Циркулярна економіка заснована на реалізації замкнутих циклів в процесах виробництва, обігу та споживання. Перевагами циклічної моделі є скорочення споживання сировинних і енергетичних ресурсів, зниження негативного впливу на
навколишнє середовище, мінімізація відходів та стимулювання інновацій [3].
Циркулярна модель пропонує бізнесу отримати додаткові
джерела прибутку шляхом застосування наступних підходів: проєктування продукції з врахуванням можливості ремонту, відновлення
та повторне використання після закінчення терміну служби; розмежування між витратними матеріалами і компонентами тривалого
користування; використання енергії з відновлювальних джерел;
стимулювання пропозицій спільного використання, оренди або прокату товарів [4]. Однак додаткові джерела прибутку, як правило,
з`являються при умові використання нових технологій енергозбереження, переробки відходів, використання біорозчинних речовин
тощо.
Циркулярна економіка розглядається як частина Четвертої
промислової революції, в результаті якої в цілому підвищується
раціональність використання ресурсів, в тому числі природних, економіка стане більш прозорою, передбачуваною, а її розвиток швидким і системним [5].
Значні зусилля в концепції циклічної економіки спрямовані
на трансформацію енергетичної галузі, оскільки вже накопичено
низку проблем, що не можуть бути вирішеними традиційним шляхом нарощування потужностей і збільшення розвідування та добування корисних копалин (нафта, газ, вугілля). Тому потрібен перехід до інтенсивного, інноваційного та проривного напрямку розвитку шляхом активного впровадження енергоефективного обладнання, передових енергетичних і інформаційно-комунікаційних
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технологій, відновлювальних джерел енергії, комплексних систем
і сервісів інтелектуальної енергетики, побудованих на відкритій мережній архітектурі, що означає початок переходу до наступного
енергетичного устрою [6]. При чому в рамках циклічної економіки
основним мотиватором переходу до нового енергетичного устрою
стає не стільки економічна привабливість відновлюваних джерел
енергії, скільки якісно новий екологічний та соціальний критерій
вибору - зниження викидів вуглекислого газу та боротьба із глобальною зміною клімату.
Розвиток циркулярної економіки через запровадження механізму співпраці у формі державно-приватного партнерства дозволяє реалізувати різноманітні цілі та завдання. Зокрема, в роботі [7]
підкреслюється ефективність такої взаємодії на рівні місцевого
самоврядування з метою покращення інституційної спроможності
органів місцевого самоврядування, покращення стану довкілля,
громад. Досліджено забезпечення інноваційної стратегії сінгапурської біомедичної та фармацевтичної промисловості через механізм державно-приватного партнерства розглянуто в роботі [8].
Франс Германс, Флор Герлінг-Ейфф, Йоріке Поттерс, Лоренс
Клеркс також розглядає державно-приватне партнерство як інструмент системної інноваційної політики. В роботі [9] підкреслюється,
що вагома кількість інвестицій у відсотках до ВВП припадає на
діяльність ДПП. Хакан Юрдакул, Рифат Камасак, Тулай Язар
Озту рк припускають, що баланс державного управління, чисельність населення, грошова маса та частка інвестицій у ВВП є суттєвими детермінантами діяльності ДПП [10]. Як альтернативні
варіанти фінансування інфраструктури розглядають державно-приватного партнерства та системи державного замовлення розглядаються в роботі [11]. Отже, основними складовими державно-приватного партнерства є управління, інвестиції та інновації.
Державно-приватне партнерство поєднує спільні зусилля
приватних суб’єктів, що об’єднують свої ресурси з організаціями
державного сектору, такими як державні установи та університети,
у довгостроковому партнерстві з метою надання додаткової вартості всім залученим сторонам. У визначення Світового банку державно-приватне партнерство розглядається як довгостроковий
контракт між приватною стороною та державним органом з метою
організації надання державних активів або послуг, у якому приватна сторона бере на себе значний ризик управління та відповідальність, а винагорода пов’язана з результати [12].
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В умовах циркулярної економіки втілення проєктів державно-приватного партнерства надасть можливість громадам
мінімізувати витрати ресурсів та вийти місцевим підприємницьким
структурам на новий якісний рівень ведення господарської діяльності [13]. Крім того, проєкти державно-приватного партнерства
дозволяють досягати соціально-економічних цілей розвитку громад, держави та суспільства, реалізуючи концепцію соціального
підприємництва. Її основне завдання відхід від максимізації прибутку та зміна несправедливих суспільних умов, створення продуктів або послуг, що сприяють соціальним перетворенням. Отже,
для соціального підприємця головним критерієм успішності стає
«соціальна віддача» [14].
Проведений аналіз дозволяє висунути гіпотезу про те, що
існує логічний взаємозв`язок між моделлю циркулярної економіки,
концепцією соціального підприємництва та інструментами ДПП,
які можуть будуватися на єдиних цінностях суспільства та мати за
мету перехід до якісно нової взаємодії суспільства, бізнесу та влади.
Дослідження цієї взаємодії і є метою статті.
Перехід від вичерпаної лінійної моделі економіки до циркулярної сприятиме покращенню економічного клімату країни, створенню нових ринкових ніш, припливу інвестицій, а також нових
бізнес-моделей. Україна може стати східноєвропейським хабом у
цій новій реальності, долучившись до її побудови на ранній фазі.
Але для виходу на цей якісно новий рівень ресурсної ефективності
знадобляться технологічні інновації та зміна шаблонів поведінки,
масштабні інвестиції та спеціальні пакети державного стимулювання [15]. Особливо цей перехід доцільно зробити в післявоєнний
час відбудови країни, оскільки економічний потенціал України
зруйновано. З метою досягнення більшої ефективності при
мінімальних витратах актуальними будуть поставати питання вилучення вигоди з побутових відходів, раціональна утилізація яких
може привнести економію використання природних ресурсів на тлі
їх здороження. Тобто грамотна та виважена політика щодо управління відходами може стати своєрідним елементом плану Маршалла для України.
З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом Україна взяла на себе зобов’язання впроваджувати
нормативно-правові акти ЄС, в тому числі у сфері управління відходами. В Україні таке управління не є ефективним. У 2021 році
близько 94% усіх побутових відходів відправляється на сміттєзвалища, які займають площу понад 9 тис. га [14]. У той час як Польща
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захоронює на сміттєзвалищах близько 44% побутових відходів,
Швеція – лише 0,8% [15].
Сьома Програма дій ЄС спрямована на перетворення ЄС в
інклюзивну і сталу зелену економіку, тобто, «…досягти до 2050
року процвітання і здорового навколишнього природного середовища, що обумовлено інноваційною, циркулярною економікою, де
все заощаджується і забезпечується раціональне управління природними ресурсами» [16].
Інститути циклічної економіки, соціального підприємства та
ДПП активно розвиваються в Європі. В Європі функціонує більше
2 млн соціальних підприємств, на яких працюють майже 11 млн
працівників (6% від всіх працюючих у регіоні), це становить 10%
від всього європейського бізнесу [17]. В Україні к 2020 року приблизно нараховують майже 1000 соціальних підприємств [18]. Ці
данні приблизні, оскільки є проблема з їх підрахунку через відсутність законодавчого визначення поняття «соціальне підприємництво». Станом на 2021 рік в країнах EPEC реалізовується 1799
проєктів ДПП, сумарною вартістю 383,3 млн ЕUR. В Україні за даними Міністерства економіки к 2021 року укладено 192 договори
ДПП, з них 39 договорів реалізовано (29 – концесійні, 6 – угоди про
спільне підприємство, 4 – інші угоди), 153 договори не реалізовано
[19].
В Європейському Союзі створено нормативну база, що має
підтримати розвиток циклічної економіки, соціального підприємництва та ДПП. Зокрема, були прийняті документи м’якого права:
«Зелена книга про державно-приватне партнерство та право Співтовариства про державні контракти та концесії», опублікована в
2004 році, і «Тлумачне повідомлення Комісії щодо застосування
права Співтовариства» про державні закупівлі та поступки інституційному ДПП, що видано в 2008 році [20].
У 2020 році Європейська Комісія ухвалила План дій щодо
«циркулярної» економіки, що є важливою складовою порядку денного стратегії Європейського «зеленого» курсу (European Green
Deal). Метою Плану є скорочення споживання та подвоєння повторного використання ресурсів в ЄС у найближчі десятиліття, одночасно сприяючи економічному зростанню [17].
Для розвитку ДПП на рівні ЄС створено Європейський
експертний центр ДПП при Департаменті консультаційних послуг
Європейського інвестиційного банку (EIB) з метою підтримки державний сектор по всій Європі у створенні кращих державно-приватних партнерств. Центр обслуговує 42 організації-члени EPEC, які є
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національними або регіональними підрозділами ДПП та іншими
державними установами, відповідальними за ДПП [7]. Також
працює Міжнародний центр ДПП Європейської економічної комісії
ООН, Європейський консультаційний центр ДПП, Ресурсний центр
щодо ДПП у секторі інфраструктури, що створений за ініціативою
Світового банку. Діяльність таких європейських наднаціональних
інституцій спрямована на об'єднання колективного досвіду успішних ДПП, вирішення практичних питань впровадження ДПП; надання допомоги компаніям в підготовці та управлінні ДПП, а також
допомоги державним органам у підготовчому етапі ДПП.
В Європі стимулюється застосування публічно-приватного
партнерства в науково-технічній та інноваційних сферах у контексті євроінтеграційних процесів. Для цього в країнах ЄС на засадах ДПП створюються Центри компетентностей, Європейські технологічні платформи. Роль держави полягає у сприянні виробництву фундаментальних знань і комплексу технологій стратегічного характеру, створенні інфраструктури та сприятливого клімату
для інноваційної діяльності бізнесу, а роль приватного сектору − у
створенні технологій на основі власних досліджень та ринковому
освоєнні інновацій [20].
Модель взаємодії «бізнес-суспільство-держава» в новій системі цінностей представлена на рисунку.
Концепції циклічної економіки, соціального підприємництва
і державно-приватного партнерства мають єдині цілі, які полягають
у досягненні гармонійних ефективних відносин між бізнесом, суспільством та державою, що сприяє розвитку регіонів на основі врахування інтересів всіх зацікавлених сторін з переходом економіки
на принципово новий рівень розвитку. Впроваджувати нову економічну модель доцільно як на рівні країни так і на рівні територіальних громад.
Необхідно також звернути увагу на цілі, які постають перед
складовими елементами моделі взаємодії «бізнес-суспільство-держава». Соціальне підприємництво націлено на вирішення соціальних проблем через підприємницьку діяльність та гармонізацію відношень між суспільством та бізнесом, оскільки основна мета бізнесу є соціальна ефективність. Це полегшує взаємодію між суспільством та державою, оскільки знижується соціальна напруга в роботі
держави щодо підтримки соціально вразливих верств населення.
Циклічна економіка спрямована на досягнення мінімізації
впливу діяльності людини на навколишнє середовища та забезпечення швидкого відновлення екосистеми, шляхом інноваційному
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підходу до споживання ресурсів. Це гармонізує відношення суспільства з природою та значно полегшує взаємодію між всіма
суб`єктами господарювання щодо регулювання проблем шкідливих
викидів підприємств та інших екологічних питань. Такий підхід до
економічного розвитку, крім збереження життя на землі взагалі,
вирішує ще й конкретні завдання покращення екологічного стану та
зниження захворюваності населення регіонів. Державно-приватне
партнерство об`єднує зусилля держави й бізнесу для реалізації
масштабних довгострокових проєктів та піднімає ефективність
взаємодії держави та бізнесу на новий рівень.
Відповідно до визначених цілей на рисунку представлено
конкретні завдання, що вирішують циклічна економіка, соціальне
підприємництво, державно-приватне партнерство у загальній моделі взаємодії «бізнес-суспільство-держава» в новій системі цінностей.
В умовах глобальної кризи під час Четвертої промислової революції перехід системи взаємодії суспільства, бізнесу та держави
на якісно новий рівень ефективності можливий виключно при забезпеченні інноваційності, самоокупності, фінансової стійкості, масштабованості на всіх етапах життєвого циклу продукту або проєкту.
Максимальний результат від переходу до концепцій циклічної економіки, соціального підприємництва, державно-приватного
партнерства можливий при формуванні чітких суспільних цінностей та налагодження системи освіти. Формувати нові компетентності потрібно у фахівців кожного напряму економічної діяльності.
Поєднання впровадження циклічної економіки, соціального
підприємництва та ДПП дозволить досягти соціально-економічної
стабільності, ґрунтуючись на сталій єдиній системі базових цінностей, що мають поєднати всі народи та забезпечити виживання людини як біологічного виду в умовах інформатизації, кібернізації,
безпосередньої близкості ядерної війни та екологічної катастрофи.
Висновки. Для широкомасштабного переходу до моделі циркулярної економіки саме на етапі впровадження необхідні інноваційні розробки та інвестиції. Циркулярна економіка підвищить інтенсивність використання економічного потенціалу країни, регіонів
та територіальних громад. Однак, це, як правило, призводить до
підвищення витрат, тому на «вході» та «виході» мають застосовуватися інноваційні технології та бути імплементовані нові технологічні рішення. Крім того, для успішного функціонування інтеграційної моделі суспільство, держава та бізнес має міцно триматися
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Гармонійна система взаємодії в ланцюгу «бізнес-суспільство»,
«бізнес-держава»
Розвиток регіонів на основі врахування інтересів всіх зацікавлених сторін з переходом економіки на принципіально новий рівень розвитку
Державні органи влади, органи місцевого самоврядування
Циркулярна економіка
Соціальне підприємництво

Державно-приватне партнерство

Взаємодопомога та соціальна відповідальність
Чесність та відсутність корупції й довіра
Духовність та відхід від споживчої культури
Відкритість, інноваційність, свобода
Освіченість та висока культура
Єднання з природою та екологічна цінність
Вирішення соціальних
проблем через
підприємницьку
діяльність

- впровадження соціально значимих соціальних
ініціатив;
- підтримка різних категорій громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах;
- реалізація соціальних
проєктів;
- знаходження оптимального балансу між соціальною та економічною ефективністю діяльності

Досягнення мінімізації
впливу діяльності людини
на навколишнє середовища та забезпечення
швидкого відновлення

Об`єднання зусиль
держави та бізнесу
для реалізації масштабних довгострокових проєктів

- підвищення інтенсивності
та ефективності використання природних ресурсів;
- перехід до споживання
відновленої енергії;
- впровадження інновацій в
проєктування, виробництво
та споживання продуктів за
принципом «без відходів»;
- переробка вторинної сировини;
- ефективна переробка відходів

- створення нових або
модернізація наявних
об’єктів;
- залучення інвестицій
до малоприбуткових
об`єктів соціального
призначення

Рисунок. Модель взаємодії «бізнес-суспільство-держава»
в новій системі цінностей
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на новій системі цінностей: чесності, взаємодопомоги, духовності,
гармонічного відношення до себе, оточуючих людей та природи.
Подальші дослідження автора спрямовані на визначення індикаторів ефективності функціонування запропонованої інтегральної моделі, а також механізмів поширення в діяльності територіальних громад.
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ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ СУБ’ЄКТАМИ
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ
КРИТИЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ДОНБАСУ
Розбудова нової сучасної конкурентоспроможної економіки
на сході України та створення додаткового поштовху для розвитку
Донецької та Луганської областей є невід’ємною передумовою для
відновлення територіальної цілісності країни. З цією метою Урядом
України заплановано запровадження експерименту щодо формування територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській
областях. Зважаючи на ключову роль виробництва у генеруванні
попиту на інновації, акцент на виробничій сфері матиме вирішальне
значення у відновленні економіки регіону. Для цього буде сформовано пул промислових, будівельних, логістичних, транспортних, інжинірингових, фінансових пропозицій, що можуть генерувати комплексне рішення для відновлення і модернізації регіону.
Забезпечення дотримання екологічних вимог суб’єктами малого і середнього підприємства (МСП) є серйозною проблемою для
природоохоронних органів у всьому світі, не в останню чергу тому,
що для цієї категорії підприємств характерні особливості, що утрудняють застосування традиційних методів дотримання виконання
вимог. В Україні сектор МСП знаходиться на етапі становлення, але
можна чекати, що кількість таких суб’єктів господарювання і, як наслідок, їх дія на довкілля збільшуватиметься, зокрема, в результаті
реалізації політик і стратегій, спрямованих на підтримку цього сектору. Хоча подібні стратегії містять багато позитивних елементів,
вони, як правило, не приділяють належної уваги природоохоронній
проблематиці; навпаки, деякі заходи призводять до таких небажа© В.І. Ляшенко,
Г.Ф. Толмачова, 2021
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них побічних наслідків, як обмеження або навіть заборони на проведення природоохоронних інспекцій. На цьому фоні природоохоронні органи стикаються з необхідністю вдосконалення існуючих
і впровадження нових інструментів, які ефективніше сприяли б дотриманню екологічних вимог.
Скорочення дії на природне довкілля суб’єктів малого і середнього підприємництва при виробництві товарів і послуг є ключовим чинником успіху у сфері екологізації економіки. Поліпшення
екологічних показників також сприяє розвитку нових напрямів бізнесу для самих МСП як важливих постачальників товарів і послуг.
Проте бажання і можливості МСП впровадити практики стійкого ведення бізнесу зазвичай стикаються з обмеженим ресурсним
потенціалом, дефіцитом кваліфікованих кадрів і професійних знань.
Дуже часто МСП просто не володіють інформацією про множину
фінансово привабливих можливостей вдосконалення своїх екологічних показників. Існує широко поширена помилкова думка, що
охорона довкілля зв'язана з великими технічними складнощами,
проблемами і витратами. Навіть коли відомо, що поліпшення екологічних показників підвищує конкурентоспроможність фірми, нестача відповідних знань і досвіду перешкоджає використанню еколого-економічно вигідних варіантів. У той же час обмеженість
внутрішніх ресурсів МСП сприяє вибору стратегії розвитку з мінімальними ризиками, з меншим бажанням інвестувати в нові технології, частково і внаслідок невизначеності терміну окупності вкладених коштів.
Метою дослідження є аналіз різних інструментів, використовуваних для підтримки дотримання вимог природоохоронного законодавства і впровадженні екологічних методів ведення бізнесу на
основі кращого досвіду країн ЄС і ОЕСР. Рекомендації передбачають розробку регіональної комплексної програми підтримки дотримання екологічних вимог МСП. Необхідність в такій програмі
обумовлена тим, що МСП відчувають нестачу людських і фінансових ресурсів, а також знань і навичок для того, щоб адекватно діяти
в контексті складної системи екологічного регулювання, існуючої
в країні.
Довкілля і підприємницький сектор Донецької області.
Стан довкілля в Україні є незадовільним. Атмосферне повітря у великих містах забруднене, перевищення гранично допустимих концентрацій є як мінімум по трьох параметрах: по діоксиду азоту,
вуглецю оксиду, сірчистого ангідриду. Така речовина як формаль118

дегід, яка має вплив на здоров’я людей – не контролюється. За даними Всесвітнього економічного форуму Україна посідає 77 місце
зі 144 країн, оцінених у ході складання Індексу глобальної конкурентоспроможності через корупцію, нераціональне використання
природних ресурсів та відсутність фінансового механізму реалізації
реформ.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кожні
15 хвилин в Україні помирає 5 людей через поганий стан довкілля,
7 людей стають на облік, як смертельно хворі через забруднення
питної води, ґрунтів та повітря. До 2050 р. населення зменшиться
на 4 млн чол. (скоротиться до 39 млн чол.) А за песимістичним сценарієм до 2050 р. мешканців України може стати менше на 15 млн
чол. (скоротиться до 28 млн чол.).
За роки незалежності чисельність багатьох мисливських тварин скоротилася на 30-70%. Щорічно у прісних водоймах, Чорному
та Азовських морях незаконно виловлюють 197 тис. тонн риби, для
прикладу промислово видобувають 200 тис. тонн риби. 55% території розорано, 30% – це еродовані землі. Лісистість становить
15,6%, що втричі менша за лісистість Європи. Площа заповідних земель у 2,5 раза менша за середньоєвропейську, кількість чистої води
у 10 разів менша [1, c. 1].
Сучасний стан довкілля та динаміка розвитку екологічної ситуації на території Донбасу є дуже критичними. На території Донецької області, яка становить лише 4,4% від загальної площі України, зосереджена п’ята частина промислового потенціалу держави,
78% якого припадає на екологічно небезпечні виробництва металургійної та видобувної галузей, виробництво електроенергії і виробництво коксу [2, c. 7].
Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 р., затвердженими Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 р. № 2697VIII, визначені першопричини екологічних проблем України, які
характерні в першу чергу для Донбасу: 1) «підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; неврахування наслідків для довкілля у законодавчих та нормативно-правових актах,
зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів України та інших органів
виконавчої влади; 2) переважання ресурсо- та енергоємних галузей
у структурі економіки із здебільшого негативним впливом на
довкілля, що значно посилюється через неврегульованість законодавства при переході до ринкових умов господарювання; 3) фізичне
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та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної
економіки; 4) неефективна система державного управління у сфері
охорони навколишнього природного середовища та регулювання
використання природних ресурсів, зокрема неузгодженість дій
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, незадовільний стан системи державного моніторингу навколишнього природного середовища; 5) низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвитку, недосконалість системи
екологічної освіти та просвіти; 6) незадовільний рівень дотримання
природоохоронного законодавства та екологічних прав і обов’язків
громадян; 7) незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та незабезпечення невідворотності відповідальності за його порушення; 8) недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів природоохоронних заходів, фінансування таких заходів за залишковим принципом» [3].
Стан Донбасу загалом можна коротко визначити як катастрофу: «Катастрофа – подія, викликана руйнівними силами природи
або людською діяльністю чи бездіяльністю, що серйозно загрожує
та (або) завдає шкоди людському життю, здоров'ю, майну та (або)
навколишньому середовищу». Ця катастрофа має соціальний, економічний, екологічний та науково-технічний виміри…
Екологічний вимір: 1) ризики виходу на поверхню та підтоплення шахтними водами підземних горизонтів з питною водою і цокольних приміщень житлового сектору; 2) збільшення випадків потрапляння до житлових приміщень шахтного метану і наявна загроза витоку радіації; 3) підвищене забруднення повітря та зовнішнього середовища підприємствами ГМК і ТЕС; 4) відсутність системи моніторингу екологічних ризиків особливо на захоплених територіях у зонах проведення ООС; 5) низький рівень розвитку системи рекреації та туризму; 6) відсутність дієздатних програм моніторингу і підвищення екологічної освіченості населення; 7) відсутність державної стратегії в зменшенні залежності енергетики від вугілля та вуглецевого палива загалом [4, с. 229].
Найгострішою екологічною проблемою Донецького регіону,
яка вимагає якнайшвидшого вирішення, є забруднення повітряного
басейну. За інформацією Державної служби статистики України,
викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від
стаціонарних джерел забруднення за 2018 р. на території області,
підконтрольній українській владі, становлять 790,2 тис. т (31,5% від
загальних викидів по Україні) та на 0,7% більше, ніж в 2017 р.
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Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних
та пересувних джерел, тис.т/рік [3]
Щільність викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр області у 2018 р. склала
29,8 т проти 29,6 т за 2017 р., а на одну особу – 188,9 кг проти
185,9 кг. Забруднюючі речовини, що визначаються в пробах повітря
мiст Краматорськ, Слов’янськ і Маріуполь: аміак, пил, діоксид
азоту, діоксид сiрки, діоксид вуглецю, фенол, формальдегід, фтористий водень. Основними забруднювачами атмосферного повітря
в області залишаються підприємства вугільної промисловості, металургії та підприємства-виробники електроенергії.
Однією з основних причин надмірних викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря є моральне старіння та фізичне зношення технологічного та пилогазоочисного устаткування, що не
відповідає сучасним вимогам щодо забезпечення встановлених законодавством нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Важливою проблемою природокористування в Донецькій області є забруднення поверхневих вод. Кількість підприємств, які
здійснюють скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти Донецької області у 2019 р. складала 113 (17% від загальної кількості водокористувачів). Обсяг скиду становить 1145,0 млн м3. В межах До121

нецької області негативний вплив на формування якості в р. Сіверський Донець мають скиди підприємств безпосередньо в р. Казенний Торець та Кривий Торець, в який здійснюють скиди 45 підприємств з загальним обсягом скиду – 492,4 млн м3. Найбільший обсяг
скиду зворотних вод до Азовського моря здійснюється підприємством галузі «чорна металургія» ПАТ «Меткомбінат «Азовсталь»
(м. Маріуполь) – 555,9 млн м3 (83% від скиду по басейну) [3].
Донецька область характеризується наявністю гірничодобувної, металургійної, енергетичної та інших галузей промисловості,
діяльність яких призводить до накопичення великих обсягів промислових відходів (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка утворення відходів від промислових
підприємств області [3]
Обсяг утворення відходів I-III класів небезпеки в Донецькій
області складає 147,3 тис. т. Рівень утилізації відходів за 2019 р.
складає 21,1% від утворених. Фактичні обсяги накопичених відходів перевищують ті, що відображені у статистичній звітності,
оскільки збанкрутілі та непрацюючі підприємства, які раніше накопичили значні обсяги відходів, не враховуються під час проведення
державних статистичних спостережень. Місця видалення відходів,
які розташовані на території таких підприємств, негативно впливають на стан довкілля. Спостерігається вкрай низький рівень
заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання
відходів виробництва чи побічних продуктів (у тому числі шлаків)
[6].
На території області створена потужна техносфера, що включає значні промислові підприємства гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, енергетики, важкого машинобуду122

вання та будівельних матеріалів, родовища корисних копалин. Висока концентрація промислового, сільськогосподарського виробництва, транспортної інфраструктури в поєднанні із значною щільністю населення створили величезне навантаження на біосферу –
найбільше в Україні та Європі.
Донецька область має розвинутий підприємницький сектор.
За даними Державної служби статистики станом на 01.01.2020 р. на
території Донецької області налічувалось 65107 суб’єктів малого
і середнього підприємництва, з яких 578 (або 0,9%) – середні підприємства, 9691 (або 14,9%) – малі підприємства, з них 8391 (або
12,9%) – мікропідприємства, 54838 – фізичні особи-підприємці, з
яких 15 (або 0,02%) – суб’єкти середнього підприємництва, 54823
(або 84,2%) – суб’єкти малого підприємництва . При цьому у порівнянні з 2018 р. кількість малих підприємств збільшилась на 5,3%,
кількість середніх підприємств – на 14,9%, кількість фізичних осібпідприємців – на 4,6%. Після зниження у 2018 р. показника кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення з 24 до 22 одиниць (- 8,3%), у 2019 р. цей показник відновив
свої позиції та знову склав 24 одиниці. Показник кількості фізичних
осіб-підприємців (суб’єктів малого підприємництва) у розрахунку
на 10 тис. осіб наявного населення у 2018 р. склав 125 осіб, тоді як
у 2019 р. цей показник підвищився і склав 133 особи (+ 6,4%) [7].
У структурі малих підприємств за видами економічної діяльності, як і раніше, превалюють сфери діяльності невиробничого характеру. Кількість малих підприємств, які займалися оптовою та
роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, хоча й зменшується з кожним роком, але продовжує складати найбільшу питому вагу в загальній кількості підприємств
(27,6%) (рис. 3).
Серед підприємств середнього бізнесу 35,5% припадало на
підприємства, що займаються промисловими видами діяльності;
17,3% – охороною здоров’я та наданням соціальної допомоги;
11,6% – сільським, лісовим та рибним господарством, 11,2% – оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (рис. 4).
Майже 70% підприємств, які забезпечували сільськогосподарське виробництво в регіоні, складають фермерські господарства.
Протягом останніх років як в Україні в цілому, так і в Донецькій
області зокрема, спостерігається тенденція зменшення кількості
фермерських господарств та збільшення площі сільськогосподарсь123
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Рис. 3. Структура малих підприємств за видами
економічної діяльності [8]
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Рис. 4. Структура середніх підприємств за видами
економічної діяльності [8]
ких угідь, які знаходяться у їх користуванні. Станом на 01.11.2019 р.
кількість фермерських господарств в області склала 892 одиниці,
що на 3,9% менше рівня попереднього року. В користуванні фермерських господарств знаходилось майже 184,7 тис. га сільськогосподарських угідь, що на 1,0% більше, ніж у 2018 р. [8].
У структурі фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності значно превалюють сфери діяльності невиробничого
характеру. Кількість фізичних осіб-підприємців, які займалися
оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних за124

собів і мотоциклів складає 55,3%. На частку фізичних осіб-підприємців в промисловості і будівництві доводиться, відповідно, 4,5 і
1,4%, але враховуючи, що загальна кількість цих підприємницьких
структур 54838, то в промисловості і будівництві працюють, відповідно, 2473 і 758 одиниць.
Значущість МСП для довкілля. У розвинених країнах проблеми збереження природи знаходяться серед пріоритетів розвитку
вже більше за півстоліття. Про це свідчать наявність комплексних
державних природоохоронних програм і розвиненого законодавства, що жорстко регламентує захист екології, діяльність впливових
політичних партій «зелених», громадських організацій, що борються за охорону довкілля і т.д. Найважливішу роль у справі охорони довкілля в розвинених країнах грає соціально відповідальний
бізнес. Передові компанії останніми роками займають усе більш активну природоохоронну позицію і не лише дотримуються екологічного законодавства, але і самі виступають з ініціативами, спрямованими на посилення природоохоронних норм у своїх корпораціях,
які нерідко бувають жорсткішими, ніж навіть прописані в законодавстві.
Кількісне визначення дії на довкілля, пов'язаної з діяльністю
МСП, є важливою передумовою для вироблення адекватної екологічної політики відносно цих суб’єктів господарювання, а також
стратегій щодо забезпечення дотримання ними нормативно-правових вимог.
Залежно від масштабу і характеру дії МСП на довкілля, можливі різні підходи у сфері політики:
якщо МСП здійснюють вагомий внесок у забруднення довкілля, то державні органи можуть сприяти їм у дотриманні екологічних вимог у такий спосіб, щоб забезпечити як зниження шкідливого впливу на довкілля, так і подальший розвиток МСП
якщо вплив МСП на довкілля є незначним, то навантаження
на них, пов'язане із законодавчими вимогами і контролем за їх виконанням, може бути зменшене;
якщо істотна негативна дія МСП обмежена декількома галузями, державні органи можуть зосередити на них свої зусилля.
Сукупний ефект від діяльності великої кількості МСП може
призводити до серйозних екологічних проблем. Дії МСП промислового сектору в цілому приділяється достатня увага, оскільки в процесі виробництва вони споживають енергію і природні ресурси, одночасно створюючи відходи і забруднюючи довкілля. В той же час
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не слід нехтувати і дією компаній, працюючих в сільському господарстві і сфері послуг.
Згідно з даними декількох досліджень, проведених в Європейському Союзі (ЄС) та інших країнах Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР), сільське господарство є однією
з найбільш важливих галузей з точки зору дії МСП на довкілля.
Їх діяльність є істотним джерелом забруднення водних об'єктів
і ґрунтів. Стосовно сфери послуг слід зазначити, зокрема, автозаправні станції і ремонтні майстерні, з якими пов'язаний ризик істотного забруднення як в ході їх нормальної діяльності, так і в результаті аварійних витоків. МСП усіх галузей можуть впливати негативно на біорізноманітність унаслідок свого впливу на місця
життя, особливо на територіях, уразливих з екологічного погляду.
Статистичні дані про дію МСП на довкілля, як в державах
ОЕСР, так і в інших країнах, надзвичайно обмежені. Лише небагато
досліджень було присвячено кількісній оцінці цієї дії. Наприклад,
згідно з оцінками доповіді про дію МСП на довкілля, підготовленої
компанією ECOTEC Research and Consulting за замовленням Європейської Комісії, на МСП доводиться до 60% відходів виробництва
і 80% випадків забруднення довкілля в Англії і Уельсі. За оцінками
Екологічного центру Уельсу, на МСП, що складають 97% компаній
в сільських областях Уельсу, доводяться близько 91% відходів, вироблюваних в цій місцевості [9].
У дослідженні, виконаному в Нідерландах організацією
TNO1, відзначається, що невеликі промислові об'єкти приводять до
істотного збільшення навантаження на довкілля (близько 50%) по
ряду забруднюючих речовин, передусім, по азоту, фосфору, важким
металам, деяким пестицидам, озоноруйнуючим речовинам, а також
летким органічним сполукам (ЛОС). Вони вносять вклад в процеси
закисляння довкілля і є істотним джерелом відходів, як небезпечних, так і безпечних. У дослідженні відмічений ряд галузей, в яких
дія МСП особливо істотна:
сільське господарство, зокрема інтенсивні методи тваринництва;
будівництво, видалення і вторинна переробка відходів;
харчова промисловість;
виробництво будматеріалів;
виробництво металевої і електротехнічної продукції.
У іншому дослідженні, виконаному компанією KPMG
Environmental Consulting за замовленням уряду Нідерландів, також
відмічений ряд галузей, з якими пов'язана істотна дія на довкілля.
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На додаток до перерахованих, до них відносяться друкарська, текстильна і шкіряна промисловість, а також деякі сфери лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості [10].
Забезпечення дотримання екологічних вимог суб’єктами середнього і малого підприємництва є серйозною проблемою для природоохоронних органів у всьому світі, не в останню чергу тому, що
для цієї категорії підприємств характерні особливості, що утрудняють застосування традиційних методів дотримання виконання вимог. Кількісне визначення дії на довкілля, пов'язаної з діяльністю
МСП, є важливою передумовою для вироблення адекватної екологічної політики відносно цих компаній, а також стратегій і програм
щодо забезпечення дотримання ними нормативно-правових вимог.
Сукупний ефект від діяльності великої кількості МСП може
призводити до серйозних екологічних проблем. Дії МСП промислового сектору в цілому приділяється достатня увага, оскільки в процесі виробництва вони споживають енергію і природні ресурси, одночасно створюючи відходи, що забруднюють довкілля. Водночас
не слід нехтувати і дією компаній, працюючих у сільському господарстві і сфері послуг. МСП усіх галузей можуть впливати негативно на біорізноманітність унаслідок свого впливу на місця життя,
особливо на територіях, уразливих з екологічного погляду.
У той же час, МСП здатні внести вклад в забезпечення екологічно стійкого розвитку, оскільки деякі з них активно беруть участь
у виробництві екологічно значимої продукції і послуг. Компанії,
працюючі у сфері екологічного консалтингу (наприклад, у сфері
екологічного менеджменту, чистішого виробництва, управління
відходами і т. п.) часто належать до категорії МСП. Деякі МСП пропонують послуги з ландшафтного планування, дослідження забруднених майданчиків, рекультивації і відновлення порушених земель. МСП також часто служать центрами продажів чистіших технологій і средозахистного устаткування [12].
Найважливішим чинником, що впливає на поведінку МСП
відносно дотримання нормативно-правових вимог у сфері охорони
довкілля, є недостатній рівень компетентності і наявного потенціалу, необхідних для прийняття екологічно стійких підходів до
промислового розвитку. Багато МСП не мають в розпорядженні інформації про сучасні організаційні і технічні рішення, що дозволяють підвищити екологічну (а іноді і економічну) результативність.
Це відбувається на тлі загального недоліку як управлінських і технічних навичок в середовищі МСП, так і людських ресурсів для виконання певних завдань, особливо якщо ці завдання вважаються та127

кими, що не мають відношення до основної діяльності організації.
МСП також мають у розпорядженні менші фінансові ресурси для
інвестицій в організаційні і технічні рішення, які могли б підвищити
екологічну стійкість їх діяльності.
Рушійні чинники дотримання екологічних вимог у секторі
МСП. Подолання недоліків у сфері дотримання екологічних вимог
МСП залежить від ряду чинників, включаючи: 1) посилення стимулів для дотримання вимог, включаючи ясніші вигоди неекологічного характеру, що дозволяють підвищити мотивацію МСП; 2) достатнє знання про вплив суб’єкта господарювання на довкілля, а також організаційні і технічні інструменти, що дозволяють понизити
цей вплив; 3) зміцнення потенціалу з точки зору ресурсів, якості управління, взаємодії із зацікавленими сторонами і т.д.
Прогрес в області дотримання екологічних вимог сповільниться, якщо МСП не розглядатимуть себе в якості елементів ширшої динамічної системи, що об'єднує ділових партнерів і споживачів, державні і фінансові інститути, науково-дослідні й інші організації, а також суспільство в цілому (рис. 5).
Клієнти, споживачі
та суспільство

Державні
органи

Підприємства

Фінансові
організації

Дослідницькі
та консалтингові
організації

Рис. 5. Система поліпшення екологічної результативності
Взаємодії між різними сторонами в такій системі можуть використовуватися для систематичного підвищення екологічної результативності МСП за допомогою таких заходів, як:
1) ефективні потоки інформації від зовнішніх зацікавлених
сторін;
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2) тиск зовнішніх зацікавлених сторін у напрямі реалізації
конкретних заходів щодо зниження негативної дії або поліпшення
екологічної результативності в цілому;
3) технічна і фінансова допомога зовнішніх зацікавлених сторін (рис. 6).
Зовнішній тиск

Підприємства

Інформація

Результативність

Зобов'язання/мотивація,
Інформація,
Компетентність/потенціал
Технічна
і фінансова
підтримка

Рис. 6. Заходи систематичного підвищення екологічної
результативності МСП
Різні зацікавлені сторони можуть чинити тиск на суб’єкти
господарювання у напрямі підвищення екологічної результативності останніх різноманітними способами:
1) державні органи можуть використати поєднання різних інструментів регулювання, включаючи видачу екологічних дозволів,
платежі за забруднення довкілля, механізми закупівель для державних потреб і т. д. для стимулювання підвищення екологічної результативності і встановлення відповідних цілей. Підвищенню ефективності інструментів регулювання може сприяти їх адаптація з
урахуванням специфіки МСП (наприклад, загальне навантаження
на МСП, пов'язане з державним регулюванням, може бути менше,
ніж у разі великих підприємств);
2) споживачі можуть віддавати перевагу продукції, що чинить меншу дію на довкілля упродовж усього життєвого циклу;
3) інвестори і банки можуть оцінювати можливу екологічну
відповідальність підприємств і враховувати екологічні ризики при
наданні фінансування;
4) постачальники і клієнти-посередники можуть вимагати від
своїх ділових партнерів систематичного застосування певних захо129

дів щодо зниження дії, а також певного рівня екологічної результативності;
5) екологічні й інші інвестиційні фонди, у тому числі створені
за участю організацій-донорів, можуть надавати фінансування для
певних проєктів, зокрема, щодо розвитку чистішого виробництва;
6) посилення тиску громадськості на підприємства у напрямі
реалізації заходів для зниження дії на довкілля.
Подібні механізми квазірегулювання за участю третіх сторін
можуть бути ефективнішими, ніж пряме втручання держави, і
більш охоче прийматися бізнесом. Проте існує певна байдужість з
боку споживачів відносно екологічної результативності МСП, особливо мікропідприємств. Це є негативним стимулом з точки зору
екологічної результативності МСП [11].
Одне з можливих рішень, що дозволяють МСП здолати традиційні екологічні проблеми і недолік людського потенціалу – розвиток горизонтальної мережевої взаємодії з іншими фірмами, що
знаходяться в аналогічному положенні. В деяких випадках така взаємодія організовується за ініціативою або під керівництвом державних або квазідержавних регулюючих організацій на тимчасовій
основі з основною метою підвищення рівня екологічного менеджменту місцевих МСП. У інших випадках ініціатива розвитку взаємодії належить самим МСП, що прагне до спільної мобілізації знань
і ресурсів, особливо, коли вони стикаються з схожими проблемами
або можливостями.
Інструментарій підвищення екологічної результативності МСП. Інструменти, що дозволяють підвищити міру дотримання
екологічних вимог і екологічну результативність підприємств,
можна розділити на дві групи: 1) інструменти, вживані самими підприємствами добровільно або в якості реакції на ті або інші нормативні вимоги; 2) ініціативи державних органів (рис. 7). Дія цих інструментів може бути підкріплена участю зацікавлених сторін та
ініціативами, заснованими на ринкових механізмах.
Інструменти, що дозволяють підвищити міру дотримання
екологічних вимог і екологічну результативність підприємств,
можна розділити на дві групи: а) інструменти, вживані самими підприємствами добровільно або в якості реакції на ті чи інші нормативні вимоги; б) ініціативи державних органів. Дія цих інструментів
може бути підкріплена участю зацікавлених сторін та ініціативами,
заснованими на ринкових механізмах.
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ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ДОТРИМАННЯ
ВИМОГ
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− удосконалення практики інспекцій
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та семінари;
− допомога в дотриманні вимог
при відвідуванні об'єктів;
− учбові і демонстративні програми;
− освітні програми;
− фінансова підтримка дотримання вимог;
− Уповноважений з малого бізнесу;
− комплексні програми сприяння дотриманню вимог

Облік (витрат) для
цілей екологічного
менеджменту
Екодизайн

Оцінка екологічної
результативності та
відповідна звітність

Екомаркування / сертифікація продукції

Рис. 7. Основні інструменти добровільного підвищення міри
дотримання екологічних вимог серед МСП
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Міра використання відповідних інструментів залежить від
рівня мотивації МСП, їх інформованості і потенціалу. Як було відмічено вище, для того, щоб спонукати МСП до використання цих
інструментів, зазвичай потрібно зовнішні стимули і підтримку. У
цьому контексті першим кроком державних органів має бути визначення стимулів для МСП й оцінка їх потреб в зміцненні потенціалу.
Для виконання цього завдання самі державні органи повинні придбати достатні знання. Сприяння зміцненню потенціалу МСП і їх
підтримка будуть логічним продовженням цієї діяльності [9].
Найважливіший елемент розробки програм підтримки дотримання нормативних вимог – визначення ефективних механізмів, що
не вимагають надмірних ресурсів від держави. Відправною точкою
є оцінка потенціалу державних органів у сфері розробки і реалізації
таких програм, а також цілеспрямовані дії з розвитку цього потенціалу. Інформація про розроблені ініціативи щодо підтримки дотримання нормативних вимог повинна широко публікуватися.
Слід також розглянути можливості для залучення третіх сторін. Прагнення і можливості останніх вплинути на поведінку МСП
залежатимуть від їх власної обізнаності, компетентності і доступу
до інформації про екологічну результативність МСП і міри дотримання ними екологічних вимог.
Інституційні заходи щодо дотримання екологічних вимог.
Конкретні заходи інституційного характеру можуть сприяти успіху
державних ініціатив щодо підтримки дотримання нормативних вимог. У рамках природоохоронних структур увесь спектр завдань
щодо взаємодії з МСП, включаючи сприяння дотриманню ними
нормативних вимог, може бути покладений на один провідний підрозділ або розподілений між декількома підрозділами. Переважна
модель у кожному конкретному випадку залежатиме від загальної
організаційної структури природоохоронних органів.
Досить часто в природоохоронних органах існують спеціалізовані підрозділи, орієнтовані на сприяння в дотриманні вимог, наприклад, інформаційні центри. У складі американського Агентства
з охорони довкілля (EPA) є унікальний підрозділ – Офіс Уповноваженого (омбудсмена) щодо малого бізнесу. Уповноважений розглядається як інстанція, в чиї функції входить об'єктивний дозвіл
конфліктів, а також як незалежне і об'єктивне джерело достовірної
інформації для широкої громадськості і конкретної цільової аудиторії (МСП) [11]. Подібні підрозділи повинні мати достатні повноваження для здійснення своїх функцій і забезпечення співпраці з
боку інших природоохоронних органів.
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З метою створення сприятливих умов для такої співпраці
усередині природоохоронних органів (а також з іншими зацікавленими сторонами усередині і поза державними інститутами) може
виявитися необхідною розробка стратегії сприяння дотримання вимог. Подібний документ не лише надасть відповідним підрозділам
можливість для їх подальшої роботи, але і дозволить визначити
пріоритети і послідовність дій, особливо в умовах обмежених ресурсів, виділених на цей напрям діяльності.
Як засіб забезпечення доступу не лише до конкретних рекомендацій щодо дотримання вимог, але і до ширшої інформації про
відповідні інструменти, а також контактну інформацію організацій
корисні інформаційні центри. Такі центри можуть бути організовані
в самих природоохоронних органах або на основі третьої сторони.
Суб'єкти малого і середнього бізнесу отримують екологічні
консультації і рекомендації з безлічі джерел, включаючи регулюючі
органи, місцеві органи влади, спеціальні організації підтримки бізнесу, галузеві об'єднання, консультантів, банки і бухгалтерів, інших
власників бізнесу і навіть особисті мережі (що особливо торкається
мікробізнесу) [13].
Обстеження підприємств Шотландії (NetRegs, 2009) показало, що майже 70% керівників компаній обговорюють екологічні
питання з представниками місцевих органів влади і менше 30%
звертаються в національний природоохоронний орган. Менше 15%
підприємств вважають за краще користуватися послугами консультантів, галузевих організацій, організацій підтримки бізнесу або
веб-сайтом, призначеним для сприяння дотриманню екологічних
вимог. Ці результати узгоджуються з висновками британського дослідження (SNIFFER, 2008), яке показало, що МСП, що шукають
інформацію з екологічних питань, в першу чергу швидше звернуться в місцевий орган влади, а потім вже в галузеву організацію,
скористаються інтернетом або послугами професійного консультанта [14].
Природоохоронні органи наділені регулюючими повноваженнями в відношенні лише частини співтовариства МСП, і вони
не є основними контактними суб'єктами малого і середнього бізнесу. Проте в країнах ОЕСР вони часто координують зусилля інших
державних і приватних суб'єктів із заохочення екологічної поведінки МСП, оскільки ця роль природоохоронного органу доповнює
його основну регулюючу функцію.
Для успішного виконання цієї координуючої ролі природоохоронний орган наслідує:
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1) проводити навчання персоналу з питань заохочення дотримання екологічних вимог і ресурсоефективності;
2) більшою мірою інтегрувати надання рекомендацій про основну контрольно-наглядову діяльність;
3) налагодити партнерські відносини з іншими державними
відомствами, місцевими органами влади, державними організаціями щодо підтримки бізнесу і асоціаціями бізнесу для підвищення
свого авторитету у МСП і зменшення недовіри з їх боку;
4) вивчити шляхи координації і залучення ресурсів інших
державних відомств для розвитку і впровадження новаторських підходів до надання сприяння співтовариству МСП;
5) розширити взаємодію з бізнес-асоціаціями з метою розробки зрозумілих методичних документів і пам'яток щодо дотримання екологічних вимог і «зеленим» методам ведення бізнесу і надати можливість малому і середньому бізнесу коментувати проєкти
нормативно-правових актів [15].
Дуже важливо, щоб один орган державної влади узяв на себе
роль лідера в створенні мережі суб'єктів, що сприяють МСП в поліпшенні їх екологічних показників. Коли така мережа буде створена, установи, що входять в неї, повинні виконувати принципово
важливу функцію «покажчиків», посилаючи підприємства до безпосередніх операторів численних державних і недержавних програм підтримки різних аспектів екологізації бізнесу.
Доцільне створення Державної природоохоронної служби
України за прикладом Агентства з довкілля охорони США (АООС).
За роки роботи Агентства створена широка мережа, представлена
тисячами державних і приватних організацій, що сприяють в дотриманні екологічних вимог, в різних штатах і галузях промисловості.
Відділ щодо дотримання вимог АООС надає технічну і фінансову
підтримку цим організаціям, до числа яких входять федеральні регулюючі органи і регулюючі органи штатів, галузеві об'єднання, а
також вищі учбові заклади, некомерційні організації і консалтингові фірми. З метою заохочення активнішого обміну інформацією
по всій країні між АООС і програмами технічної допомоги штатів
створені Національний координаційний комітет (омбудсменів щодо
малого і середнього бізнесу і програм екологічної допомоги малому
і середньому бізнесу штатів) і Національна консультативна колегія
з дотримання екологічних вимог (консультативних колегій щодо
дотримання екологічних вимог штатів). Завдяки їх скоординованим
діям програмам штатів вдається вирішувати свої завдання і обмінюватися інформацією для запобігання дублюванню діяльності [16].
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При Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України (Мінприроди) для підтримки суб'єктів малого і середнього
підприємництва доцільно створення Офісу Уповноваженого щодо
малого і середнього бізнесу (УМСБ) з представництвами в регіонах.
До складу Офісу можуть входити чотири-п'ять фахівця-еколога, що
надають Уповноваженому допомогу у відповіді на запити МСП,
яким потрібна додаткова інформація для виконання екологічних вимог.
Офіс УМСБ може служити ефективним каналом комунікації
між малим і середнім бізнесом і Мінприроди. В процесі підготовки
природоохоронних нормативних актів і стандартів Уповноважений
може виступати як представник співтовариства МСП, доводячи до
відповідної робочої групи потреби і погляди малого та середнього
бізнесу. Реагуючи на виявлені потреби цільових груп, Уповноважений виконує ряд важливих функцій, що включає:
посередницькі функції між МСП і Мінприроди з метою забезпечення розуміння, з одного боку, політики Міністерства, а з іншої –потреб і поглядів МСП;
організацію «гарячої лінії» для МСП, консультації, що робить, по нормативних актах, а також технічну допомогу;
підтримку і поширення великого набору інформаційної і технічної літератури, підготовленої різними відділами Міністерства;
участь в заходах, присвячених проблематиці МСП, в якості
доповідача або експерта.
взаємодію на регулярній основі з асоціаціями, об'єднуючими
МСП;
підготовку рекомендацій щодо розробки законодавчих і нормативних актів, що зачіпають інтереси МСП;
відстежування розробки і реалізації нормативних актів, що зачіпають інтереси МСП у виконанні Закону України про регуляторну політику.
Тісніші зв'язки між державними органами, суб'єктами малого
та середнього підприємництва і іншими зацікавленими сторонами
можуть сприяти розвитку відкритого діалогу між ними, який, у
свою чергу, сприятиме застосуванню різних інструментів підтримки дотримання вимог. Продуктивна співпраця повинна ґрунтуватися на ефективному інформаційному обміні, що має на увазі як
отримання, так і передачу інформації. Особливо важливим в зв'язку
з цим може бути розвиток мереж для обміну інформацією і досвідом. До участі в таких мережах можуть бути запрошені різні зацікавлені сторони (наприклад, галузеві асоціації, окремі компанії,
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державні органи, неурядові організації, науково-дослідні організації і учбові заклади, консалтингові компанії). Мережі можуть функціонувати при адміністративній підтримці об'єднань бізнесу або галузевих асоціацій. Форми їх роботи можуть включати регулярні зустрічі, опитування і дослідження, а також підготовку інформаційних матеріалів, що відповідають потребам учасників мереж. Подібні мережі можуть забезпечити ефективну платформу для консультацій з метою виявлення проблем у сфері дотримання нормативних вимог, а також найкращих інструментів для їх вирішення.
Уряду слід працювати з місцевими органами влади, щоб ті, у
свою чергу, задіяли МСП. Місцеві органи влади невеликих сусідніх
населених пунктів можуть об'єднати ресурси для заохочення дотримання екологічних вимог. Це може стати однією з функцій міжміського екологічного агентства (також відомого як спільна екологічна служба) - моделі, все ширше вживаної у ряді європейських
країн (наприклад, в Нідерландах, Швеції і Великобританії) для проведення місцевих екологічних перевірок і контролю. Ірландія служить прикладом горизонтальної співпраці місцевих органів влади в
сприянні дотриманню екологічних вимог: в кожному місцевому органі влади є співробітник щодо забезпечення екологічною інформацією [15].
Більшість органів державної влади країн ОЕСР використовують можливості бізнес-асоціацій і галузевих об'єднань МСП щодо
роз'яснення їх членам нових екологічних норм. Проте тільки в декількох країнах галузеві об'єднання використовуються для безпосереднього стимулювання впровадження «зелених» методів ведення
бізнесу.
Банки і страхові компанії також грають все більшу роль в екологізації бізнесу. Банки все частіше вимагають наявності переліку
екологічних показників для схвалення позик, страховики вимагають уявлення декларації про виявлені екологічні ризики і управління ними. Державі слід активно заохочувати банки і страхові компанії надавати вигідніші умови кредитування і страхування компаніям з хорошою природоохоронною репутацією. Багато страхових
компаній усвідомили вигоду для себе від роботи з клієнтами, що
постійно покращують свої екологічні показники, оскільки це знижує ризик позовів про відшкодування екологічного збитку.
Економічні стимули. У багатьох країнах ОЕСР підприємці
мають право на часткове звільнення від податку – зменшення на
чітко певний період часу оподатковуваного доходу компанії на
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суму деяких видів екологічних капіталовкладень (що перевиконують екологічні вимоги). Такий стимул зазвичай є частиною економічної політики для сприяння впровадженню інновацій і науковоконструкторських розробок. Держава також може надавати податкові пільги - такі як прискорена амортизація, зменшення ставки
податків на майно і корпоративних податків – при закупівлі нових природоохоронних технологій і здійсненні інших природоохоронних капіталовкладень. Пільгові ставки податків і податкові
пільги також можуть бути диференційовані залежно від реального
екологічного ефекту цих капіталовкладень [13].
Наприклад, в Нідерландах діють дві системи пільгового оподаткування для стимулювання закупівель нових екологічних технологій. Довільна амортизація екологічних капіталовкладень
(VAMIL) робить можливою прискорену амортизацію нових екологічних технологій, включених в перелік, затверджений урядом, а
податкова знижка на екологічні капіталовкладення (MIA) дозволяє
частково списувати капіталовкладення в екологічні технології в рахунок сплати податку.
Уряд Франції за допомогою прискореної амортизації і пільгових ставок податку на майно і професійних податків стимулює закупівлю поновлюваної енергії і енергоефективного устаткування.
Уряд Японії надає податкові пільги (наприклад, пільгову ставку місцевого корпоративного податку) промисловості при впровадженні
екологічно і кліматично чистих технологій (OECD, 2009). Проте великі компанії частіше отримують вигоду з систем екологічних податкових стимулів, бо вони краще інформовані про існування таких
інструментів. Подібні податкові пільги повинні доповнюватися
оподаткуванням негативної дії на довкілля. Податки на екологічно
шкідливі товари явно переважають серед екологічних податків в
країнах ОЕСР і повинні давати додатковий стимул до екологізації
МСП. В той же час, податки на забруднення мають стимулюючу
дію тільки якщо реальні викиди/скидання вимірюються у джерела
(при спрощеному нормуванні МСП зазвичай не повинні проводити
виробничий моніторинг); а адміністративні витрати на збір екологічних податків у безлічі маленьких компаній надмірні.
Державні фінансові установи можуть пропонувати позики на
пільгових умовах для природоохоронних інвестицій МСП. Такі позики зазвичай обумовлюються реалізацією планових заходів, які виходять за рамки нормативних вимог, і застосуванням найкращих доступних технічних методів і найкращої практики екологічного менеджменту, а заявки на їх отримання мають бути завірені компе137

тентним природоохоронним органом. Існують програми, що дозволяють конвертацію позик в гранти (тобто що дозволяють не повертати позики) за умови демонстрації очікуваних екологічних результатів.
У країнах Східного партнерства відсутні порівнянні національні державні фінансові установи, що надають цільові пільгові
позики на екологічні інвестиції МСП. Замість цього головним джерелом довгострокового фінансування екологічних інвестицій в регіоні служать кредитні лінії, що надаються міжнародними фінансовими організаціями (МФО) і розподіляються через місцеві комерційні банки. Місцеві банки перекредитують їх клієнтам приватного
сектора, у тому числі МСП. Такі кредитні лінії полегшують доступ
до більше довгострокового фінансування і спрощують узяття позик.
Це не означає, що ці засоби обов'язково дешевше за звичайні позики
(тобто процентні ставки не субсидуються), але кінцеві споживачі
і місцеві банки часто можуть користуватися фінансованими за рахунок грантів консультаційними послугами і навчанням в області
підготовки доцільних проєктів. Це дозволяє понизити ризики місцевих банків, що робить їх більше схильними надавати кредити, а
також підвищує ефективність інвестицій в цілому [12].
Важливі чинники успішного впровадження програми пільгових позик на екологічні інвестиції включають наступні:
• раннє визначення екологічних цілей кожного проєкту;
• включення екологічних вимог в договір позики з чітким визначенням екологічних заходів, які мають бути прийняті, і відповідних процедур моніторингу;
• ретельний моніторинг і оцінка кредитною установою використання засобів і прогресу в досягненні екологічних цілей.
Державними відомствами можуть надаватися гранти на придбання екологічних технологій, але частіше за їх рахунок субсидується частина витрат на консультаційні послуги з визначення і реалізації заходів щодо підвищення ресурсо-ефективності і інших екологічних заходів. Іноді держава в повному розмірі відшкодовує
МСП вартість первинного екологічного аудиту.
Прямі субсидії і безкоштовна технічна допомога МСП підвищують рівень їх інформованості і забезпечують їх участь на початковому етапі в «зелених» методах ведення бізнесу. Проте, враховуючи дефіцит державного фінансування для сприяння дотриманню
екологічних вимог і екологізації бізнесу, поступовий перехід на
платну систему технічної допомоги сприятиме підвищенню її стійкості в довгостроковій перспективі.
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Структура регіональної програми дотримання екологічних вимог. В якості спільної мети для комплексної програми підтримки дотримання екологічних вимог в регіоні пропонується забезпечення орієнтованого на результат і погодженого підходу до
підвищення обізнаності з природоохоронних питань і екологічної
результативності малого та середнього бізнесу. На основі цієї мети
можуть бути сформульовані наступні завдання програми:
Поліпшення розуміння сутності МСП, їх потреб і найбільш ефективних методів роботи з ними. Природоохоронні органи на регіональному рівні, а також їх партнери в державних органах і поза ними повинні придбати ясніше уявлення про кількість
і типи МСП, діяльність яких є предметом природоохоронного регулювання, а також про систему стимулів, застосовану до цієї категорії підприємств. Аналіз ситуації може послужити відправною точкою для розробки і реалізації екологічної політики, нормативноправових актів і стратегій забезпечення дотримання нормативних
вимог, які враховували б можливу дію на малий та середній бізнес.
Це допоможе природоохоронним органам у встановленні таких
нормативних вимог і розробці таких процедур, які сприяли б підвищенню екологічної результативності МСП більш економічно ефективним чином і з меншим адміністративним навантаженням. Крім
того, доцільне вивчення міжнародного досвіду з метою виявлення
сучасних тенденцій що випливають із них наслідків для роботи природоохоронних органів.
Розробка і впровадження інструментів, сприяючих екологічно відповідальній поведінці в секторі МСП. Робота з суб’єктами
малого та середнього підприємництва спрямована на сприяння поліпшенню їх екологічної результативності з одночасним підвищенням конкурентоспроможності, а також на усунення адміністративних і інших бар'єрів для підвищення результативності. Розробка
спільно з іншими державними органами скоординованого підходу,
що відповідає вимогам економічного розвитку і що дозволяє
суб’єктам малого та середнього підприємництва краще розуміти
і виконувати екологічні вимоги, що стоять перед ними, з одночасним досягненням економічного ефекту. Компанії часто стикаються
з набором розрізнених підходів і вимог у сфері охорони довкілля,
здоров'я і безпеки. Природоохоронні органи повинні виступити ініціатором координації і в співпраці з іншими відомствами працювати над створенням ефективних і менш обтяжливих програм, що
виключають дублювання вимог і зусиль, і орієнтованих на малий та
середній бізнес.
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Розвиток партнерства і розширення участі зацікавлених
сторін в процесі підтримки дотримання екологічних вимог.
Формування партнерств з різними зацікавленими сторонами дозволить підвищити авторитет державних органів і зменшити недовіру
до них малого та середнього бізнесу. Партнерства можуть брати
участь в розробці адекватних і економічно ефективних інструментів
сприяння дотриманню вимог, а також у формуванні програм навчання і обміну досвідом.
Рекомендації щодо підтримки дотримання екологічних вимог суб’єктами малого та середнього підприємництва.
Вдосконалення діяльності природоохоронних органів.
Враховуючи критичний стан довкілля Донбасу, природоохоронним
органам в підтримці дотримання екологічних вимог суб'єктами малого та середнього підприємництва в короткостроковій перспективі
слід зробити деякі дії з розвитку їх можливостей, а саме аналіз ситуації, зміну культури взаємовідносин з суб’єктами підприємницької діяльності, а також заходи щодо зміцнення потенціалу регіональних природоохоронних органів. Можуть бути рекомендовані наступні заходи в цьому напрямі:
1. Формування сучасної культури регулювання. Необхідно
сприяти формуванню в природоохоронних органах культури,
більше лояльної до малого та середнього бізнесу, що сприятиме поліпшенню стосунків з підприємцями і розширенню можливостей
для конструктивної співпраці. Слід ввести відповідні стимули для
співробітників природоохоронних органів. В той же час мають бути
вжиті усі необхідні заходи щодо запобігання корупції і незаконним
угодам з питань правозастосування.
2. Аналіз впливу суб’єктів малого та середнього підприємництва на довкілля і сформовані в зв'язку цим проблеми. Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій і Луганській областях з відповідними підрозділами облдержадміністрацій, а також статистичними органами слід
проаналізувати масштаб впливу суб’єктів МСП на довкілля і розкрити його причини. Для цієї мети потрібні аналіз існуючої інформації, збір додаткових даних, опитування і дослідження. Підприємці та інші зацікавлені сторони можуть бути проінформовані про
результати такої оцінки.
3. Навчання персоналу природоохоронних органів. Існує потреба в підвищенні інформованості співробітників природоохоронних органів відносно потреб і специфіки суб’єктів МСП. Це може
бути досягнуто за допомогою просвіти і навчання керівництва і
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персоналу природоохоронних органів. Таке навчання повинне також передбачати знайомство з різними механізмами, які можуть застосовуватися для підвищення екологічної результативності малого
та середнього бізнесу.
4. Призначення Уповноваженого щодо малого та середнього підприємництва. Посада Уповноваженого (омбудсмена)
щодо малого та середнього підприємництва може бути створена
безпосередньо в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України або в регіональних управліннях охорони навколишнього природного середовища.
Дерегуляція та спрощення адміністративних процедур регулювання. Дерегуляція може бути ефективним засобом зниження
адміністративного навантаження як на державні органи, так і на
суб’єкти підприємництва. Проте пропозиції щодо коригування екологічного законодавства мають бути ретельно проаналізовані з тим,
щоб не допустити їх протиріччя цілям охорони довкілля. Для того,
щоб зробити процес перегляду існуючих нормативних вимог або
прийняття нових ефективніших, слід забезпечити участь у ньому
суб’єктів господарювання, чия діяльність є предметом регулювання. У цьому напрямі можуть бути зроблені наступні заходи:
1. Забезпечення участі МСП в процесах, пов'язаних з регулюванням. Державним органам слід сприяти конструктивній участі
суб’єктів малого та середнього бізнесу в різних етапах процесу
розробки і застосування нормативно-правових актів. Форми такого
сприяння можуть включати активнішу взаємодію з галузевими асоціаціями і іншими об'єднаннями бізнесу; підготовку доступних для
розуміння інформаційних матеріалів щодо проєктів нормативноправових актів, а також інформаційних листівок керівництва щодо
дотримання норм і контрольних списків щодо нормативно-правових актів, що набули чинності; розширення можливостей малого
і середнього бізнесу щодо коментування проєктів пропонованих документів.
2. Подальший розвиток сучасних підходів до видачі дозволів. Важливо продовжувати розвиток підходів до видачі дозволів,
пов'язаних з меншим навантаженням на суб’єкти підприємницької
діяльності. Такі підходи можуть включати розробку і прийняття загальнообов'язкових (універсальних) правил у поєднанні з простою
процедурою реєстрації/декларування екологічних аспектів діяльності МСП.
Удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони навколишнього природного середовища шляхом запровадження про141

цедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання повинен подати для
одержання документа дозвільного характеру.
Оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища (або окремих дій, об’єктів, які не становлять значної загрози
життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів
дозвільного характеру.
3. Встановлення чітких вимог щодо виробничого моніторингу і інтеграції звітності суб’єктів підприємницької діяльності. Попри те, що в існуючих умовах неможливо покладатися виключно на виробничий екологічний моніторинг, застосування
цього інструменту здатне внести вклад в поліпшення стосунків між
державними органами і МСП. Виробничий моніторинг повинен поєднуватися з ефективнішими підходами до проведення інспекцій.
4. Координація діяльності щодо проведення інспекцій.
Першим кроком на цьому шляху може бути початок діалогу з іншими державними органами, що проводять інспекції МСП, для обговорення можливостей координації цієї діяльності. Може бути заснований постійний консультативний орган, засідання якого проводяться на регулярній основі.
Необхідно якнайшвидше прийняття Закону України «Про
державний екологічний контроль» який врегульовує діяльність органів державного екологічного контролю. Закон повинен об’єднати
контролюючі функції усіх діючих на сьогодні державних органів у
сфері охорони довкілля та його компонентів в один орган державного екологічного контролю, що діє на центральному та регіональному рівнях.
Інформаційна підтримка і регулярний діалог. Однією з
найбільш гострих потреб є необхідність забезпечити обізнаність
підприємств про існуючі нормативно-правові вимоги і останні
зміни до них. Підприємства також повинні отримувати інформацію
про ініціативи державних органів у сфері підтримки дотримання
нормативних вимог. Важливо забезпечити двосторонній обмін інформацією між державними органами і суб’єктами господарювання. У цьому напрямі можуть бути зроблені наступні заходи:
1) забезпечення легкого доступу до законів і підзаконних актів: якщо це дозволяють умови, може бути створена база даних з
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можливістю пошуку, що містить усі природоохоронні нормативноправові акти, застосовані до певної галузі. У базі повинні відбиватися поправки, що приймаються до існуючих нормативно-правових
актів; переважним варіантом є приміщення в неї повного тексту
оновленої версії документу. Буде потрібне регулярне оновлення
електронних продуктів;
2) розвиток діалогу з МСП: поліпшення контактів з підприємствами може бути першим кроком на цьому шляху. Крім того,
природоохоронним органам знадобиться інтегрувати проблематику
малого і середнього бізнесу в процеси стратегічного і оперативного
менеджменту, створюючи для МСП можливості регулярно доводити свої інтереси і погляди до відома Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України і його регіональних управлінь охорони навколишнього природного середовища.
Підтримка в дотриманні норм і заохочення передового
досвіду. Як правило, МСП потребують зовнішньої допомоги для
застосування конкретних заходів, спрямованих на підвищення екологічної результативності. Можуть бути рекомендовані наступні заходи в цьому напрямі:
1. Розробка довідкових матеріалів. Державним органам слід
забезпечити суб’єкти малого і середнього підприємництва такими
матеріалами, як написане звичною мовою керівництво щодо дотримання норм, контрольні списки, інформаційні листівки і т. п.
Унаслідок низького рівня обізнаності МСП про нормативні вимоги
природоохоронного характеру, доцільно забезпечити їх керівництвом щодо дотримання відповідного законодавства. Інструментом підвищення обізнаності може бути коротке керівництво галузевого або загального характеру, що роз’яснює відповідні обов’язки
МСП (з вказівкою відповідних нормативно-правових вимог і вимог
щодо звітності). Подібне керівництво може поширюватися через інтернет або в друкарській формі і містити контактну інформацію підрозділів або співробітників, відповідальних за надання допомоги в
дотриманні норм МСП, або будь-яким підприємствам.
2. Сприяння у впровадженні системи екологічного менеджменту і підходів чистішого виробництва. Важливим кроком
в цьому напрямі може стати прийняття політики, що заохочує впровадження СЕМ і підходів чистішого виробництва у суб’єктів господарювання.
3. Сприяння ініціативам щодо зміцнення потенціалу в
секторі МСП. Мінприроди України може зробити дії із заохочення
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і підтримки зусиль науково-дослідних і інших державних і приватних організацій, спрямованих на організацію просвітницької діяльності і учбових програм для МСП з питань СЕМ і чистішого виробництва. Доцільно передбачити поширення результатів і досвіду за
підсумками таких ініціатив.
4. Запуск інструментів і ресурсів з використанням інформаційних технологій. Продовжуючи поширювати друкарські матеріали в допомогу МСП, природоохоронні органи повинні в міру
можливості і необхідності приступити до розробки простих інтерактивних інструментів для використання через інтернет, а також
зручних для використання програм, призначених для допомоги
суб’єктам малого і середнього підприємництва в роботі з екологічними вимогами і звітністю.
Співробітництво з недержавними зацікавленими сторонами. Громадськість і інші «треті сторони» можуть внести істотний
вклад в забезпечення дотримання нормативних вимог. Тиск третіх
сторін, особливо з використанням ринкових механізмів, є потужним
стимулом, що примушує суб’єктів господарювання змінювати свою
поведінку. У цьому напрямі можуть бути зроблені наступні заходи:
1. Робота з третіми сторонами, здатними вплинути на
суб’єкти МСП. Може бути розглянута можливість проведення
кампаній щодо інформування громадськості з метою розширення
можливостей останньої щодо впливу на діяльність суб’єктів МСП.
Інформація про дії, що плануються або робляться державними органами для підтримки дотримання екологічних вимог, також може
доводитися до відома громадськості. Може знадобитися додатковий аналіз для визначення найкращих методів і каналів взаємодії з
третіми сторонами.
2. Створення можливостей для розвитку мережевої взаємодії між суб’єктами господарювання. Продуктивним інструментом може виявитися організація і регулярне проведення форумів
малого і середнього бізнесу, у тому числі на національному рівні.
Такі заходи сприяють встановленню горизонтальних зв'язків між
компаніями, а також підвищенню інформованості бізнесу з актуальних питань, а інших сторін про специфіку і проблеми МСП.
3. Заохочення зусиль вищих учбових закладів щодо організації учбових програм щодо екологічної політики і екологічного
менеджменту, орієнтованих на запобігання дії. Спеціалізовані
програми є кращим засобом вирішення довгострокової проблеми
формування корпусу кваліфікованих фахівців, здатних працювати
над рішенням екологічних проблем і проблем дотримання еколо144

гічних вимог в державних органах і приватному секторі. Першим
кроком на цьому шляху може бути розробка окремих спеціалізованих курсів щодо систем екологічного менеджменту, чистішого виробництва і сучасної екологічної політики.
Заходи інституціонального характеру. Для зміни ситуації з
дотриманням екологічних вимог в регіонах України потрібна участь цілого ряду різних державних органів. Проте передумовою досягнення результатів в цій сфері є ефективна координація їх зусиль,
причому доцільно покласти функції щодо координації на один з органів, що бере участь в процесі. В якості можливого варіанту може
бути також розглянуте створення робочої групи, що складається з
представників органів, які мають або можуть мати відношення до
проблем дотримання нормативних вимог МСП. Така робоча група
може розробити детальний план дій з підтримки дотримання нормативних вимог в країні і спрямовувати процес змін. Оскільки дотримання екологічних вимог тісно пов'язане із загальною ситуацією
в секторі МСП, бажано координувати розвиток і застосування інструментів підтримки дотримання вимог з іншими ініціативами,
спрямованими на цей сектор.
Джерела фінансування. Вибір і застосування конкретних
механізмів підтримки дотримання вимог, що якнайкраще відповідають місцевим умовам, повинні спиратися на місцеві ресурси. У
середньостроковій перспективі доцільно забезпечити підтримку організацій-донорів для впровадження інструментів, що вимагають
значних ресурсів. У контексті застосування таких інструментів
суб’єктів господарювання, як система екологічного менеджменту,
чистіше виробництво і т.п. слід заохочувати відповідні дослідницькі і консалтингові організації, а також інші державні і приватні
організації до підготовки заявок на отримання фінансування від
міжнародних донорів. Державним органам слід сприяти цьому процесу. У довгостроковій перспективі діяльність щодо підтримки дотримання нормативних вимог повинна спиратися, головним чином,
на внутрішні джерела фінансування.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ ТА ФРАНЦІЇ
В останні десятиліття у багатьох країнах світу актуалізуються
проблеми, які пов'язано з економічними злочинами у сфері господарської діяльності та пошуком шляхів боротьби з ними. Це підтверджують результати глобального дослідження, проведеного
компанією PwC [1]. Встановлено, що 47% компаній світу за останні
2 роки стали жертвами шахрайства та економічних злочинів. Збитки
бізнесу від економічних злочинів становлять близько 42 млрд дол.
США [2].
Майже половина опитаних компаній випробували, принаймні, одне шахрайство за останні два роки – в середньому по
шість випадків на компанію в усьому світі. Найбільш поширеними
видами шахрайства є шахрайство з клієнтами, кіберзлочинність та
незаконне присвоєння активів. Розподіл випадків шахрайства, вчиненого окремими особами всередині компанії та за її межами, приблизно рівний: майже 40% для кожного з них. Інші 20% переважно
є результатом змови. Проте дуже небагатьом компаніям вдається
ефективно реагувати. Лише 56% компаній, які взяли участь в опитуванні, провели розслідування найзначнішого інциденту. І лише
третина компаній передали цю інформацію раді директорів.
Таким чином, для будь-якого бізнесу в усіх країнах світу шахрайство та економічні злочини [3-5] є реальною загрозою, яку не
можна ігнорувати або недооцінювати.
Питанням розвитку системи економічної безпеки суб’єктів
господарювання присвячено значну кількість публікацій провідних
науковців (Г. Козаченко, В. Пономарьов, О. Ляшенко [6]; В. Геєць,
М. Кизим, Т. Клебанова, О. Черняк та ін. [7]; Л. Шевченко, О. Гриценко, С. Макуха та ін. [8]; А. Мазаракі, О. Корольчук, Т. Мельник
та ін. [9]; З. Варналій, Д. Буркальцева, О. Саєнко [10]; О. Пабат [11];
© К.П. Мисник, 2021
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Л. Гнилицька [12]; О. Маслак, Н. Гришко [13]; В. Приходько [14];
О. Федорук [15]; О. Власюк [16]; А. Шатохін, Т. Ігнашкіна [17];
В. Мунтіян [18]; О. Скорук [19]; Н. Бондарчук, А. Кубрак [20];
О. Сосновська [21]; З. Живко, О. Черевко, М. Копитко, Н. Зачосова
та ін. [22]; Г. Козаченко, Ю. Погорелов, Л. Герасименко [23];
Ю. Харазішвілі та ін. [24; 25]; Я. Пушак та ін. [26; 27]). Ними уточнено суть понятійно-категоріального апарату з проблем економічної безпеки; виявлено й систематизовано загрози й ризики економічної безпеки; розроблено механізми забезпечення економічної
безпеки та пропозиції щодо критеріїв оцінювання її ефективності.
Проблемам впровадження форензіку як механізму антикризового управління господарською діяльністю присвячено праці таких
дослідників, як G. Stevenson, D. Crumbley [28]; S. Mojsoska, N. Dujovski [29]; A. Enofe, P. Omagbon, F. Ehigiator [30]; W. Huber et al.
[31]; M. Doan, D. McKie [32]; Т. Климко, О. Мельник [33]; С. Чернявський, О. Користін, В. Некрасов [34]; Г. Соломіна [35]; О. Пацула [36]; А. Семенець [37] та інших.
Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до окресленої
проблеми з боку вчених, актуальним і необхідним залишається проведення наукових досліджень у напрямі обґрунтування й розроблення належного організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку системи економічних розслідувань у сфері господарської діяльності підприємств в Україні. Все це значною мірою
обумовило вибір теми даного дослідження.
У зв'язку з цим мета роботи полягає у емпіричному дослідженні економічних злочинів у сфері господарської діяльності компаній Німеччини, Франції та Польщі задля виявлення їх специфіки
та відмінностей.
Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу
і синтезу, системного підходу, експертних опитувань та оцінок, порівняння, класифікації, структурно-логічного узагальнення.
У результаті опитування понад 5000 керівників із 99 країн
світу (у тому числі близько 100 керівників з Німеччини), проведеного компанією PwC [38], встановлено, що загроза економічної злочинності та шахрайства залишається на високому рівні. При цьому
компанії не можуть дозволити недооцінювати ці ризики.
Дослідження показало, що 47% респондентів у всьому світі
зіштовхнулися з економічними злочинами у 2018-2019 роках. У Німеччині цей показник ідентичний та становить 48% опитаних. Компанії повідомили в середньому про 6 інцидентів, пов'язаних із злочинами «білих комірців» (або точніше корпоративні злочини, тобто
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скоєні компаніями та державними службовцями; вперше це було
визначено соціологом Е. Сазерлендом у 1939 р.).
У 2018-2019 рр. найбільш поширеними видами економічних
злочинів є шахрайство з боку клієнтів, кіберзлочинність та злочини
проти власності. Одночасно їх називають злочинами, скоєними
щодо компанії, які можуть завдати істотних збитків. Слід зазначити,
що у 2019 р. різко зросла кількість видів економічних злочинів
(табл. 1, 2).
Таблиця 1
Економічні злочини, скоєні у німецьких компаніях
Види економічних злочинів
Кіберзлочинність
Шахрайство з боку клієнтів
Правопорушення проти власності
Корупція
Порушення антимонопольного законодавства
«Відмивання» грошей та порушення економічних
санкцій
Порушення авторських прав та законодавства
про інтелектуальну власність
Фальсифікація балансу
Шахрайські методи ведення бізнесу
Інсайдерська торгівля
Шахрайство при покупках
Порушення трудового законодавства
Ухилення від сплати податків
Інші види

% опитаних
В усьому світі Німеччина
34
31
35
31
31
31
30
29
13
19
11

17

11
21
16
10
19
17
8
4

17
17
15
13
10
10
4
6

Складено за даними: [38].

Таблиця 2
Ранжування економічних злочинів за рівнем збитків
Види економічних злочинів
1
Кіберзлочинність
Правопорушення проти власності
Шахрайство з боку клієнтів
Порушення антимонопольного законодавства
Корупція
Фальсифікація балансу
Порушення авторських прав та законодавства
про інтелектуальну власність
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% опитаних
В усьому світі Німеччина
2
3
16
17
13
17
16
15
5
13
11
10
14
10
2

4

Закінчення табл. 2
1
Шахрайство при покупках
Інсайдерська торгівля
Порушення трудового законодавства
Ухилення від сплати податків
Шахрайські методи ведення бізнесу
«Відмивання» грошей та порушення економічних
санкцій

2
6
2
3
2
4

3
4
2
2
2
0

3

0

Складено за даними: [38].

Наприклад, у ході спільного дослідження компанії PwC та
Університету імені Мартіна Лютера в Галлі та Віттенберзі [39] було
виявлено, що кількість постраждалих від економічних злочинів
фірм у Німеччині становила у 2013 р. 45% (2001 р. – 61%). В опитуванні взяли участь понад 600 німецьких компаній, штат яких перевищує 500 співробітників. При цьому, на думку професора
К. Буссмана, таке зниження обумовлено впровадженням принципів
корпоративної культури та прийняттям у низці компаній корпоративного кодексу.
Згідно з доповіддю міжнародної консалтингової компанії
Ernst & Young за 2013 р. [40] 86% німецьких менеджерів вважали
малоймовірним економічний шпигунство щодо своєї компанії. У
той же час 9 із 10 менеджерів вважали, що небезпека кібератак
у Німеччині з часом збільшуватиметься. На думку учасників опитування, хакерські напади, швидше за все, можуть бути скоєні з-за
кордону, в першу чергу, з Китаю та США. Йдеться переважно про
шпигунство на користь конкуруючих фірм з метою отримання інформації для виробництва піратської продукції.
Унаслідок дослідження PwC доведено, що економічні злочини відрізняються залежно від сфер діяльності. Це зумовлено тим,
кожен вид економічної діяльності має свої специфічні особливості.
До найбільш значних економічних злочинів за видами діяльності у
2018-2019 рр. відносять кіберзлочинність (1), фальсифікацію балансу (2), шахрайство з боку клієнтів (3), правопорушення проти
власності (4) та корупцію (5) (табл. 3).
Шахрайство з клієнтами не тільки входить до найбільш серйозних економічних злочинів, що скоюються зовнішніми злочинцями (26% у світі, 27% у Німеччині), але також займає одне з перших місць серед економічних злочинів загалом. Не дивно, що шахрайство з клієнтами найбільше поширене на ринках фінансових послуг та споживчих товарів. Це може мати велике значення, оскільки
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інші галузі все більше покладаються на прямий маркетинг кінцевих
споживачів. При цьому поєднання виділених ресурсів, надійних
процесів та технологій є ефективним превентивним заходом боротьби з цим видом злочинів.
Таблиця 3
Найбільш серйозні економічні злочини у розрізі галузей
Галузі
Споживчі ринки
Енергетика, комунальні послуги, ресурси
Фінансові послуги
Уряд та державний сектор
Сфера охорони здоров'я
Промислові товари та виробництво
Технології, ЗМІ, телекомунікації

(1)
16
15
17
16
15
20

(2)
13
14
17
13
16

% опитаних
(3)
(4)
18
17
16
27
13
21
13
-

(5)
17
16
14
-

Складено за даними: [38].

Злочини «білих комірців» вражають компанії з усіх боків як
ззовні, так і всередині. Непоодинокі випадки змови, тобто укладання шахрайських угод. У той час як ділові партнери, як і раніше,
значно впливають, тим самим збільшуючи ризики ведення бізнесу.
Крім цього, спостерігається зростання неправомірних дій керівників. У Німеччині 25% економічних злочинів скоєно топ-менеджерами та співробітниками середньої ланки компанії. Це значно нижче середньосвітового показника (37%). Третина внутрішніх порушників припадала на менеджмент середньої ланки (34%), а решта третини – на оперативних працівників (31%). Кожен четвертий злочин
(26%) був скоєний вищим керівництвом. Ці правопорушення часто
належать до найбільш шахрайських, оскільки у цих людей є можливість «кинути» виклик механізмам внутрішнього контролю, наприклад, через авторитет, особистий вплив або системні знання. Питома вага «білих комірців», вчинених виключно зовнішніми правопорушниками, значно вища у Німеччині та становить 60% (у світі –
39%). У Німеччині більше половини всіх «білих комірців» відбувається покупцями, продавцями та постачальниками (у всьому світі –
45%).
Майже половина зареєстрованих економічних злочинів зі
збитком у 100 млн дол. США була скоєна співробітниками компанії. Близько 13% опитаних у всьому світі, які стали жертвами корпоративних злочинів за 2018-2019 рр., заявили, що їм було завдано
збитків на загальну суму понад 50 млн дол. США (12% у Німеч152

чині). Проте половина компаній у всьому світі (51%) не розробили
комплексну програму управління ризиками для ділових партнерів.
У Німеччині – 6 із 10 компаній. У всьому світі 21% повністю відмовляються від механізмів перевірки та постійного контролю своїх
ділових партнерів, а в Німеччині – 3 з 10 компаній, тобто це співвідношення вище, ніж у загальносвітовому порівнянні.
Варто зазначити, що корупція залишається серйозною проблемою. Третина всіх респондентів заявили, що їх просили дати хабар або вони втратили бізнес на користь конкурента, який, на їхню
думку, давав хабарі (табл. 4). На питання щодо заходів щодо боротьби з корупцією картина була досить несподіваною: 7 із 10 компаній у Німеччині не мають власної антикорупційної програми; дві
третини опитаних взагалі проводять аналіз ризиків чи проводять,
але він має неформальний характер; 3 з 10 компаній проводять лише
обмежені перевірки операційної ефективності своїх засобів контролю, а 28% взагалі цього не роблять; 60% респондентів не проводять або проводять лише неформальну оцінку ризиків та постійний
моніторинг ділових партнерів.
Таблиця 4
Економічні злочини, у яких звинувачують компанії

Види економічних злочинів
Корупція
Фальсифікація балансу
Правопорушення проти власності
Конкуренція та порушення антимонопольного
законодавства
Кіберзлочинність
Шахрайство з боку клієнтів
Порушення трудового законодавства
Шахрайські методи ведення бізнесу
Інсайдерська торгівля
Шахрайство при покупках
Порушення авторських прав та законодавства
про інтелектуальну власність
«Відмивання» грошей та порушення економічних санкцій
Ухилення від сплати податків

% опитаних у всьому світі
36
31
24
22
20
19
16
16
13
12
12
11
7

Складено за даними: [38].

Компанії, які зіткнулися з корупцією, але мають спеціальну
антикорупційну програму, зазнали на 58% менше витрат на виправлення ситуації, ніж компанії без такої програми.
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У середньому компанії мають чотири конкретні програми,
щоб мінімізувати ризики «білих комірців»; у компаніях з чисельністю співробітників понад 10 тис. чол. у середньому ще більше. У
той час, як майже дві третини компаній у всьому світі заявили, що
вони розробили керівні принципи та процеси. Більшість із них (6 з
10 у всьому світі) проводять навчання та використовують механізми
аналізу та моніторингу. Але лише близько половини компаній вкладають кошти у аналіз ризиків ділових партнерів.
Для того, щоб досягти ефективної боротьби з економічними
злочинами, необхідно: визначати ризики, проводити поглиблений
аналіз, оцінювати їх та застосовувати відповідні заходи економічної
безпеки діяльності; проводити регулярний моніторинг та ефективний контроль, оскільки один інструмент не може захистити від усіх
економічних злочинів; планувати дії у разі кризи та аналізувати їх.
Важливо, щоби компанії правильно відреагували на розпізнаний інцидент. Ця здатність є невід'ємною частиною ефективної програми
боротьби з шахрайством.
В останні роки багато компаній вклали великі кошти у нові
інструменти та технічні рішення. Але чимало учасників дослідження також висловили стурбованість щодо їх використання. Лише
14% респондентів із Німеччини відповіли, що готові впроваджувати
технологічні рішення чи оптимізувати існуючі. Головними перешкодами, на їхню думку, були високі витрати, обмежені ресурси та
відсутність технічних рішень. Близько 30% опитаних зазначили, що
використовують штучний інтелект (ІІ).
Майже 60% компаній, які ініціювали внутрішнє розслідування, у результаті опинилися у кращому становищі. Проте лише
56% компаній у всьому світі розпочали розслідування найсерйознішого економічного злочину (у Німеччині – лише 48%). Причому
менш ніж у 4 з 10 випадків про подібну подію було повідомлено
контролюючі органи. У всьому світі зареєстровано понад 11,5 тис.
справ, пов'язаних із посадовими злочинами із загальним збитком у
42 млрд дол. США.
Як показує дослідження компанії PwC [41], 53% підприємств
у Франції стали жертвами як мінімум одного шахрайства за останні
2 роки. Встановлено, що рівень корупції французьких компаній становив у 2018 р. 20% (у 2016 р. – 10%). Сукупна сума збитків, які
зазнали французькі компанії, становить 1,4 млрд дол. США.
До найпоширеніших видів економічних злочинів у Франції
можна віднести: кіберзлочинність (33% опитаних); незаконне присвоєння активів (29%); шахрайство у сфері бухгалтерського обліку
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та оподаткування (29%). Опитування компанії PwC свідчить про те,
що у Франції «шахраєм» є, як правило, людина поза компанією.
52% французьких респондентів фактично вказали, що найбільш
серйозне шахрайство було скоєно третьою стороною, яка не пов'язана з їхньою компанією.
Внутрішній контроль залишається головним вектором виявлення найбільш серйозних випадків шахрайства, на глобальному
рівні (60%) або на рівні Франції (62%). За оцінками експертів,
майже 80% французьких компаній збережуть або збільшать свій
бюджет, виділений для боротьби з економічними злочинами.
Встановлено, що лише половина компаній, які взяли участь в
опитуванні, виділяють ресурси на оцінку ризиків шахрайства та
корпоративне управління. Щоб поліпшити запобігання шахрайству,
слід зосередитись на трьох діях. По-перше, визначити, класифікувати та усунути всі свої ризики. По-друге, не просто покладатися на
технології, а й інвестувати у підвищення кваліфікації своїх команд
та впровадження відповідних засобів контролю. І по-третє, передбачати випадки шахрайства, щоб мати можливість керувати ним якнайкраще.
Використовуючи шахрайство як важіль зміни, можна стати
сильнішим. Майже половина компаній заявила, що не проводила
розслідування. З тих, хто це робив, 60% кажуть, що згодом вони перебувають у сприятливішій ситуації. Справді, дестабілізація, спричинена шахрайством, може стати «спусковим гачком» для організаційної трансформації, що дозволяє посилити захист та реакцію компанії перед новим шахрайством та економічним злочином.
Майже 40% компаній планують збільшити свої витрати на запобігання шахрайству протягом наступних двох років. При цьому
виявлено прямий зв'язок між інвестиціями, спрямованими на запобігання шахрайству та економічним злочинам, та зниженням рівня
витрат у разі інциденту. Наприклад, виявлено, що компанії, в яких
діє програма боротьби з шахрайством, витрачають на обробку випадків шахрайства на 42% менше.
Як показує дослідження PwC, результати якого викладено у
звіті «Глобальне дослідження економічної злочинності 2020» [42],
збитки від корупції, шахрайства та економічних злочинів щороку
зростають. Кожна третя польська компанія зазначає збитків понад
4 млн злотих.
При цьому що явище корупції та хабарництва на польських
підприємствах набагато частіше, ніж у міжнародних компаніях
світу. Під час опитування, проведеного консалтинговою компанією
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PwC у 2020 р. і у якому взяли участь 5018 респондентів (у тому числі 76 з Польщі) 54% польських компаній, які зазнали шахрайства,
визнали, що на них вплинула корупція. У дослідженні 2018 р. це
було лише 17%. Це також набагато більше порівняно з компаніями
з усього світу (30%).
Друга категорія злочинів – це шахрайство у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, з яким стикаються 49% польських компаній. За твердженням респондентів, найпоширенішим економічним
злочином у світі є шахрайство, яке вчинене клієнтами. Загалом, економічні злочини торкнулися 46% підприємців у Польщі порівняно
з 50%, заявленими в опитуванні в 2018 р.
Що стосується шахрайства, то прямі фінансові втрати – це
лише початок. Занадто часто вони супроводжуються іншими збитками, які менш піддаються кількісній оцінці, але потенційно набагато більш шкідливі – від шкоди, що впливає на бренд, до втрати
ринкових позицій і руйнування організаційної культури компаній.
Останнім часом спостерігається підвищення обізнаності
польських підприємців у сфері ризиків, пов’язаних з корупцією, а
отже, і збільшення рівня виявлення цього явища. Зміни та пропозиції щодо законодавчих змін, які стосуються, насамперед, відповідальності колективних організацій і захисту викривачів, мають велике
значення.
У Польщі доцільним є популяризація важливості викривачів
у розкритті економічних злочинів у компаніях. Під час опитування
компанії заявляють, що з їх допомогою вони виявляють зловживання набагато рідше. Експерти стурбовані значним падінням кількості шахрайських дій, про які повідомляють викривачі – з 45% у
2018 р. до 6% у 2020 р. (проти 16% у всьому світі). Польські компанії також не вказали, що шахрайство було виявлено за допомогою
систем управління ризиками або розширеного аналізу даних.
Варто відзначити, що не всі компанії повністю готові виконати нормативні вимоги. 72% опитаних підприємців не впроваджують антикорупційні програми. І більше того, майже половина не
має офіційних процедур і не здійснює офіційного процесу оцінювання ризиків з цього приводу. Лише 6% польських компаній визнали, що у них є спеціалізований експерт з питань відповідності, а
реалізацію програм боротьби з шахрайством віднесено до пріоритетних видатків у бюджеті.
Лише 29% польських компаній визнали, що досвід зловживань їх зміцнив. У той же час, близько 45% компаній у світі кажуть,
що у результаті зловживань вони опинилися у кращому стані як ор156

ганізація. Подібним чином польські компанії стикалися з кризовими ситуаціями, такими як зловживання, гірше, ніж компанії у
світі. Близько 70% польських компаній, які зазнали шахрайства, висловили сумніви щодо того, чи вжиті ними дії були доцільними як
на стратегічному рівні (у контексті дотримання цінностей компанії), так і на операційному (тобто спілкування, використання інформації або адекватно швидкі відповіді).
У результаті опитування встановлено, що 63% (порівняно з
55% у 2018 р.) зловживань було скоєно за участю співробітників
компанії. Більше того, 60% внутрішніх зловживань стали результатом дій вищого керівництва, топменеджерів і менеджерів середньої
ланки.
Висновки. У результаті дослідження визначено основні кроки,
які допомогли німецьким компаніям вийти із кризи:
– проведення економічних розслідувань (78% опитаних);
– оптимізація внутрішнього контролю, посібників та процедур (58%);
– впровадження дисциплінарних заходів щодо працівників
(44%);
– негайне повідомлення про інцидент органам влади (37%);
– проведення навчання співробітників з метою зміцнення
корпоративної культури у компанії щодо боротьби з «білими комірцями» (32%).
Отже, жодна компанія не може на 100% захистити себе від
корпоративних злочинів. У зв'язку з цим компанії Німеччини та
всього світу мають розробляти програми боротьби з економічними
злочинами, які потребують постійного перегляду та вдосконалення
виходячи з нестабільності та змін інституційного середовища. Невиконання цієї вимоги може піддати бізнес підвищеному ризику та
призвести до збільшення витрат у разі виникнення інциденту.
Виходячи з вищевикладеного можна зазначити про необхідність розроблення комплексу спеціальних заходів задля виявлення
фактів шахрайства всередині компанії, а також економічних злочинів з боку контрагентів та різних груп стейкхолдерів. Керівництву
компаній Німеччини, Франції та Польщі поряд зі стандартними методами аудиту доцільно застосовувати форензік як дієвого методу
економічних розслідувань у сфері господарської діяльності.
Перспективи подальших досліджень полягають у теоретичному узагальненні існуючих наукових підходів до змісту термінів
«економічна безпека» і «форензік» та авторському підході до визначення цих понять.
157

Література
1. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey. Fighting fraud: A neverending battle. 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/globaleconomic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf (дата звернення: 27.11.2020).
2. 47% компаний мира столкнулись с мошенничеством за последние два
года. URL: https://www.eg-online.ru/news/420448/ (дата звернення: 27.11.2020).
3. Мисник К. П. Інституційні умови розвитку системи економічних розслідувань на підприємствах. Вісник економічної науки України. 2020. № 2(39). С. 158165. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).158-165.
4. Мисник К. П. Глобальні тенденції економічних злочинів у сфері господарської діяльності. Topical issues of science and practice: The VII International
scientific and practical conference (Great Britain, London, November 02-06, 2020).
London: International Science Group, 2020. P. 121-124. DOI: https://doi.org/10.46299/
ISG.2020.II.VII.
5. Мисник К. П. Сутність і особливості форензіку. Modern problems in
science: The VIII International scientific and practical conference (Czech Republic,
Prague, November 09-12, 2020). Prague: International Science Group, 2020. P. 96-100.
DOI: https://doi.org/ 10.46299/ISG.2020.II.VIII.
6. Козаченко Г.В., Пономарьов В.О., Ляшенко О.М. Економічна безпека
підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. Київ: Лібра, 2003.
280 с.
7. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк та ін.; за ред.
В.М. Гейця. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
8. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха та ін.: за ред. Л.С. Шевченко.
Харків: Право, 2009. 312 с.
9. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / А.А. Мазаракі, О.П. Корольчук, Т.М. Мельник та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2010. 717 с.
10. Варналій З.С., Буркальцева Д.Д., Саєнко О.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія. Київ: Знання України, 2011.
299 с.
11. Пабат О.В. Економічна безпека держави: інноваційні фактори: монографія. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2012. 168 с.
12. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
підприємства: монографія. Київ: КНЕУ, 2012. 305 с.
13. Маслак О.І., Гришко Н.Є. Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 1. С. 198-208.
14. Приходько В.П. Управління економічною безпекою підприємства. Економіка та держава. 2013. № 10. С. 10-12.
15. Федорук О.В. Економічна безпека держави з відкритою економікою:
сутність та пріоритети зміцнення. Вісник Вінницького політехнічного інституту.
2013. № 4. С. 31-37.
16. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про
економіку. Київ: Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки при Раді нац. безпеки і
оборони України, 2014. 48 с.

158

17. Шатохін А.Л., Ігнашкіна Т.Б. Сутність та складові елементи механізму
управління економічною безпекою підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 3. С. 396402.
18. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. Київ: Лібра, 2015. 462 с.
19. Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи
та проблеми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016.
Вип. 6. Ч. 3. С. 39-42.
20. Бондарчук Н.В., Кубрак А.А. Організаційні засади формування системи
економічної безпеки на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 577-580.
21. Сосновська О.О. Поняття економічної безпеки підприємства в контексті
різних методологічних підходів. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 443-447.
22. Економічна безпека держави / З.Б. Живко, О.В. Черевко, М.І. Копитко, Н.В. Зачосова та ін.; за ред. З.Б. Живко Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А.,
2019. 240 с.
23. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Герасименко Л.В. Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу. Бізнес Інформ.
2020. № 9. C. 44-55. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-44-55.
24. Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій
оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія / НАН України, Ін-т
економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с.
25. Kharazishvili Y., Kwilinski A., Grishnova O., Dzwigol H. Social Safety of
Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards:
Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of
Ukraine). Sustainability. 2020. Vol. 12(21). P. 89-53. DOI: https://doi.org/10.3390/
su12218953.
26. Kwilinski A., Pajak K., Halachenko О., Vasylchak S., Pushak Y., Kuzior P.
Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and
economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and
Management of Innovations. 2019. Iss. 4. Р. 172-181. DOI: http://doi.org/10.21272/
mmi.2019.4-14.
27. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні
напрямки та особливості здійснення: монографія / М.Ф. Криштанович, Я.Я. Пушак, М.І. Флейчук, В.І. Франчук. Львів: Сполом, 2020. 418 с.
28. Stevenson G., Crumbley D. Defining a Forensic Audit. Journal of Digital
Forensics, Security and Law. 2009. Vol. 4. No. 1. P. 61-80. DOI: https://doi.org/10.
15394/jdfsl.2009.1054.
29. Mojsoska S., Dujovski N. Recognizing of Forensic Accounting and Forensic
Audit in the South-Eastern European Countries. Journal of Eastern-European Criminal
Law. 2015. P. 21-28.
30. Enofe A.O., Omagbon P., Ehigiator F.I. Forensic Audit and Corporate Fraud.
IIARD International Journal of Economics and Business Management. 2015. Vol. 1.
No. 8. P. 55-64.
31. Huber W. et al. Forensic Accounting, Fraud Theory, and the End of the Fraud
Triangle. Journal of Theoretical Accounting Research. 2017. Vol. 12. No. 2. P. 28-49.
32. Doan M. A., McKie D. Financial investigations: Auditing research accounts
of communication in business, investor relations, and public relations (1994–2016).
Public Relations Review. 2017. Vol. 43. Issue 2. P. 306-313. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.02.010.

159

33. Климко Т.Ю., Мельник О.О. Удосконалення роботи внутрішнього аудиту для запобігання фродів на підприємстві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 13. С. 251254.
34. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів
в Україні: методичні рекомендації / С.С. Чернявський, О.Є. Користін, В.А. Некрасов та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
35. Соломіна Г.В. Форензік – інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету.
2018. Вип. № 2. C. 144-149.
36. Пацула О.І. Форензік як інструмент забезпечення безпеки бізнесу. Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: зб. тез доповідей
учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 квітня 2019 р.). Львів :
ЛьвДУВС, 2019. С. 140-143.
37. Семенець А.О. Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю. Бізнес Інформ. 2019. № 4. С. 280-287. DOI:
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-280-287
38. Wirtschaftskriminalität – Ein niemals endender Kampf. PwC Global
Economic Crime and Fraud Survey. 2020. URL: https://www.pwc.de/de/consulting/
forensic-services/wirtschaftskriminalitaet-ein-niemals-endender-kampf.pdf (дата звернення: 17.01.2021).
39. Кауфман Д., Філатова І. Дослідження: злочинність економіки ФРН падає, страхи перед нею зростають. 2013. 13 листопада. URL: https://p.dw.com/p/
1AFtZ (дата звернення: 17.01.2021).
40. Кальц М. Опитування: Німецькі промисловці не бояться атак хакерів.
2013. 5 серпня. URL: https://p.dw.com/p/19Jtx (дата звернення: 17.01.2021).
41. PwC. PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey 2020. Lutte contre la
fraude: où en sont les entreprises en France et dans le monde? URL:
https://www.pwc.fr/fr/publications/securite/economic-crime-survey-2020.html
(дата
звернення: 17.01.2021).
42. PwC. Wysoka skala przestępstw gospodarczych w polskich firmach. 2020.
URL: https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-03-05-badanie-przestepczosci-gospodar
czej-2020.html (дата звернення: 17.01.2021).
References
1. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey. Fighting fraud: A neverending battle. (2020). Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf (last accessed 27.11.2020).
2. 47% kompaniy mira stolknulis' s moshennichestvom za posledniye dva goda
[47% of companies worldwide have experienced fraud in the last two years]. Retrieved
from https://www.eg-online.ru/news/420448/ (last accessed 27.11.2020) [in Russian].
3. Mysnyk, K. P. (2020). Instytutsiini umovy rozvytku systemy ekonomichnykh
rozsliduvan na pidpryiemstvakh [Institutional conditions for the development of the
system of economic investigations at enterprises]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy,
2(39), рр. 158-165. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).158-165 [in
Ukrainian].
4. Mysnyk, K. P. (2020). Hlobalni tendentsii ekonomichnykh zlochyniv u sferi
hospodarskoi diialnosti [Global trends of economic crimes in the sphere of economic
activity]. Topical issues of science and practice: The VII International scientific and

160

practical conference. (рр. 121-124). London, International Science Group. DOI:
https://doi.org/10.46299/ ISG.2020.II.VII [in Ukrainian].
5. Mysnyk, K. P. (2020). Sutnist i osoblyvosti forenziku [The essence and
features of forensics]. Modern problems in science: The VIII International scientific and
practical conference. (рр. 96-100). Prague, International Science Group. https://doi.org/
10.46299/ISG.2020.II.VIII [in Ukrainian].
6. Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. O., Liashenko, O. M. (2003).
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic
security of the enterprise: essence and mechanism of provision]. Kyiv, Libra. 280 р. [in
Ukrainian].
7. Heiets, V. M., Kyzym, M. O., Klebanova, T. S., Cherniak, O. I. et al. (2006).
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of
economic security: state, region, enterprise]. Kharkiv, INZhEK. 240 р. [in Ukrainian].
8. Shevchenko, L. S., Hrytsenko, O. A., Makukha, S. M. et al. (2009).
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia [Economic security of
the state: essence and directions of formation]. Kharkiv, Pravo. 312 р. [in Ukrainian].
9. Mazaraki, A .A., Korolchuk O. P., Melnyk T. M. et al. (2010). Ekonomichna
bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Economic security of Ukraine
in the face of globalization challenges]. Kyiv, KNTEU. 717 р. [in Ukrainian].
10. Varnalii, Z. S., Burkaltseva, D. D., Saienko, O. S. (2011). Ekonomichna
bezpeka Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia [Economic security of Ukraine:
problems and priorities of strengthening]. Kyiv, Znannia Ukrainy. 299 р. [in Ukrainian].
11. Pabat, O. V. (2012). Ekonomichna bezpeka derzhavy: innovatsiini faktory
[Economic security of the state: innovative factors]. Lviv, Institute of Regional Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine. 168 р. [in Ukrainian].
12. Hnylytska, L. V. (2012). Oblikovo-analitychne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Accounting and analytical provision of economic security of
the enterprise]. Kyiv, KNEU. 305 р. [in Ukrainian].
13. Maslak, O. I., Hryshko, N. Ye. (2013). Upravlinnia ekonomichnoiu
bezpekoiu pidpryiemstva na pryntsypakh zabezpechennia yii ratsionalnoho rivnia [Management of the economic security of the enterprise based on the principles of ensuring its
rational level]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation
management, 1, рр. 198-208 [in Ukrainian].
14. Prykhodko, V. P. (2013). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu
pidpryiemstva [Management of economic security of the enterprise]. Ekonomika ta
derzhava, 10, рр. 10-12 [in Ukrainian].
15. Fedoruk, O. V. (2013). Ekonomichna bezpeka derzhavy z vidkrytoiu
ekonomikoiu: sutnist ta priorytety zmitsnennia [Economic security of the state with an
open economy: the essence and priorities of strengthening]. Visnyk Vinnytskoho
politekhnichnoho instytutu – Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute, 4, рр. 31-37
[in Ukrainian].
16. Vlasiuk, O. S. (2014). Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi
nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of
economic science]. Kyiv. 48 р. [in Ukrainian].
17. Shatokhin, A. L., Ihnashkina, T. B. (2014). Sutnist ta skladovi elementy
mekhanizmu upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The essence and
constituent elements of the economic security management mechanism of the enterprise].
Biznes Inform – Business Inform, 3, рр. 396-402 [in Ukrainian].
18. Muntiian, V. I. (2015). Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security
of Ukraine]. Kyiv, Libra. 462 р. [in Ukrainian].

161

19. Skoruk, O. V. (2016). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist, skladovi
elementy ta problemy zabezpechennia [Economic security of the state: essence,
constituent elements and problems of provision]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho
natsionalnoho universytetu. Ser.: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove
hospodarstvo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Ser.: International economic relations and world economy, Issue 6, Part 3, рр. 39-42 [in Ukrainian].
20. Bondarchuk, N. V., Kubrak, A. A. (2017). Orhanizatsiini zasady formuvannia
systemy ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvi [Organizational principles of the
formation of the economic security system at the enterprise]. Molodyi vchenyi – Young
scientist, 12 (52), рр. 577-580 [in Ukrainian].
21. Sosnovska, O. O. (2018). Poniattia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v
konteksti riznykh metodolohichnykh pidkhodiv [The concept of economic security of the
enterprise in the context of different methodological approaches]. Biznes Inform –
Business Inform, No. 3, рр. 443-447 [in Ukrainian].
22. Zhyvko, Z. B., Cherevko, O. V., Kopytko, M. I., Zachosova, N. V. et al.
(2019). Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state]. Cherkasy,
Yu. A. Chabanenko Publisher. 240 р. [in Ukrainian].
23. Kozachenko, H. V., Pohorelov, Yu. S., Herasymenko, L. V. (2020). Otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky derzhavy z vykorystanniam konstruktnoho pidkhodu [Assessment of the economic security of the state using a constructive approach]. Biznes
Inform – Business Inform, 9, рр. 44-55. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-20209-44-55 [in Ukrainian].
24. Kharazishvili, Yu. M. (2019). Systemna bezpeka staloho rozvytku:
instrumentarii otsinky, rezervy ta stratehichni stsenarii realizatsii [Systemic security of
sustainable development: evaluation toolkit, reserves and strategic implementation
scenarios]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine. 304 р. [in Ukrainian].
25. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O., Dzwigol, H. (2020). Social
Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards:
Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of
Ukraine). Sustainability, Vol. 12(21), pp. 89-53. DOI: https://doi.org/10.3390/su1221
8953.
26. Kwilinski, A., Pajak, K., Halachenko, О., Vasylchak, S., Pushak, Y., Kuzior,
P. (2019). Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social
and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and
Management of Innovations, Iss. 4, рр. 172-181. DOI: http://doi.org/10.21272/
mmi.2019.4-14.
27. Kryshtanovych, M.F., Pushak, Ya.Ya., Fleichuk, M.I., Franchuk, V.I.
Derzhavna polityka zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: osnovni napriamky
ta osoblyvosti zdiisnennia [State policy of ensuring national security of Ukraine: main
directions and implementation features]. Lviv,: Spolom. 418 р. [in Ukrainian].
28. Stevenson, G., Crumbley, D. (2009). Defining a Forensic Audit. Journal of
Digital Forensics, Security and Law, Vol. 4, No. 1, рр. 61-80. DOI: https://doi.org/10.
15394/jdfsl.2009.1054.
29. Mojsoska, S., Dujovski, N. (2015). Recognizing of Forensic Accounting and
Forensic Audit in the South-Eastern European Countries. Journal of Eastern-European
Criminal Law, рр. 21-28.
30. Enofe, A.O., Omagbon, P., Ehigiator, F.I. (2015). Forensic Audit and
Corporate Fraud. IIARD International Journal of Economics and Business Management,
Vol. 1, No. 8, рр. 55-64.

162

31. Huber, W. et al. (2017). Forensic Accounting, Fraud Theory, and the End of the
Fraud Triangle. Journal of Theoretical Accounting Research, Vol. 12, No. 2, рр. 28-49.
32. Doan, M. A., McKie, D. (2017). Financial investigations: Auditing research
accounts of communication in business, investor relations, and public relations (1994–
2016). Public Relations Review, Vol. 43, Issue 2, рр. 306-313. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.02.010.
33. Klymko, T. Yu., Melnyk, O. O. (2015). Udoskonalennia roboty vnutrishnoho
audytu dlia zapobihannia frodiv na pidpryiemstvi [Improving the work of internal audit
to prevent fraud at the enterprise]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Ser.: Economics and management, Vol. 13, pp. 251-254 [in Ukrainian].
34. Cherniavskyi, S. S., Korystin, O. Ye., Nekrasov, V. A. et al. (2017). Finansovi rozsliduvannia u sferi protydii lehalizatsii zlochynnykh dokhodiv v Ukraini [Financial investigations in the field of combating money laundering in Ukraine]. Kyiv,
NAIA [in Ukrainian].
35. Solomina, H. V. (2018). Forenzik – instrument finansovoho rozsliduvannia
diialnosti pidpryiemstva [Forensic – a tool for financial investigation of the enterprise].
Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University, Vol. 2, pp. 144-149 [in Ukrainian].
36. Patsula O. I. (2019). Forenzik yak instrument zabezpechennia bezpeky
biznesu [Forensic as a tool for business security]. Upravlinnia systemoiu ekonomichnoi
bezpeky: vid teorii do praktyky [Management of the economic security system: from theory to practice]: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference.
(pp. 140-143). Lviv, LvSUIA [in Ukrainian].
37. Semenets, A. O. (2019). Forenzik audyt yak efektyvnyi zasib antykryzovoho
upravlinnia torhovelnoiu diialnistiu [Forensic audit as an effective means of anti-crisis
management of trade]. Business Inform, no. 4, pp. 280-287. DOI: https://doi.org/10.
32983/2222-4459-2019-4-280-287 [in Ukrainian].
38. Wirtschaftskriminalität – Ein niemals endender Kampf. PwC Global
Economic Crime and Fraud Survey. (2020). Retrieved from https://www.pwc.de/de/
consulting/forensic-services/wirtschaftskriminalitaet-ein-niemals-endender-kampf.pdf
(last accessed 17.01.2021).
39. Kaufman, D., Filatova, I. (2013). Doslidzhennia: zlochynnist ekonomiky
FRN padaie, strakhy pered neiu zrostaiut [Research: crime in the German economy is
falling, fears about it are growing]. Retrieved from https://p.dw.com/p/ 1AFtZ (last
accessed 17.01.2021) [in Ukrainian].
40. Kalts, M. (2013). Opytuvannia: Nimetski promyslovtsi ne boiatsia atak
khakeriv [Survey: German industrialists are not afraid of hacker attacks]. Retrieved from
https://p.dw.com/p/19Jtx (last accessed 17.01.2021) [in Ukrainian].
41. PwC. PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey. (2020). Lutte contre
la fraude: où en sont les entreprises en France et dans le monde? Retrieved from
https://www.pwc.fr/fr/publications/securite/economic-crime-survey-2020.html
(last
accessed 17.01.2021).
42. PwC. Wysoka skala przestępstw gospodarczych w polskich firmach. (2020).
Retrieved from https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-03-05-badanie-przestepczoscigospodar czej-2020.html (last accessed 17.01.2021).

Надійшла до редакції 29.09.2021 р.
163

DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2021.164-173

І.Г. Павловська, к.е.н.
ORCID 0000-0003-0765-9150
е-mail: i.g.pavlovska@ukr.net,

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ
ЯК СПЕЦИФІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО
МЕХАНІЗМУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Кінець ХХ ст. ознаменувався формуванням нового типу світового суспільства: товари, капітали, люди, інформація почали
легко перетинати кордони континентів, держав, регіонів. Транснаціональні корпорації, телекомунікаційні мережі, соціально-політичні та культурні рухи, відносини між компаніями та людьми проникли в усі куточки планети. Мова йдеться про глобалізацію – найпоширенішим вживаним терміном на сучасному етапі розвитку
будь-якої країни. Проте специфічною особливістю процесу глобалізації в умовах кризових явищ є домінування процесу глокалізації,
що є наслідком постглобалізму.
Виходячи з цього, існує необхідність актуалізувати основні
параметри функціонування процесу глокалізації та визначити глокалізаційні тенденції в світовому економічному просторі. Адже для
вітчизняної науки поняття «глокалізація» є відносно новим, слабо
інкорпорованим і практично не тематизованим в актуальні наукові
розробки та дискусії.
Теоретичні та практичні основи концепції глокалізації змістовно розглянуто в роботах зарубіжних соціологів, серед яких, слід
виділити Дж. Александера, М. Кастельса, Дж. Рітцера, Р. Робертсона, В. Рудометофа, Т. Фрідмана та ін. Проте дослідженням глокалізації як економічного явища чи її впливу на економічний розвиток
світу або країни, приділено не достатньо уваги. Серед зарубіжних
та вітчизняних вчених-економістів варто виділити роботи Л. Батченко, У. Бойматова, О. Гончарової, С. Жукова, І. Кудряшової,
І. Ліщинського, М. Осійчука, Ю. Рожкова, Л. Тяньці, І. Чорної та ін.
Разом із тим, незважаючи на значущість процесу глокалізації,
питання його розвитку, впливу на економічні системи, реакцію на
глобалізацію потребують подальшого дослідження.
© І.Г. Павловська, 2021

164

Метою статті є аналіз розвитку процесу глокалізації як результату глобалізації, визначення її рівнів та форм.
На сьогоднішній день існує безліч досліджень та точок зору
щодо глобалізації: історичних передумов виникнення, інтерпретацій, проявів, фундаментальних підходів. Саме тому, ставлення до
цього економічного явища є неоднозначним, а іноді й діаметрально
протилежним. Так, американський вчений У. Гей [1], пропонує наступні точки зору щодо ставлення до процесу глобалізації, що дозволить здійснити типологізацію для класифікації підходів до визначення поняття «глобалізація»:
– прихильники глобалізації, які в цілому представляють її як
процес гуманний або здатний стати таким;
– критики глобалізації, антиглобалісти;
– вчені-дослідники, які незалежно від відношення до глобалізації, вважають перспективи її розвитку;
– вчені-дослідники, які незалежно від відношення до глобалізації, дотримуються науково-дисциплінарного підходу в розумінні
і оцінці глобалізації.
Проте, незважаючи на дискусійність поглядів щодо витоків
глобалізації, а також застосовуючи закон «Бритва Оккама», вважатиме, що глобалізація пов’язана с бурхливим розвитком міжнародної торгівлі, який відбувався на тих чи інших історичних етапах.
Адже саме у контексті інтенсивної міжнародної торгівлі, пов’язуючи з виходом окремих штатів США та Японії на світовий ринок
наприкінці 1850-х років було вперше використано цей термін
К. Марксом у листі Ф. Енгельсу [2; 3].
У зв’язку з тим, що процес глобалізації є стохастичним, тобто
постійно розвивається та змінюється з часом, відзначимо, що на сучасному етапі глобалізація – це складний багатоскладовий процес
поєднання політичних, соціальних, економічних, цивілізаційних та
багатьох інших аспектів сучасного світу. Глобалізація трансформує
традиційні системи включення і виключення між країнами і формує
нову ієрархію, яка вже абсолютно не пов'язана з будь-якою територією, а пронизує всі спільноти і регіони світу.
І хоча, більшість країн, політиків, міжнародних організацій,
вчених, провідних дослідників вважають, що глобалізація надає нових можливостей в контексті розвитку ринків, поширення технологій та досвіду управління що, в свою чергу, збільшує продуктивність і підвищує рівня життя, останніми десятиліттями спостерігається зростання антиглобалістських рухів, стимульованих негативними наслідками глобалізації.
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Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш ще в
2019 р. підкреслив, що з одного боку глобалізація і технологічний
прогрес надали величезну користь людству: вони сприяли зростанню світової економіки, торгівлі, покращенню умов життя і скороченню масштабів бідності, а з другого, – не всі рівною мірою
змогли скористатися перевагами глобалізації та міжнародної торгівлі. Країни з найменш розвиненими економіками не в змозі протягом 2019-2021 рр. подвоїти власний відсоток у світовій торгівлі
або у глобальних ланцюгах доданої вартості, що є однією з цілей
сталого розвитку до 2030 р. [4]. І незважаючи на переваги, глобалізація посилила фінансову нерівність, а також серйозно послабила
підтримку багатосторонньої торгівлі з боку суспільства [5].
Слід відзначити й провідного економіста Всесвітнього Банку
Б. Мілановича, який в роботі «Глобальна нерівність. Новий підхід
до епохи глобалізації» [6] відмітив, що глобалізація різко скоротила
доцільність економічної політики всередині національних держав.
Він також вважає, що головні недоліки глобалізації пов’язані через
виникнення нерівного розподілу благ та привілеїв, які їй притаманні.
Засновник та президент Давоського форуму К. Шваб на
49 Всесвітньому Економічному Форумі зазначив, що від глобалізації хтось виграв, але й багато тих, хто програв. Тому світова економіка та глобалізація в цілому повинні бути більш інклюзивними [7].
Проте, така інклюзивність повинна бути бінарною. З одного боку,
вона повинна стимулювати всі існуючи позитивні ефекти, заохочуючи країни до глобальної інтеграції. З іншого боку, враховувати,
спровоковані глобалізацією каскадні наслідки різноманітних криз,
які відбувались останніми роками, зокрема, Велика Рецесія, чисельні міжнародні конфлікти, торгівельні війни, триваюча пандемія
COVID-19 тощо.
Загалом, існує певний зв'язок між глобалізацією та кризами:
завдяки глобалізації масштаб криз поширюється, а кризи на думку
М. Вульфа [8] перевіряють на міцність глобалізацію, загрожуючи їй
за трьома напрямками:
– зниження готовності країн світу до лібералізації фінансових
ринків;
– утрата довіри до нав’язуваної системи ліберального капіталізму або капіталізму вільного ринку, що безперечно вплине на глобальні фінанси, торгівлю та прямі інвестиції;
– погіршення показників світової економіки, що сприятиме
виникненню економічного націоналізму.
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Неспроможність країн подолати системну кризу та її наслідки
обумовлює появу нового етапу економічної глобалізації – постглобалізм (або постглобалізація) – етапу, що повинен був оздоровити
світову економіку, використовуючи альтернативну неоліберальну
парадигму та традиції транснаціональної демократії. Проте ця система не виправдала покладених на неї надій й під дією глобальної
кризи проявились негативні тренди, зокрема, роздуті фінансові
ринки, нарощування військового потенціалу, «завуальованість»
причин військових конфліктів, перешкоди до подолання бідності за
рахунок нової хвилі індустріалізації з боку соціальних зобов’язань
і глобальних корпорацій, посилення поліцентризму, яке, в свою
чергу, сприяє загостренню конкуренції між світовими центрами, перерозподілу ресурсів, ринків, сфер впливу і виникнення «ігор політичних союзів», основним мотивом яких є використання інструментів економічного тиску на країни і регіони в боротьбі за паливноенергетичні ресурси і пошук нових джерел енергії, розширення політики використання санкцій.
У зв’язку з цим, світове суспільство вимушено було шукати
нові форми взаємодії. Це призвело до використання наступної стадії
постглобалізму – глокалізації – нерозривному поєднанню глобального та локального (регіонального), коли локальне є важливішим
аспектом глобалізації, а глобальне створює локальне.
Слід відмітити, що ще в 2000 р. в Докладі про світовий розвиток на 1999/2000 рр. «На порозі 21 ст.», ООН та Світовий банк зауважили, що основні засади економічного світу в ХХІ ст. будуть визначати процеси локалізації та глобалізації, розвиток яких спровоковано макроекономічною нестабільністю, децентралізацією, швидкими темпами урбанізації, кліматичними змінами та необхідністю
загального ефективного керування світом [9].
На думку більшості дослідників, термін «глокалізація» було
впроваджено британським професором Роландом Робертсоном,
який на основі паралельності процесів глобалізації та локалізації
зробив висновок про те, що глобальні та локальні тенденції «зрештою, взаємодоповнювані та взаємопроникненні один в одного, хоча
в конкретних ситуаціях можуть стати зіткненням» [12].
Проте існує і інша думка щодо впровадження терміну «глокалізація». Так, деякі дослідники вважають, що термін «глокалізація»
вперше з’явився у німецького економіста Манфреда Ланге (1989 р.)
(у Р. Робертсона та канадських дослідників К. Хемптона та Б. Вельмана в 1990 р.). Для нового глобального світу, як стверджував
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М. Ланге, характерна «глокалізація», тобто «гомогенізація та гетерогенізація» [13].
Глокалізація, на думку У. Бека, – це процес нової світової
стратифікації, в ході якої вибудовується нова, всесвітня соціальна
ієрархія [10]. Глокалізація являє собою одночасно розпад світової
спільноти на фрагменти і їх об'єднання в єдину локальну мережу
[11].
І. Ліщинський вважає, що глокалізація – це лише одна з характеристик глобалізації, але досить доцільна, якщо враховувати
багатогранність останньої. Їх можна виявити, виходячи не стільки з
економічного та політичного її аспектів, скільки з культурного, інформаційного, віртуального, медійного змісту, зрештою – і з трансформацій культури повсякденності [12].
Основні підходи щодо дослідження процесу глокалізації
представлено на рис. 1 [10-13].
Основні підходи щодо дослідження процесу глокалізації
Економічний

вплив глобалізації на розвиток регіональних економік

Політологічний

на регіональних та національних рівнях економічні пріоритети глобалізації залежать від геополітики та політики регіоналізму як її складової

Соціологічний

дослідження у якості процесу перерозподілу
привілей та дискримінації, багатства та бідності,
сили та слабкості, свободи та залежності

Культурологічний

міра зростаючого зближення полюсів глобальності та локальності

Соціально-філософський

історичний процес взаємодії та конкуренції глобальних та локальних факторів, що впливають на
світову політичну, економічну та соціальну системи

Рис. 1. Основні підходи щодо дослідження процесу глокалізації
Автор І. Ліщинський у роботі [12] вважає, що можна виділити
три основні вектори економічних розвідок з глокалізаційним фокусом, а саме:
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– геоекономічна картографія світу (макрорівень);
– вивчення просторової організації економічної діяльності
(мезорівень);
– дослідження корпоративної стратегії ТНК (мікрорівень).
Таким чино, глокалізація, зводиться по суті до включення локальних співтовариств і територій у розгалужену мережу світового
господарства та відповідної політики.
Це означає, що регіональна політика лише на рівні держави й
мобілізація ресурсів лише на рівні регіону органічно входять до системи міжнародного господарського регулювання, зовнішньоекономічних і дипломатичних відносин. Тому в сучасних умовах розвитку неможливо розглядати будь-які процеси на міжнародному
рівні без врахування терміну глокалізації та її похідних.
Зауважимо, що Р. Робертсон виділяє два рівні глокалізації
[13]: рівень економіки, політики, ідеології – домінування інтеграційних процесів; масовий рівень – регіоналізація та архаїзація.
У результаті цього формується універсальна глобальна культура з паралельним використанням широкого та різнорідного набору локальних культур. Глокалізація є результатом розвитку глобальної інтеграції та інтернаціоналізації, проявом якої на мікрорівні
є процеси транснаціоналізації, але на макрорівні – регіоналізації.
Подвійний характер глокалізації представлено на рис. 2 [10;
11; 13; 14].
Таким чином, термін «глокалізація» доцільно розглядати як
специфічний регіональний механізм глобалізації, який прив’язаний
до розвитку певної території з характерними для неї історичними,
географічними, етнокультурними та іншими особливостями, основні елементи якого представлені на рис. 3 [12-14].
Водночас с гібридним феноменом «глокалізація» в науковому
просторі з’явилась низка інших термінів, які також, як і глокалізація
мають суміжну полярність (квазіполярність), тобто між глобалізацією та локалізацією, централізацією та децентралізацією, інтеграцією та фрагментацією. Так, найбільш використовуваними є такі
неологізми-гібриди [12]:
– «хаорд» (англ. «chaord») – поєднання термінів «chaos»
(«хаос») та «order» («порядок»). Був запропонований Д. Гоком для
деномінації суперечностей, які одночасно приводять як до узгодженостей, так і до колапсів систем;
– «фрагмеграція» (англ. «fragmegration») – поєднання континуумів «фрагментації» та «інтеграції», що запропонував Дж. Розенау;
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Уніфікація

Диференціація
відстоювання культурних особливостей, посилення національної ідентичності під тиском мультикультурних
змін, що має економічні наслідки
щодо формування однорідного попиту на продукцію

ТНК, задля задоволення потреб споживачів, повинні у
створенні попиту та просування товарів та послуг,
орієнтуватись не на глобальні схеми споживання, а на
локальні культурні особливості споживачів

вертикальний
ієрархічний
глобалізм

локальне

глобальне

представники всіх держав, націй та
культур починають повторювати способи споживання товарів та послуг, а
також формувати однорідний попит
на продукцію

горизонтальна
мережева трансрегіональність
ГЛОКАЛІЗАЦІЯ

Рис. 2. Подвійний характер глокалізації
– «реґкал» (англ. «regcal») – гібрид, введений С. Тай та
Й. Йонгом для характеристики взаємовідносин в рамках регіональної та локальної бінарності.
Висновки. В сучасних умовах розвитку світового простору
критика та негативні прояви глобалізації зумовили актуальність
глокалізаційного дискурсу. Глокалізація як позитивний і дієвий
гібрид двох сучасних тенденцій – глобалізації та локалізації (регіоналізації) є сучасним позитивним явищем розвитку міжнародних
відносин загалом і міжнародної економіки зокрема.
На підставі проведеного аналізу було запропоновано під глокалізацією розуміти динамічний процес взаємодії локального та
глобального, коли має місце усунення глобальних процесів на локальний рівень (локалізація) з одночасним виходом локальних процесів на глобальний рівень (глобалізація). Глокалізація спрямована на
прискорення світового розвитку завдяки пристосуванню виробництва та споживання універсальних товарів та послуг до специфіки
локального ринку.
На сьогодні замість очікуваного в умовах глобалізації зникнення регіональних відмінностей відбувається їх збереження та по170

Елементи механізму глокалізація

Мета

взаємопроникнення локального та глобального

Суб’єкт

конкретні локальності різного рівня, які взаємодіють з глобальними процесами: окремі країни
(макрорівень глокалізації), регіони (мезорівень
глокалізації), особистості та їх об’єднання
в соціальні групи (мікрорівень глокалізації)

Об’єкти

суспільні відносини в різних сферах існування:
стереотипи поведінки та світоглядні орієнтації,
що сформовані під впливом глобальних процесів

Предмет

дії локальності відносно до глобального

Мотив

збільшення рухливості будь-яких потоків: фінансових, інформаційних, людських, матеріальних
тощо. Проте ця рухливість може збільшуватись
тільки якщо існують значні відмінності між регіонами, джерелами та отримувачами

Інфраструктура

інституційно рухомі механізми (органи) наднаціонального, глобального рівня та рівня окремих локальних, регіональних (інтеграційних)
об’єднань

Основа

глобалізація – інтеграція, локалізація –
фрагментація

Передумови

економія на масштабах, наукоємність виробництва, концентрація каналів розподілу, диференціація продукції, трансфертне ціноутворення,
зріст технічних можливостей, зниження витрат
транспорту та зв’язку

Принципи

стихійність, суперечливість, невизначеність,
багатогранність, варіативність, багаторівневість,
багатофакторність, одночасність, динамічність,
трансформізм, самозабезпеченість, трансформованність

Рис. 3. Елементи механізму глокалізація [12-14]
силення, а замість злиття та уніфікації виникають та набирають
сили такі явища, як: загострення інтересу до локальних відмінностей, до національних традицій, відродження діалектів, активізація
регіонального (транскордонного) економічного та політичного
співробітництва.
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
За останні роки туристична індустрія, в період пандемії та
довготривалих карантинних заходів, знаходиться як і більшість бізнесу в кризовому стані. Хоча міжнародний туризм, будучи однією
з найбільш інтернаціональних сфер суспільної діяльності у світі,
орієнтованою на експорт, на відміну від багатьох інших сфер економіки, проявляв відносну стійкість у порівнянні з іншими галузями економіки в кризових ситуаціях на світових ринках. Однак,
за прогнозами ООН стагнація в міжнародному туризмі триватиме
і цього року, забезпечивши у 2020-2021 рр. понад 4 трильйонів доларів збитків галузі з 25%-ю втратою кількості підприємств.
Суб’єкти туристичної індустрії, що змогли вижити пристосувалися
до нових умов праці, з дотриманням карантинних вимог та новими
потребами споживачів на «безпечний туризм».
Питанням туристичного бізнесу в умовах пандемії присвятили свої праці такі науковці, як: Д. Тюріна [1], Р. Сущенко [2],
Є. Подольський [3], а також зарубіжними Фелікс Рітхер, Шимко [4],
А. Бехсуді [5], Дж. Аббас, Р. Мубін, Пол Терхемба [6] та іншими,
які сходяться на думці, що з пандемією міжнародний туризм вийшов з зони комфорту, завдавши соціальної та фінансової шкоди
економіці країн. Слід зазначити, що не дивлячись на значну кількість публікацій з цієї теми, існує необхідність оцінки стану міжнародного туризму в умовах пандемії та рівня міжнародних дестинацій за типом обмеження подорожей за регіонами.
© М.В. Савченко,
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Мета статті полягає у дослідженні тенденцій розвитку міжнародного туризму та розробка практичних рекомендацій щодо
мінімізації ризиків втрат індустрії туризму, що викликані впливом
пандемії Covid-19.
Міжнародний туризм – цілеспрямована діяльність, пов'язана
з наданням послуг іноземним туристам на території держави, яка їх
приймає і громадянам країни постійного проживання, котрі мандрують за її межами [7].
Пандемія – криза, що створює значні труднощі і завдає значних економічних збитків країні та заставляє змінювати образ існування, тобто криза – це завжди є поштовхом до створення чогось
нового та унікального, що породжує нові умови для існування країни і людства, як і Covid-19. Пандемія Covid-19 не тільки завдала
серйозного удару по системах охорони здоров’я країн світу та змінила наше звичне соціальне життя, а ще й спричинила масштабну
економічну кризу, яка за підрахунками МВФ, може стати навіть
гіршою, ніж Велика депресія 30-х років минулого століття. І попри
те, що уряди поступово врегульовують наслідки пандемії, прогнози
щодо економічного відновлення поки залишаються невтішними. Виключенням не стала індустрія туризму, бо сучасні тенденції розвитку галузі здебільшого визначаються впливом пандемії
COVID-19.
Для аналізу тенденцій слід окремо дослідити тенденції до появи COVID-19 та після дослідимо динаміку ВВП, створеного в індустрії туризму за 2008-2020 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Внесок індустрії туризму у світовий ВВП
у 2008-2020 рр., трлн дол.
Джерело: побудовано авторами на основі [8].
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Як видно за даними рис. 1 у 2020 р. пандемія COVID-19 перевернула світову туристичну індустрію з ніг на голову, оскільки країни по всьому світу вжили заборони на поїздки та надзвичайні заходи щодо обмеження поширення вірусу, що відбилося на дворазовому скороченні ВВП, створеного сферою туризму. Так, у 2020 р.
індустрія туризму принесла 4,7 трлн дол. у світову економіку, що
майже вдвічі менше ніж у 2019 р.
Внаслідок обмежень на поїздки скоротилися і глобальні витрати на відпочинок (рис. 2). Так, 2020 р. відзначився майже 50-відсотковим зменшенням глобальних витрат на туризм порівняно з попереднім роком, досягнувши близько 2,37 трлн дол.
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Рис. 2. Динаміка глобальних витрат на туризм
у 2008-2020 рр., трлн дол.
Джерело: побудовано авторами на основі [9].

Зрозуміло, що скорочення масштабів діяльності туристичної
індустрії відбилося на чисельності зайнятих в галузі, яка до 2019 р.
забезпечувала роботою 320 млн осіб, що робило її однією з найважливіших галузей світової економіки. Пандемія – перша такого
масштабу в епоху глобалізації – поставила під загрозу мільйони робочих місць у галузі [10].
Аналізуючи вплив пандемії на світовий туризм слід відзначити його високу вразливість саме на Середньому Сходу, де рівень
втрати робочих місць у 2020 р. (рис. 3) був 62%, що відбилося в цілому на економічному стані країн.
Аналізуючи вплив пандемії на світовий туризм слід відзначити його високу вразливість саме на Середньому Сходу, де рівень
втрати робочих місць у 2020 р. (рис. 3) був 62%, що відбилося в цілому на економічному стані країн.
Друге місце посів туризм Європи з 51%-ю втратою робочих
місць, що стало наслідком ізольованості від туристів. У свою чергу
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це спричинило нестабільність, наближення до кризи, закриття та
банкрутства підприємств, тобто пандемія підірвала всі механізми,
що підтримували розвиток європейських країн.
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Рис. 3. Втрата робочих місць в сфері туризму 2020 р.
за регіонами, % [11]
За даними (рис. 4) в 2019 р. економічні показники є додатними, через те, що в 2019 р., пандемія не встигла суттєво вплинути
на світ порівняно з 2020-2021 рр. За показниками 2019 р. найбільшим прибуттям туристів відзначилися країни Середньої Азії, що
становить 6,8%, які користувалися високою популярністю курортів
та екзотичними місцями. На другому місці за досить високими показниками розташувалася Європа 4,2%, яка теж користувалася високою популярністю серед іноземців.
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Рис. 4. Міжнародні туристичні прибуття 2019-2021 рр., % [12]
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У 2020-2021 рр. зберігалася спадна тенденція щодо попиту на
послуги туризму, зменшення потужності та збитковості діяльності
індустрії туризму (табл. 1).
Таблиця 1
Темпи змін попиту, потужності
та збитки галузі 2019-2021 рр. [13]
Регіони
Світ
Північна Америка
Європа
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Середній Схід
Латинська Америка
Африка

Темпи зміни
Темпи зміни
Збитки галузі, млрд
попиту на туристи- потужності турисдол.
тичної галузі
чні послуги
2020 до 2021 до 2020 до 2021 до
2020
2021
2019
2020
2019
2020
-66,30%
-50%
-43%
-57,6%
118,5
0,387
-66%
-45%
-34%
-51,6%
45,8
0,11
-70%
-56%
-49%
-62,4%
26,9
11,9
-62%

-43%

-38%

-55,1%

31,7

7,5

-73%
-64%
-72%

-61%
-50%
-62%

-56%
-46%
-55%

-64,5%
-60%
-62,8%

7,1
5
2

3,3
3
1,7

Отже, можна стверджувати, що темпи зменшення попиту, потужностей та результатів діяльності сповільнилися у 2021 р. через
впровадження країнами обмежувальних карантинних заходів та
вакцинацію. Відповідно, країни поступово знімали обмеження на
поїздки, а туризм повільно відновлював свій темп розвитку повсьому світу.
Дестинації – це інфраструктура та додаткові послуги, що
необхідні для повного задоволення потреб туристів. Така відмінність є ключовою порівняно з «туристським регіоном» та «туристською дестинацією» [14].
Під час спалаху пандемії у 2021 р., «повне» закриття кордонів
світових напрямків, порівняно з 2019 р. зменшилося з 217 до 93.
Більшість країн дотримуються обмежень, таких як заборони на поїздки для певних ринків. Згодом 63 країни підтримали ініціативу
про «часткове» закриття кордонів, а 53 країни ввели зобов’язання
на представлення негативного тесту на COVID-19.
Найбільше скорочення «повного» закриття спостерігається у
регіонах Європи – з 92% від кількості прибулих у регіон до 8% за
рік. Це означає значне відкриття шляхів на всій території ЄС.
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні така частка також
зменшилась, хоч не так вагомо з 88 до 64%. Щодо Америки то ця
частка скоротилося з 40 до 25%. В Африці та на Близькому Сході
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«повні» закриття спочатку зросли в період з квітня по червень, до
зменшення в липні та на початку вересня. Це пояснюється пізнішим
впливом пандемії на ці регіони порівняно з Азією та Європою.
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Рис. 5. Міжнародні дестинації за типом обмеження 2021 р. [15]
У порівнянні з 2020 р., коли дестинації повного закриття були
найбільшими у Африці 64% та Америці 63%.
З метою прогнозування розвитку індустрії туризму у перспективі розробимо економетричну модель. У контексті цього здійснена спроба побудови моделі зв’язку між туристичним потоком (у) та
такими чинниками: вклад туризму у світовий ВВП (х1), витрати на охорону здоров'я (х2), глобальні витрати на туризм (х3) та заощадження населення світу (х4) (табл. 2).
Таблиця 2
Вихідні дані для регресійного аналізу за 2008 - 2020 рр.
Роки
1
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Витрати на Глобальні
Заощадження
Потік ту- Вклад туризму
охорону здо- витрати на
населення світу,
ристів,
у світовий
туризм,
ров'я, млрд
млрд дол.
млн осіб ВВП, млрд дол.
млрд дол.
дол.
2
3
4
5
6
y
x1
x2
x3
x4
5700
776,10
5766,7
3087,0
5098,2
6200
836,60
6148,4
2881,0
5347,3
5800
897,10
6454,3
3076,0
5426,0
6100
957,60
7063,1
3520,0
6027,0
6900
1004,00
7217,6
3603,0
6165,0
7000
1050,00
7411,5
3783,0
6340,0
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Закінчення табл. 3
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
7400
7600
7400
7600
8800
9200
4700

3
1100,50
1148,90
1206,60
1247,50
1412,70
1466,10
402,10

4
7674,5
7459,1
7687,6
8095,6
8547,2
8761,9
8925,4

5
3916,0
3762,0
3845,0
4165,0
4475,0
4692,0
2373,0

6
6515,0
6152,0
6251,0
6651,0
7063,0
7170,0
6935,0

Джерело: сформовано автором за допомогою [8, 21, 22].

За допомогою інструменту «Регресія» обчислено певні характеристики економетричної моделі (табл. 3).
Tаблиця 3
Характеристики моделі
Характеристики моделі
Значення
Характеристики моделі
Значення
Коефіцієнт множинної коПарні коефіцієнти кореляції:
0,994
реляції (Rху)
в т.ч.
1) Вклад туризму у світовий
ВВП (rx1y)
2) Витрати на охорону здоF-критерій розрахунковий
160,7646
ров'я (rx2y)
(Fрозр)
Значущість F
3) Глобальні витрати на ту1,13E-07
ризм (rx3y)
4) Заощадження населення
світу (rx4y)
Коефіцієнти еластичності,
P-значення,
%:
в т.ч.
Еі1=
0,619
х1
Еі2=
1,337
х2
Еі3=
1,177
х4
Еі4=
-2,240 х4
Коефіцієнт детермінації (d)

0,988

0,967
0,337
0,972
-0,442

0,023
0,055
0,001
0,023

Джерело: розраховано авторами.

За даними табл. 3 можна зробити висновки:
1) між чинниками, які досліджувались в моделі та туристичним потоком існує досить міцний зв’язок (Rху =0,994);
2) коефіцієнт детермінації свідчить, що 98,8% зміни обсягу
туристичного потоку залежить від факторів, які включені до моделі,
а 1,2% – це вплив інших чинників, що наразі не досліджувались.
Серед них можна виділити інфляційні очікування, природні катаклізми тощо;
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3) значення критерія F знаходиться нижче помітки у 0,05,
тобто модель має справедливу значимість. Перевірку пройшли
лише три чинника: х1, х3, х4 – ці данні ввійдуть у формування економічної моделі. Чинник х2 подолав помітку у 0,05, тобто вважається нульовим коефіцієнтом, що практично не впливають на значення.
3) за коефіцієнтами еластичності встановлено, при зростанні
вкладу туризму у світовий ВВП та глобальних витрат на туризм на
1%, туристичні потоки зростуть відповідно на 0,6% та 1,18%. Зростання заощаджень населення на 1% зменшує туристичні потоки на
2,24%;
4) попарні коефіцієнти кореляції вказують, що найбільший
зв’язок (rx1y=0,967 та rx3y=0,972) існує між туристичним потоком та
вкладом туризму у світовий ВВП і глобальними витратами на туризм. Значення коефіцієнта парної кореляції показує: чим більшим
є вклад туризму у світовий ВВП і глобальні витрати на туризм, тим
у більшим стає туристичний потік (рис. 6).
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Рис. 6. Середній темп зростання світового потоку туристів
за 2009-2020 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними табл. 2.

Отже, економетрична модель туристичного потоку набуває
вигляду:
110,75

0,09

0,34

0,37 .

(1)

Тому збільшення туристичного потоку можливе з відновленням туристичної індустрії, що відбиватиметься на частці ВВП, створеного в індустрії туризму (rx1y =0,967) (рис. 7).
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Рис. 7. Вплив вкладу туризму у світовий ВВП на темп зростання
потоку туристів у світі за 2009-2020 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними табл. 2.

При цьому, значну роль також відіграє і збільшення глобальних витрат на туризм (rx3y =0,972) (рис. 8).
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Рис. 8. Вплив вкладу глобальних витрат на туризм на темп
зростання потоку туристів у світі за 2009-2020 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними табл. 2.

Поряд з цим, зв’язок між туристичним потоком та заощадженнями населення (rx4y= -0,442) є оберненим і свідчить про збільшення туристів при зменшенні заощадження населення.
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Перевірка розрахованих коефіцієнтів на значущість за критерієм Фішера підтвердили адекватність моделі (1) статистичним даним (рис. 9).
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Рис. 9. Графік фактичних і розрахункових значень світового
туристичного потоку в 2008-2020 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними [2].

Це також ілюструє рис. 9, на якому спостерігається незначне
відхилення фактичного й розрахункового значення світового туристичного потоку в 2008-2020 рр., а обчислені коефіцієнти еластичності дозволяють здійснити економічну інтерпретацію моделі, яка
наведена в табл. 3.
Таблиця 4
Економічна інтерпретація моделі світового туристичного
потоку в 2008-2020 рр.
Кількісні
Напрямок
значення
зміни
зміни
Вклад туризму у сві- Збільшення
1%
товий ВВП (х1)
вкладу
Глобальні витрати на Збільшення
1%
туризм (х3)
витрат
Заощадження насе- Зростання
лення світу (х4)
заощад1%
жень
Чинники

Наслідки
Збільшення туристичного потоку
Збільшення туристичного потоку
Зменшення туристичного потоку

Кількісні
значення
наслідків
0,619
1,177
-2,240

Джерело: побудовано авторами

Для обчислення за моделлю (1) туристичного потоку 2022 р.
спрогнозовано чинники та здійснено розрахунок, результати якого
наведені в табл. 5.
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Tаблиця 5
Прогнозні значення чинників моделі туристичного потоку

Показники
Вклад туризму у світовий ВВП (х1)
Глобальні витрати на туризм (х3)
Заощадження населення світу (х4)
Світовий туристичний потік, млн. осіб

Прогноз на 2022 р.
5996,50
3270,0
6912,0
979,7

Джерело: розраховано авторами.

Отже, згідно з проведеним аналізом з’ясувалося, що на туристичні потоки впливає вклад туризму у світовий ВВП (х1), глобальні витрати на туризм (х3) та заощадження населення світу (х4).
Не зважаючи на негативні явища у сфері бізнесу кількість подорожуючих у 2022 р. збільшиться на 63,4%, проте в умовах сучасності
складно робити прогнози, оскільки ситуація здебільшого залежить
від обмежень та жорсткіших правих в’їзду в ту чи іншу країну, які
складно передбачити або розрахувати економічно.
Можна стверджувати, що туризм поступово відновлюється,
саме це дає змогу допомогти пом’якшити вплив на економіку країни, точніше на робочі місця, в окремих напрямках бізнесу. Проте
реальне відновлення буде можливим тільки в той час, коли відновиться міжнародний туризм.
Індустрія туризму сумнівно виживає без підтримки держави,
звичайно не можна підкреслити заходи, які суттєво пом’якшували
удар по туризму, мінімізували робочі місця та будували відновлення у 2022 р., але цього замало для існування повноцінного розвитку туристичної сфери. Для відновлення світового туризму першочерговими можуть поставати такі цілі:
відновлення впевненості туристів;
посилення підтримки туристичної сфери, заохочення в адаптації туризму ;
відновлення безпечного повернення міжнародного туризму;
еволюція заходів реагування для підтримки усунення прогалин;
підтримка співпраці всередині та між країнами;
створення більш стійкого туризму.
пошук шляхів для виходу з кризового становища, необхідно
розвивати певні стратегії розвитку суб’єктів туризму, сюди входять
інновації, піднесення креативного туризму, антикризовий розвиток
ринку, заохочення ресурсів та зменшення витрат.
Відновлення туристичної сфери у світі, має пряму залежність
від зняття карантинних обмежень. Варто зазначити, що туристична
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сфера несе в собі збитки внаслідок заходів щодо протидії пандемії
COVID-19. Таку проблему можна розглядати як можливість для виведення туризму на якісно новий етап.
Перед пандемією індустрія туризму становила 4,4% ВВП,
6,9% зайнятості та 21,5% експорту послуг у країнах, які входять до
складу міжнародної економічної організації розвинутих країн
ОЕСР. Туризм вважається основним чинником економічної діяльності для різних країн, наприклад, у Франції туризм становить 7,4%
ВВП, в Греції цей показник дорівнює 6,8%, Ісландія та Мексика має
8,6% та 8,7% відповідно, а у Іспанії 11,8% [16].
Поширення вакцинації в цілому може покращити ситуацію та
дозволить світу позитивно прогнозувати подолання пандемії.
Проте, у багатьох частинах економіки ситуація зазнала такого
краху, що однієї вакцинації замало для відновлення нормального
ритму. У 2020 р. економіка зазнала найбільшого удару від Covid-19,
глобальне падіння становило 73%, а це втрата прибутків на 1,3 трлн
дол., що робить шлях до відновлення важким [17].
Ще у 2019 р. UNWTO, проводили дослідження з експертами
даної галузі та встановили прогноз: відновлення ринку туризму, повністю слід очікувати станом 2022-2024 рр. [18]. Відновлення передбачає, що туризм стане більш інноваційним та сталим. Країни
Європи, Азії, Америки – надають грошові дотації, спрощують
умови роботи індустрії туризму, використовують безконтактні технологічних нововведення, створюють пільгові умови.
Отже, криза – це заклик до рішучих та скоординованих дій
для пом’якшення наслідків, можливість створити щось нове, впровадити удосконалені стратегії та перейти до практик, які краще збалансують не лише екологічні, соціальні, а й економічні наслідки туризму. Варто розуміти, що це можливість перезавантажити туристичну галузь та її економіку на більш стійких засадах та бути готовими до будь якого поштовху. Криза – можливість створити сталу
модель розвитку. Реалізація практичної сторони попиту в туристичному секторі залежить від можливості відновити її діяльність в
умовах епідемічних обмеженнях. Як бачимо сьогодні Covid-19, вибив туризм із зони комфорту, та змусив туристичний бізнес шукати
інноваційні шляхи. Основним шляхом реамінування має бути державна підтримка та підприємницькі ініціативи.
Прогнози свідчать, що через пандемію такі поїздки як «ділові» зазнають падіння, людство успішно використовує різні онлайн платформи для переговорів, наприклад Zoom, Google Meeting
та інші, і в подальшому це й замінить частку ділових поїздок.
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Висновки. Отже, для того, щоб туризм почав відновлюватися,
необхідно реанімувати, поліпшуючи сервіс та посилюючи інформаційну компанію, зокрема шляхом:
– забезпечення доступності та достовірності інформації щодо
можливого обмеження подорожей та їх скасування в розрізі основних країн виїзного туризму в залежності від ступеня епідемічної загрози;
– створення механізмів гарантування втрат туристів від скасування поїздки внаслідок поширення епідемії шляхом надання
ваучерів на скасовані бронювання;
– запровадження прозорого механізму використання отриманих до бюджетів коштів від туристичного збору виключно на розвиток внутрішнього туризму, супутньої інфраструктури та покращення стану довкілля;
– проведення інформаційно-рекламних кампаній, спрямованих на переорієнтацію попиту споживачів на внутрішній туризм
[9; 19].
Пандемія має досить сильний та негативний вплив на галузь
міжнародного туризму. На сьогоднішні перспективи розвитку міжнародного туризму тісно пов’язані з пандемією COVID-19.
Серйозного удару в першу чергу зазнала система охорони
здоров’я в різних країн світу, що спричинила кардинальні зміни в
економіці та соціальному житті.
Для детального аналізу в даній роботі було розроблено відображення внесків індустрії туризму ВВП, для порівняння 20082020-х років, що дало змогу чітко побачити як пандемія перевернула сферу туризму. Так, у 2020 р. туризм приніс 4,7 трлн дол. у
світову економіку, у порівнянні з 2019 це майже вдвічі менше. Відповідно скоротилися і глобальні витрати. Винятковим не є і вплив
на робочі місця, які зазнали неабиякого краху, якщо у 2019 р. галузь
туризму забезпечувало роботою понад 320 млн осіб, то вже у
2020 р. чисельність вдвічі скоротилася. Дана тенденція розглянута
у роботі, аналізуючи можна підвести, що найбільш вразливим виявився Середній Схід, рівень втрати робочих місць у 2020 р. був
62%, другою ланкою стала Європа (51%).
За роки пандемії зберігалася спадна тенденція щодо попиту
на послуги туризму, зменшення потужності та збитковості діяльності індустрії туризму.
Пандемія має здатність еволюціонувати, тому необхідно розробляти та удосконалювати заходи, щодо функціонування міжнародного туризму і мінімізації впливу пандемії на світову економіку.
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Але вже у 2021 р. можна спостерігати спад поширення Covid19, що також має вплив на такі міжнародні заходи як «закриття кордонів». У 2019 р. 217 напрямків були недозволеними, проте у
2021 р. ця кількість зменшилася до 93, а 53 країни підтримали такі
заходи як негативний тест на Covid, що давало змогу туристам переміщуватися між країнами.
У даній роботі авторами розроблено економетричну модель з
метою прогнозування розвитку індустрії туризму у перспективі,
відповідно до цього вказано середній темп зростання світового потоку туристів за 2009-2020 рр, а також вплив вкладу туризму у світовий ВВП на темп зростання потоку туристів у світі, побудовано
графік фактичних і розрахункових значень світового туристичного
потоку в 2008-2020 рр. Згідно з аналізом з’ясувалося, що на туристичні потоки впливає вклад туризму у світовий ВВП, глобальні витрати на туризм та заощадження населення світу. Що стосується
прогнозу, у даних умовах неможна однозначно передбачити чітку
залежність, проте можна виявити, що кількість подорожуючих у
2022 р. збільшиться на 63,4%.
Можливості туристичної сфери дуже неоднозначні, та відтворення підпорядковуватиметься взаємопов'язаним наслідкам кризи
для чинників попиту та пропозиції. У статті встановлені рекомендовані цілі для відновлення туризму такі як: відновлення безпечного повернення міжнародного туризму; еволюція заходів реагування для підтримки усунення прогалин; підтримка співпраці
всередині та між країнами; інновації, піднесення креативного туризму та багато інших.
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АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ОБСЯГІВ І СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Міжнародне економічне партнерство та співробітництво визнано важливим чинником впливу на рівень сталого розвитку національної економіки України, головним елементом якого є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання різної галузевої приналежності. Отже, питання підвищення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємств обумовлюють актуальність обраної тематики.
Аналіз наукових джерел показує, що вченими (Л. Ліпич,
А. Фатенок-Ткачук [1]; Н. Шмиголь, Т. Павлюк [2]; Т. Хоменко,
П. Круш [3]; В. Фомішина та ін. [4]; В. Бугас, О. Казімірова [5];
Г. Тарасюк, Л. Горшкова [6]; О. Акименко [7]; С. Дідух [8]; М. Рахман, В. Євтушенко, Д. Рудас [9]; Ю. Козак, О. Сукач, Д. Бурлаченко
[10]; І. Кононов [11]; О. Прокопишин [12] та інші) розглядаються
різноманітні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Питанням транзитного й експортного потенціалу з урахуванням регіональної складової, регулювання митної політики та формування інститутів митних режимів присвячено значну кількість
наукових праць вчених (С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук [13];
П. Кузьмін [14]; О. Мельник [15]; Л. Ковальська, Л. Савош, Л. Павлюк [16]; А. Платонов [17]; Я. Белінська та ін. [18]; В. Ляшенко,
Н. Осадча, Н. Трушкіна [19]; Н. Осадча, С. Дзюба, П. Лашин [20];
Н. Осадча, Н. Трушкіна [21] та ін.).
Багато уваги науковці (Б. Холод, О. Зборовська [22]; Ж. Банзекуливахо [23]; Н. Тюріна, І. Гой, І. Бабій [24]; Р. Сивак [25]; І. Сте© Т.В. Сербіна,
О.М. Срібний, 2021
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ценко [26]; О. Лебединська [27]; І. Шевченко [28]; Д. Малащук,
Н. Гринчак [29]; Ю. Козак, Д. Моісєєв [30]; О. Хмелевський [31])
приділяють формуванню логістичних підходів до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Однак, незважаючи на таку пильну увагу до окресленої проблеми з боку вчених, актуальним залишається проведення наукових
досліджень у напрямі стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.
У зв'язку з цим мета роботи полягає в аналітичному оцінюванні та розробленні прогнозів обсягів і структури зовнішньоекономічної діяльності в Україні з використанням економіко-математичного інструментарію.
Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу
і синтезу, статистичного аналізу, прогнозування, порівняння, структурно-логічного узагальнення.
За інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України, обсяг експорту у зовнішньоторговельному
балансі збільшився за 2010-2020 рр. на 17,4%, а імпорту – на 12,6%.
За цей період скоротилося сальдо експортно-імпортних операцій.
Про це свідчить зростання коефіцієнту покриття експортом імпорту
(табл. 1).
Таблиця 1
Зовнішньоторговельний баланс України
Роки
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Експорт,
млн дол. США
62125,7
80941,8
74832,3
64106,8
46804,2
45112,7
52579,5
59365,7
66151,9
72938,1

Імпорт,
Сальдо,
млн дол. США млн дол. США
65754,1
-3628,4
87232,4
-6290,6
83346,5
-8514,2
60750,6
3356,2
42976,0
3828,2
44571,1
541,6
55080,6
-2501,1
61410,6
-2044,9
67740,6
-1588,7
74070,6
-1132,5

Коефіцієнт покриття
експортом імпорту
0,94
0,93
0,90
1,06
1,09
1,01
0,95
0,97
0,98
0,98

Примітка: для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та
послуг розраховано за формулою: загальний обсяг товарів і послуг = товари +
послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном.
Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України.
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Обсяг експортних постачань товарів знизився у 2020 р. порівняно з 2010 р. на 3,1, а імпортних – на 10%. Незважаючи на
від’ємне сальдо експортно-імпортних операцій у структурі зовнішньої торгівлі України товарами, значення даного показника збільшилося у 1,9 раза (табл. 2).
Таблиця 2
Зовнішня торгівля України товарами
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Експорт,
млн дол. США
50744,3
67594,1
67779,8
62305,9
53901,7
38127,1
36361,7
43264,7
47335,0
50054,6
49191,8

Імпорт,
Сальдо,
млн дол. США млн дол. США
60352,0
-9607,7
81040,5
-13446,4
83135,4
-15355,6
75834,6
-13528,7
54428,7
-527,0
37516,4
610,7
39249,8
-2888,1
49607,2
-6342,5
57187,6
-9852,6
60800,2
-10745,6
54336,1
-5144,3

Коефіцієнт покриття
експортом імпорту
0,84
0,83
0,82
0,82
0,99
1,02
0,93
0,87
0,83
0,82
0,91

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України.

Аналогічна ситуація спостерігається і у структурі зовнішньої
торгівлі України товарами з країнами ЄС. Так, обсяг експорту
збільшився на 42,2%, а імпорту – на 24,6%. Сальдо експортно-імпортних операцій скоротилося в 1,2 раза, що призвело до зростання
значення коефіцієнту покриття експортом імпорту з 0,68 до 0,78
(табл. 3).
Таблиця 3
Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС
Роки
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020

Експорт,
млн дол. США
13085,3
18021,5
16758,6
17002,9
13015,2
13496,3
17533,4
20750,7
18604,9

Імпорт,
Сальдо,
млн дол. США млн дол. США
19151,4
-6066,1
25805,8
-7784,3
27046,5
-10287,9
21069,1
-4066,2
15330,2
-2315,0
17140,8
-3644,5
20799,4
-3266,0
25012,2
-4261,5
23859,7
-5254,8

Коефіцієнт покриття
експортом імпорту
0,68
0,70
0,62
0,81
0,85
0,79
0,84
0,83
0,78

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України.
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Водночас інвестування зовнішньоекономічної діяльності в
Україні знизилося. Так, загальний обсяг прямих інвестицій з країн
світу в економіці України зменшився за 2010-2019 рр. на 21,1%, а з
країн ЄС – на 23,5% (табл. 4).
Таблиця 4
Прямі інвестиції з країн світу в економіці України,
млн дол. США
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Загальний обсяг прямих
інвестицій
45370,0
48197,6
51705,3
53704,0
38356,8
32122,5
31230,3
31606,4
32905,1
35809,6

у тому числі з країн ЄС
36969,1
39268,9
41132,3
41032,8
29308,0
24982,8
23425,7
24145,2
25972,3
28289,3

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України.

Для прогнозування обсягів і структури зовнішньоекономічної
діяльності можуть застосовуватися різні статистичні методи [3235].
Метод авторегресії – побудова авторегресійної моделі, тобто
динамічної регресійної моделі, що відображає часові зміни досліджуваного показника порівняно з його попередніми значеннями.
Авторегресійна модель виглядає таким чином:

Yt = α1 yt −1 + α 2 yt − 2 + ... + α n yt − n ,
де

(1)

yt – прогнозне значення показника;
yt −1 , yt − 2 , ... yt − n – попередні значення прогнозного показ-

ника;

α1, α 2 , ...α n

– коефіцієнти авторегресії;

t – порядковий номер попередніх значень показника.
Метод середнього темпу зростання:

K p = y −1

Yn
,
Y1

(2)
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де

Yn – значення прогнозного показника за поточний рік;
Y1 – значення прогнозного показника за базовий рік.

Метод екстраполяції середньої – розрахунок здійснено за
формулою

Yt = Y =
де

ΣY
i,
n

(3)

Yi – фактичні значення показника;
n – кількість періодів.

Метод «наївних моделей» – розрахунок здійснюється у такій
послідовності:
визначення щорічного приросту або зменшення обсягу експорту / імпорту:
ΔVi = Vn − Vn −1,
(4)

де Vn – наступне значення показника;

Vn −1 – попереднє значення показника;

розрахунок середнього щорічного приросту або зменшення
показника та прогнозного значення обсягу експорту / імпорту

ΔVср =

 ΔVi

n

,

Vпр = Vф + ΔVср ,

(5)
(6)

де Vф – фактичне значення показника за попередній період.
n – кількість періодів.
Метод екстраполяції тренду – розрахунок надається за видом
лінійного рівняння

Yt = α + β t ,  y = nα + β  t ,  yt = α  t +

де

(7)

y – показник, що аналізується;
t

– період (роки);
α , β – коефіцієнти для розрахунку.
У роботі [36] доведено, що найбільш точним і достовірним
методом прогнозування є метод авторегресії, який має ряд переваг,
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а саме: обґрунтованість й оперативність виконання розрахунків;
менша похибка одержаних результатів; відсутність суб’єктивного
чинника, властивого методу експертних оцінок тощо. Отже, цей метод є ефективним для прогнозування показників, оскільки має місце
більш висока достовірність прогнозних значень.
Здійснимо прогнозування показників зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання за допомогою методу авторегресії. Розрахунки показують, що обсяги експорту у структурі
зовнішньоторговельного балансу України зростуть за 2020-2025 рр.
на 3,3%, а імпорту, навпаки знизився на 2,4%. Сальдо експортноімпортних операцій щороку збільшуватиметься.
Разом з тим, обсяги експорту товарів у структурі зовнішньої
торгівлі України знизяться на 7,5%, а імпорту – на 13,3%. Сальдо
експортно-імпортних операцій від’ємне і зросте в 2025 р. порівняно
з 2020 р. у 3,2 раза. За 2019-2025 рр. обсяг інвестицій зовнішньоекономічної діяльності скоротиться на 19,3% (табл. 5).
Таблиця 5
Прогнозні значення показників зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання
Прогнозні значення за роками
Фактичне
значення
2022
2023
2024
2025
за 2020 р.
Зовнішньоторговельний баланс України, млн дол. США
Експорт
72938,1 73894,9 74378,0 74864,4 75353,8
Імпорт
74070,6 73346,5 72987,1 72629,5 72273,6
Сальдо
-1132,5
548,4
1390,9 2234,9 3080,2
Зовнішня торгівля України товарами, млн дол. США
Експорт
49191,8 47678,7 46939,7 46212,1 45495,8
Імпорт
54336,1 51325,3 49883,1 48481,4 47119,0
Сальдо
-5144,3 -3646,6 -2943,4 -2269,3 -1623,2
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності, млн дол. США
Загальний обсяг
35809,6
32176,7 31049,5 29961,8 28912,3
(2019 р.)
Темпи зростання/скорочення,
100,0
89,9
86,7
83,7
80,7
%
Показники

Складено й розраховано авторами.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що прогнозування як ефективний інструмент планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення при формуванні експортних стратегій, виявляти резерви підвищення ефективності організації міжнародної логістич195

ної діяльності, оптимізувати структуру експортно-імпортних операцій. Це сприятиме скороченню витрат на зовнішньоекономічну логістичну діяльність і збитків за рахунок оптимізації потоків та
удосконалення інформаційного забезпечення їх руху; зростання
якості логістичного сервісу та рівня обслуговування споживачів,
рентабельності від реалізації продукції та рівня конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках збуту.
Перспективи подальших досліджень полягають в узагальненні теоретичних підходів до визначення змісту терміна «міжнародна логістика».
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Інститут економіки промисловості
НАН України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ
ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів промисловості є центральною проблемою, вирішення якої грає
ключову роль в досягненні стійкого зростання економіки, забезпеченні економічної безпеки країни. Особливе значення набувають
завдання підвищення конкурентоспроможності промисловості у
зв'язку з процесами глобалізації. Зростання конкурентоспроможності підприємств сьогодні пов'язують з впровадженням технологій
Індустрії 4.0. Трансформація промисловості в умовах Індустрії 4.0
потребує вирішення, як мінімум, двох комплексних, непростих
і взаємопов'язаних завдань. По-перше, створення умов для формування інноваційного потенціалу підприємства, по-друге, умов для
його реалізації. І якщо рішення першого завдання в більшій мірі залежить від внутрішнього середовища підприємства, то рішення
другої обумовлено розвитком зовнішнього інституціонального забезпечення.
У наукових колах в достатній мірі досліджені проблеми трансформації економіки і її інституціональної системи, розроблені
типи моделей, що описують поведінку економічних агентів, методи
прийняття рішень, характерні для різних моделей їх поведінки, та
типи фірм. Однак, до теперішнього часу не сформовано єдиної теорії трансформації інституціональних систем, і для її вивчення використовуються комбінації різних теорій, що не завжди дозволяє врахувати особливості конкретних країн на тлі змін технологічних
укладів.
© О.С. Сердюк,
І.П. Петрова, 2021

202

Істотний внесок в дослідження конкуренції принесла праця
Адама Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» [1]. Ця праця швидко набувала популярності у ліберальних інтелектуальних колах, ставши теоретичною основою для зароджуваної у той період часу капіталістичної моделі господарювання. Одним із ключових постулатів, висунутих Адамом Смітом, було твердження, що в умовах вільної конкуренції, корисливі мотиви підприємців, в цілому позитивно впливають на суспільство. Тобто, маючи
на меті отримання особистої вигоди, підприємці інвестують у виробництво, знижують ціну на продукцію (послуги), підвищують якість тощо. У цьому полягає принцип так званої «невидимої руки».
За логікою Сміта, «невидима рука» має рухати суспільство у
позитивному напрямку, не лише в рамках локальних господарських
процесів, а й в цілому, в масштабах соціально-економічних відносин в державі. Так, наприклад, політична конкуренція має підштовхувати можновладців до реалізації суспільно корисних заходів, а
конкуренція в середині суспільства має сприяти максимальній мобілізації трудових та організаційних зусиль громадян.
В цілому, такий висновок можна вважати об’єктивним. Однак
слід додати істотне зауваження, що стан абсолютно ефективної конкуренції (де у повній мірі діють вищенаведені принципи) може бути
досягнутий лише в умовах інформаційної рівності та відсутності
трансакційних витрат комунікації. Ще однією обов’язковою умовою, є наявність інституціональної системи, що забезпечить реалізацію вільних конкурентних відносин. За своєю суттю, такий стан,
є утопічним, оскільки апріорі неможливо досягнути повної інформаційної рівності та нівелювати фактор трансакційних витрат комунікацій. Однак будь-який поступ у бік інформаційної рівності та
зниження трансакційних витрат комунікацій, схилятиме «шальки
терезів» у бік ефективної конкуренції. Що стосується інституціональної системи, питання не стоїть так гостро, оскільки ряд країн
світу досягли умов вільної конкуренції. Питання лише полягає в
тому, як досягнути інституціональної конвергенції. Тобто, досягнути стану, за якого формальне інституціональне середовище не суперечитиме неформальним правилам встановленим у суспільстві.
На додачу слід зауважити, що ефективна конкуренція не є похідною виключно господарських процесів. Її джерела походять від
моделі соціально-економічних відносин, які склались у суспільстві.
Відповідно, джерела ефективної конкуренції, слід шукати у моделях комунікації (співпраці) в середні суспільства, а не у формальних
інститутах, як прийнято вважати сьогодні.
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У 1950 р., американський економіст вірменського походження – Армен Алчіан, виснув свою відому еволюційну теорії [2],
згідно з якою, конкуренція усуває неефективні інститути, що стримують її розвиток. Тобто, за логікою А. Алчіана, конкуренція має
впливати на сили, що здатні змінити інститути. Апріорі відомо, що
інститути формують організації, а отже, вони мають мати на це
волю. Чи мотивуватиме конкуренція організації до зміни інститутів,
відповідь неоднозначна. Все залежить від користі, яку несуть із собою діючі інститути існуючим організаціям. З огляду на те, що в
умовах неповної інформації (невизначеності щодо майбутнього),
користь конкуренції для організацій не є очевидною (деякі організацій, за неповної інформації, можуть об’єктивно спрогнозувати,
що конкуренція негативно впливатиме на них), вони скоріш за все
тяжітимуть до збереження статус-кво.
У своїй відомій науковій праці «Інститути, інституціональні
зміни і функціонування економіки», Дуглас Норт зауважив, що «інститути не обов’язково – і далеко не завжди – створюються для
того, щоб бути соціально ефективними; інститути або, принаймні,
формальні правила, створюються скоріш для того, щоб слугувати
інтересам тих, хто займає позиції, що дають змогу впливати на
формування нових правил» [3]. Такий висновок Д. Норта, являє собою об’єктивну антитезу щодо абсолютної ефективності конкурентних відносин.
Ключовим постулатом інституціональної школи економіки, є
не визнання факту наявності трансакційних витрат у процесі обміну. На думку представників школи, обсяг трансакційних витрат,
залежить від інститутів, що визначають так звані «правила гри» у
суспільстві. Поділяючи погляди інституціоналістів, американський
економіст, згодом Лауреат Нобелівської премії з економіки – Рональд Гарі Коуз, дійшов висновку, що передбачувана неокласичною
парадигмою алокація ресурсів (яка згідно неокласичної теорії є похідною ефективної конкуренції), можлива лише за умови відсутності трансакційних витрат. Ось як Рональд Коуз визначає джерела
походження трансакційних витрат: «Для того щоб здійснити ринкову трансакцію, необхідно визначити, з ким краще укласти угоду,
провести перемовини, які передують укладанню угоди, підготувати
контракт, зібрати відомості, аби впевнитися, що умови контракту
виконуватимуться» [4, c. 15].
Більш широке пояснення трансакційним витратам дають інституціоналісти Ерік Фуруботн і Рудольф Ріхтер: «В реальності не
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існує анонімного обміну на абсолютно конкурентних ринках. Зазвичай потенційним учасникам обміну слід знайти один одного, і у випадку, якщо зацікавлені сторони встановили контакт, вони намагаються більше дізнатися один про одного. А саме кожен має встановити, ким є потенційний партнер, чи має від бажання і здатність дотримуватися тих угод, що можуть бути укладені. Для того, щоб
знайти партерна для ефективного обміну і встановити в деталях
умови обміну, необхідні перемовини. Ймовірно, може виникнути
необхідність у забезпеченні юридичних гарантій. З огляду на те, що
не виключена ймовірність помилки, за виконанням контракту має
здійснюватися нагляд. У деяких випадках, може знадобитися примус до виконання контрактних зобов’язань за допомогою передбачених законів, або інших санкцій» Далі виділяють витрати ринкового механізму «1) витрати на підготовку контрактів (витрати ведення переговорів і прийняття рішень); 2) витрати укладення контрактів; 3) витрати моніторингу забезпечення виконання контрактних обов’язків» [5, c. 59].
Із вищезазначеного випливає, що інституціоналісти розглядають проблему конкуренції у значно ширшому контексті, аніж послідовники неокласичної парадигми, для більшості з яких «laissesfaire» є квінтесенцією ефективності. Відповідно, у контексті дослідження конкурентних відносин (у широкому значенні цього
слова), доцільно застосувати саме інституціональну теорію.
Метою статті є висвітлення поточних проблем інституціонального забезпечення деструктивної конкуренції в Україні та обґрунтування напрямів вдосконалення інститутів стримування деструктивної конкуренції в Україні.
Аналіз інститутів націлених на стримування
деструктивної конкуренції в Україні
В країнах Східної Європи антимонопольне законодавство
близьке за своєю сутністю до західноєвропейського. Правовою основою для регулювання деструктивної конкуренції в України є законодавство про захист економічної конкуренції, яке ґрунтується на
нормах, визначених Конституцією України, і складається із системи
законів та інших нормативно правових актів. Конкурентне законодавство України сформовано за функціональним принципом і має
на меті комплексне законодавче врегулювання відносин у сфері
економічної конкуренції.
Першим спеціальним законом, спрямованим на захист економічної конкуренції став Закон України «Про обмеження монопо205

лізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р., який заклав правові основи
обмеження і попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за додержанням норм антимонопольного законодавства [6]. Підкреслимо, що перший конкурентний Закон України мав комплексний характер. Ним були визначені основні поняття
й категорії конкурентного змагання, основні види порушень у сфері
конкуренції, організаційні та процесуальні засади антимонопольної
діяльності.
Законом також передбачалося, що державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців від зловживання монопольним становищем та недобросовісної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції. Більшість статей Закону була
присвячена питанням створення та забезпечення функціонування
Антимонопольного комітету України. Проте специфічність завдань
та функцій, що покладалися на Антимонопольний комітет України,
обумовили необхідність створення спеціального нормативного
акту, яким став Закон України «Про Антимонопольний комітет України» [7].
Верховна Рада України 26 листопада 1993 р. прийняла Закон
України «Про Антимонопольний комітет України», у якому йдеться
детально про створення державного органу, метою діяльності якого
є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій
діяльності.
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України (АМКУ) є:
– здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності
суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
– здійснення контролю за концентрацією, узгодженими діями
суб’єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари,
що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;
– сприяння розвитку добросовісної конкуренції;
– методичного забезпечення застосування законодавства
щодо захисту економічної конкуренції.
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Крім того, згідно зі ст. 7 закону України «Про Антимонопольний комітет України», АМКУ, окрім функцій, пов’язаних з контролем та попередженням порушень законодавства в сфері економічної конкуренції, виконує й функції, притаманні судовим органам. Він розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає штрафи.
Наступним кроком у розвитку антимонопольного законодавства України був Закон України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» [8], що набув чинності у 1996 р. Цей Закон визначає
правові засади захисту суб’єктів господарювання і споживачів від
недобросовісної конкуренції. Закон спрямовано на встановлення,
розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення
конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.
Для посилення державного регулювання діяльності суб’єктів
природних монополій в 2000 році було прийнято Закон України
«Про природні монополії», де визначені органи, які здійснюють
державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій;
сфери діяльності суб’єктів природних монополій; принципи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій;
обов’язки суб’єктів природних монополій; види відповідальності
суб’єктів природних монополій, їх посадових осіб та органів, які регулюють їх діяльність [9].
Для створення необхідного правового механізму в гармонізації конкурентної і промислової політики Верховною Радою України
у 2001 р. було прийнято базовий нормативно-правовий акт законодавства щодо захисту економічної конкуренції – Закон України
«Про захист економічної конкуренції» [10]. Цим Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та
контролю із суб’єктами господарювання; суб’єктів господарювання
з іншими суб’єктами господарювання, із споживачами, іншими
юридичними та фізичними особами у зв’язку з економічною конкуренцією. Важливо те, що розробці Закону України «Про захист економічної конкуренції» передувало ґрунтовне вивчення значної кількості аналогічних законів країн Східної, Центральної та Західної
Європи, законодавства країн-членів СНД [11].
Із набуттям чинності Законом України «Про захист економічної конкуренції» втратив силу Закон України «Про обмеження
монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності».
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У Законі України «Про захист економічної конкуренції» порівняно із Законом України «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності»
значно розширено перелік дій, що можуть бути визначені як антиконкурентні узгоджені дії (ст. 6) [10].
Передбачено звільнення від відповідальності, якщо дії малих
або середніх підприємств щодо спільного придбання товарів не
призводять до суттєвого обмеження конкуренції (ст. 7).
Передбачена низка узгоджених дій, які можуть бути дозволені Антимонопольним комітетом України та Кабінетом Міністрів
України (ст. 10).
У новому Законі значно розширено перелік відносин між
суб’єктами господарювання, що можуть бути визнані концентрацією, наведено перелік дій, що не вважаються концентрацією
(ст. 22).
Закон направлено виключно на ті дії суб’єктів господарювання, що можуть призвести до монополізації ринків. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» дається загальний і виключний перелік дій, які вважаються порушенням законодавства
про захист економічної конкуренції, запроваджується механізм, згідно з яким суб’єкти господарювання, громадяни, об’єднання, установи, організації можуть звернутися безпосередньо до АМКУ щодо
захисту своїх прав у зв’язку з порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції (ст. 36). При цьому, відповідно до Закону,
такий суб’єкт має право звернутися до господарського суду із заявою про відшкодування збитків у подвійному розмірі (ст. 55) [10].
Отже, Закон стимулює суб’єктів господарювання і споживачів, чиї права порушено, до активних дій щодо захисту своїх прав.
Після прийняття Закону України «Про захист від економічної
конкуренції» норми конкурентного законодавства були суттєво
вдосконалені. Саме ж законодавство про захист економічної конкуренції розширилося й формувалося на базі самого Закону України
«Про захист економічної конкуренції», законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист від недобросовісної
конкуренції», «Про ціни і ціноутворення», «Про господарські товариства», «Про транспорт», «Про телекомунікації», «Про електроенергетику», «Про рекламу».
Але, незважаючи на всі здобутки, законодавство з регулювання деструктивної конкуренції порівняно із зарубіжними аналогами доволі молоде й потребує урахування специфічних факторів,
що об’єктивно існують в Україні.
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Аналіз показників, що характеризують рівень
деструктивної конкуренції в Україні
Кількісні показники щодо деструктивної конкуренції у розрізі
основних типів наведено у звітах Антимонопольного комітету України.
На основі аналізу звітів Антимонопольного комітету України
за 2014-2020 рр. [12-18] можна зробити висновок, що простежується тенденція до зниження загального числа порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Серед найбільш поширених порушень деструктивної конкуренції є зловживання монопольним становищем, антиконкурентні дії органів влади, антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та недобросовісна
конкуренція (табл. 1).

Зловживання монопольним становищем, од.

Недобросовісна
конкуренція, од.

Антиконкурентні
узгоджені дії
суб’єктів господарювання, од.

Антиконкурентні
дії органів влади,
од.

Інші порушення,
од.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всього

2221
2169
1322
795
216
268
227
7218

650
432
276
256
168
168
147
2097

445
524
283
317
263
799
877
3508

1628
917
782
610
454
457
162
4460

397
481
409
457
243
379
211
2577

Всього

Роки

Таблиця 1
Динаміка припинених порушень за видами деструктивної
конкуренції протягом 2014-2020 рр.

5341
4523
3072
2435
1344
2071
1624

Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].

Динаміка наведених вище порушень є нестабільною за вказаними видами порушень. Зловживання монопольним становищем,
антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та недобросовісна конкуренція становлять реальну загрозу економічній
безпеці країни.
Одним із найпоширеніших видів порушень деструктивної
конкуренції є зловживання монопольним становищем.
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Відповідальність за незаконне зловживання домінуючим становищем вимагає, щоб суб’єкт господарювання займав домінуюче
становище на задіяному ринку товару. Відповідно до визначення у
частині першій ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [10], суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище, якщо: у нього на ринку немає жодного конкурента, або він не зазнає значної конкуренції внаслідок наявності пільг,
або внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів
господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання чи інших факторів.
Закон встановлює, що суб’єкт господарювання, частка якого
на ринку перевищує 35%, займає домінуюче становище, але це
можна спростувати (частина друга ст. 12). Для спростування цього
суб’єкт господарювання має довести, що зазнає суттєвої конкуренції. Становище суб’єктів господарювання з ринковою часткою 35%
або менше також може вважатися монопольним (домінуючим),
якщо вони не зазнають значної конкуренції, особливо, коли розмір
інших конкуруючих суб’єктів господарювання на тому ж ринку є
невеликим (частина третя ст. 12) [10].
Загальна кількість визнаних порушень за типами зловживання монопольним становищем за 2014-2020 рр. наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Детальний розподіл припинених порушень за видами
зловживання монопольним становищем за 2014-2020 рр.
Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].
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Найбільша кількість випадків порушень виявлено за ч. 1
ст. 13 «дія чи бездіяльність, що призвели / можуть призвести до обмеження конкуренції або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів». Частка цих порушень від загальної
кількості зловживань антимонопольним законодавством у 2014 р.
склала 66%, у 2015 р. – 64, у 2016 р. – 66, у 2017 р. – 70, у 2018 р. –
73, у 2019 р. – 46, у 2020 р. – 39%. Дані свідчать, що починаючи з
2019 р. порівняно з 2014 р. суттєво зменшилась загальна кількість
зловживань монопольним становищем.
Найбільш поширеними ринками зловживань монопольним
становищем є паливно-енергетичний комплекс та житлово-комунальне господарство, охорона здоров’я, лікарські засоби та медичні
засоби (табл. 2).
Таблиця 2
Структура припинених порушень «Зловживання
монопольним становищем» за галузями, %
Галузі
Будівництво та будівельні матеріали
ПЕК і ЖКГ
АПК
Транспорт
Охорона здоров’я, лікарські засоби та медичні засоби
Послуги землевпорядкування та
послуги з нерухомим майном
Вивезення та переробка відходів
Зв'язок та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Промисловість
Ритуальні послуги
Адміністративні та загальні послуги
Підключення об’єктів містобудування до інженерних мереж
електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення
Обслуговування та ремонт автомобілів
Інші ринки

2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020

0,05
49,69
5,5
1,36

0,37
56,99
10,51
7,88

0,15
63,3
2,6
13,8

0,63
60,51
4,28
9,81

0,5
72,2
2,8
5,5

0,4
50
0,4
7,5

20,7
31,3
0
5,3

9,77

9,22

7,9

9,43

7,9

22,4

24,2

5,55

1,75

2,4

2,52

3,2

0,7

8,4

5,86
0,27

2,58
0,55

2,5
0,2

2,77
1,01

0
0,5

6,7
0,7

5,3
3,1

0
0
1,95

0
0
0,51

0
0
0,6

0
0
0,5

0,9
0,9
1,4

0
0,7
0

0
0
0

0,86

0,1

0

0

0

4,5

0

7,23

3,41

1,7

3,27

0

0

0

1,09
10,82

0,41
5,72

0,15
4,7

0
5,27

0
4,2

0
6

0
1,7

Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].
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Щорічно в Україні виявляється значна кількість антиконкурентних дій органів влади.
Три статті Розділу III Закону України «Про захист економічної конкуренції» (ст. 15, 16 і 17) [10] наділяють АМКУ надзвичайними повноваженнями контролювати антиконкурентні дії державних органів. Визначені у законі заборони стосуються «органів
влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративногосподарського управління та контролю». Як зазначено у ст. 1, «органи влади та органи місцевого самоврядування» включають практично усі державні органи: міністерства, органи, що регулюють
природні монополії, органи приватизації, та Верховну Раду Автономної Республіки Крим. У сферу дії закону не входять такі суб’єкти, як Верховна Рада України, Президент, Кабінет Міністрів, суди,
Національний банк України та Генеральна прокуратура.
Протягом останніх п’яти років справи за ст. 15-17 [10] складали близько 15 відсотків усіх справ, розглянутих АМКУ. Таким
чином, це друга найбільша категорія після зловживання домінуючим становищем. Двома найбільш поширеними типами порушень
були дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та
контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели
або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи
спотворення конкуренції (ч. 1 ст. 15) та схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції або їх легітимації
(ст. 17). Рік за роком ці дві категорії складали 50-60% усіх порушень, вчинених державними органами (рис. 2). Надання переваг
суб’єктам господарювання, що ставили їх у більш вигідне становище порівняно з іншими (параграф шостий частини другої ст. 15)
та створення несприятливих дискримінаційних умов для суб’єкта
господарювання (параграф сьомий частини другої ст. 15) складали
кожне близько 15% порушень. Ще 15% порушень стосувалися прямого або опосередкованого примушення суб’єктів господарювання
до пріоритетного укладення договорів (абзац третій частини другої
ст. 15).
Найбільш поширеними ринками порушень антиконкурентних дій органів влади є паливно-енергетичний комплекс та житлово-комунальне господарство, послуги землевпорядкування та послуги з нерухомими майном і вивезення та переробка відходів
(табл. 3).
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Рис. 2. Детальний розподіл припинених порушень за видами
антиконкурентних дій органів влади за 2014-2020 рр.
Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].

Таблиця 3
Структура припинених порушень
«Антиконкурентні дії органів влади» за галузями, %
Галузі
1
Будівництво та будівельні матеріали
ПЕК і ЖКГ
АПК
Транспорт
Охорона здоров’я, лікарські
засоби та медичні засоби
Послуги землевпорядкування
та послуги з нерухомим майном
Вивезення та переробка відходів
Зв'язок та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність

2014 2015
2
3

2016
4

2017
5

2018
6

2019
7

2020
8

0,8
13,5
1
7,3

0
15,7
0,87
8,18

0,4
15,25
0,25
7,8

0,98
8,04
5,25
13,28

1,8
37,9
8,6
3,1

3,3
15,5
2
3,5

6,8
14,2
0
4,9

1,6

1,64

3,6

6,39

0,2

1,5

6,8

4,2

11,67 14,45

4,92

15,6

26,3

23,5

13,1
0,2

8,94
0,22

7,5
0,25

10
0,33

0
0,4

21,2
1,5

22,8
1,2

0

0

0

0

0,2

0

0
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Закінчення табл. 3
1
Промисловість
Ритуальні послуги
Адміністративні та загальні
послуги
Підключення об’єктів містобудування до інженерних мереж електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення
Обслуговування та ремонт автомобілів
Інші ринки

2
0
2,2

3
0
2,94

4
0
4,3

5
0
2,46

6
0,2
1,6

7
0
0

8
0
3,7

41,9 40,02

26,1

33,93

0

9

0

0,2

0,55

0,4

0

0

0

0

0,1
13,9

0
9,27

0
19,7

0
14,42

0
30,4

0
16,2

0
16,1

Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].

Аналіз наведених даних за видом деструктивної конкуренції
як узгоджені дії суб’єктів господарювання ілюструють негативну
динаміку протягом 2014-2020 рр.
Згідно статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [10] під узгодженими діями розуміється укладення
суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття
об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання.
Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що
створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між
ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання.
Загальна кількість визнаних порушень за типами антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання за 2014-2020 рр.
наведено на рис. 3.
Із загальної кількості припинених порушень у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання найбільшу
кількість припинено у вигляді антиконкурентних узгоджених дій,
які стосувалися спотворення результатів торгів, аукціонів, тендерів.
Частка цих порушень від загальної кількості антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання у 2014 р. становила 80%,
у 2015 р. – 75%, у 2016 р. – 80%, у 2017 р. – 9%, у 2018 р. – 95%, у
2019 р. – 97%, у 2020 р. – 96%.
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Схожі дії, що призвели/можуть призвести до спотворення конкуренції (ч.3 ст 6)
Інші припинені порушення (ч.1 ст. 6, ч.2 п.1 ст.6)

Рис. 3. Детальний розподіл припинених порушень за типами
антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів
господарювання за 2014-2020 рр.
Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].

Також були припинені й інші типи антиконкурентних узгоджений дій суб’єктів господарювання, які стосуються, зокрема,
встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів,
вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на
ринку товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення,
усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на
ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). Частка цих порушень від загальної
кількості антиконкурентних узгоджених дій у 2014 р. становила
20%, у 2015 р. – 26, у 2016 р. – 20, у 2017 р. – 9, у 2018 р. – 5, у
2019 р. – 3, у 2020 р. – 4%.
Такий вид деструктивної конкуренції найбільш поширені на
ринках будівництва, паливно-енергетичного комплексу, агропромислового комплексу та транспорту (табл. 4).
На четвертому місці за припиненими порушеннями деструктивної конкуренції йде недобросовісна конкуренція. Відповідно до
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією є будь-які дії суб’єктів господарювання, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.
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16,51
10,09
4,59

АПК

Транспорт

Охорона здоров’я, лікарські засоби та медичні засоби

28,24

0

0

0

0

0

0,57

0

0,38

9,16

14,7

27,86

12,98

6,11

2015

27,2

1,1

0

0

0

0

0,4

0,35

1,4

8,5

14,1

16,25

20,1

10,6

2016

Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України [12-18].

37,61

0

Адміністративні та загальні послуги

Інші ринки

0
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1,38
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Вивезення та переробка відходів

0

10,78

ПЕК і ЖКГ

Послуги землевпорядкування та послуги з нерухомим майном

18,58

2014

Будівництво та будівельні матеріали

Галузі

49,84

0,63

0

0

0

0

0,63

0,95

0,63

6,62

5,99

10,09

11,68

12,94

2017

27

0

0

0

5,7

0,8

0,4

0

0,4

2,3

8,4

21,6

7,2

26,2

2018

Структура припинених порушень «Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів
господарювання» за галузями, %

24,8

0

0,3

0

13,4

0,4

1,6

0,6

0,9

3,4

6,5

17

6,1

25

2019

28,5

0

0

0,2

1,3

0,1

1,7

0

0

3

9,4

16

16

23,8

2020

Таблиця 4

Найбільш поширеними порушеннями у сфері недобросовісної конкуренції є порушення, передбачені ст. 15 Закону України
«Про захист від недобросовісної конкуренції» [8], у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. Відповідно до статистики,
інформація, що вводить споживача в оману, становить 70% порушень у сфері недобросовісної конкуренції (рис. 4). Іншими типами
виявлених порушень недобросовісної конкуренції є ст. 4. Неправомірне використання позначень, ст. 15. Досягнення неправомірних
переваг у конкуренції, ст. 1. Недобросовісна конкуренція, ст. 8. Дискредитація суб'єкта господарювання.
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Інші види порушень (ст. 1, ст. 5, ст. 7, ст. 8 та ст. 10)

Рис. 4. Детальний розподіл припинених порушень за видами
недобросовісної конкуренції за 2014-2020 рр.
Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].

Типи недобросовісної конкуренції найбільш поширені на
ринках агропромислового комплексу і зв’язку та телекомунікацій
(табл. 5).
Необхідно також звернути увагу й на динаміку накладених
штрафів Антимонопольним комітетом України у 2014-2020 рр., що
наведена в табл. 6.
Динаміка вказує на те, що найбільшу суму штрафів було накладено у 2016 та 2019 рр. Протягом 2014, 2016, 2020 рр. найбільшу
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Таблиця 5
Недобросовісна конкуренція за галузями, %*
Галузі
Будівництво та будівельні матеріали
ПЕК і ЖКГ
АПК
Транспорт
Охорона здоров’я, лікарські засоби та медичні засоби
Послуги землевпорядкування
та послуги з нерухомим майном
Вивезення та переробка відходів
Зв'язок та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Промисловість
Ритуальні послуги
Інші ринки
Адміністративні та загальні послуги
Підключення об’єктів містобудування до інженерних мереж
електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення
Обслуговування та ремонт автомобілів

2014 2015
2,77
0,46
53,54
5,54

2016

2,55
3,6
0,92
1,4
39,12 28,25
3,01
2,9

2017 2018 2019

2020

3,13
0,39
29,3
7,03

0,6
2,4
43,4
3

1,2
0,6
35,1
8,9

0,7
0,7
50,3
4,1

15,85 18,75

9,8

15,23

5,3

28,6

12,2

1,08

1,62

0,35

1,56

0

0

0

0,62
0,15

0
1,16

0,7
2,2

0,39
3,13

0
1,8

0
3,6

0
8,2

0
0
0
0
0,15 1,16
19,53 31,25

0
0
0,4
50

0
0,6
0
3
0
3
38,67 36,9

1,2
4,2
0
16,6

2,7
6,1
1,4
13,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,31

0,46

0,4

1,17

0

0

0

Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].

Таблиця 6
Накладені штрафи за 2014-2020 рр. за типами
деструктивної конкуренції, млн. грн*
2014
Зловживання монопольним становищем
Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання
Недобросовісна конкуренція
Інші порушення
Всього

60,9

2015

2016

76,229 86404,5

2017

2018

2019

2020

41

98

404,1

712,6

8126

683,5

9,3

218,9

25,5

236

294,2 1684,6 119,9

4,1

17,235

8,8
99,3

9,537
18,1
27,2 35,2 133,3 20,6
339,001 86721,8 1803,3 277,2 8672,7 1635,6

5

50,5

24,1

Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].
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суму штрафів нараховано за зловживання монопольним становищем, натомість у 2015 р., 2017-2019 рр. найбільшу суму штрафів
було накладено за антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. Слід також звернути увагу на співвідношення накладених
АМКУ штрафів та сплачених штрафів за порушення законодавства
про захист економічної конкуренції за 2014-2020 рр., що наведено в
табл. 7.
Таблиця 7
Співвідношення накладених Антимонопольним комітетом
України штрафів та сплачених штрафів за порушення
законодавства про захист економічної конкуренції
у 2014-2020 рр., млн. грн.
Роки
Накладені
штрафи
Сплачені
штрафи

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

99,3

338,9

86721,8

1803,3

277,8

8672,7

1635,6

29,8

30,5

32,6

340,6

182,8

154,7

2806,7

Джерело: побудовано за даними Антимонопольного Комітету України
[12-18].

Слід звернути увагу на значну різницю між сумами накладених штрафів та штрафами, сплаченими за порушення. Так, зокрема,
протягом 7 років було зафіксовано суттєве зростання співвідношення накладених та сплачених штрафів. Антимонопольний комітет аргументує це тим, що результативність стягнення штрафів залежить від судової системи, оскільки накладення великих штрафів
не приймається добровільно суб’єктами економічних відносин, а
тому вони звертаються до суду, а судові провадження триває у середньому півтора року.
Проведений аналіз регулювання деструктивної конкуренції
свідчить, що антимонопольне законодавство України потребує подальшого розвитку. Незважаючи на позитивні відгуки провідних
юристів ЄС та США, антимонопольне законодавство потребує
вдосконалення.
Напрями вдосконалення інститутів стримування
деструктивної конкуренції в Україні
В Україні активно ведуться дискусії щодо удосконалення та
розвитку конкурентного законодавства [19; 20]. Наприклад, Н. Кузнєцова та Ю. Семенюк вказують на відсутність узгодженості в сис219

темі понять антимонопольного законодавства України [20, с. 11].
Ю. Журик вказує на громіздкість і важкість визначень понять у деяких законах антимонопольного законодавства [20, с. 84]. Також
вчений акцентує увагу на недоцільності виконання АМКУ функцій
щодо складання протоколів про адміністративні порушення, накладання штрафів за порушення антимонопольного законодавства. Ці
функції, зазначає вчений, притаманні органам правосуддя і виконання їх АМКУ є порушенням ст. 124 Конституції України, згідно
з якою правосуддя в Україні здійснюється виключно судами [19,
с. 83]. Цю тезу підтримує й інший вчений І. Дахно, який зазначає
неприпустимим те, що АМКУ займається попередженням правопорушень і розглядом справ за двома протилежними напрямами економічної діяльності – у сфері монополістичної діяльності та у сфері
конкурентних відносин [21, с. 94].
Кобець С.П. вже у своїй роботі обґрунтовує напрямами вдосконалення правових та організаційних механізмів антимонопольного регулювання в Україні через удосконалення термінологічного
ряду базових законів антимонопольного законодавства; створення
окремого органу, який займався би попередженням та розслідуванням порушень у сфері конкуренції; передачу повноважень щодо
складання протоколів про адміністративні порушення [22, c. 32].
Крім доробку науковців, міжнародні організації, зокрема Організація економічного співробітництва та розвитку, приймають активну участь у розбудові найважливіших програм та вдосконаленні
конкурентного законодавства України відповідно до міжнародних
стандартів і передових практик [23, с. 13]. Зокрема, рекомендації
стосуються обмеженості ресурсів і незалежності АМКУ, потреби
покращення системи законодавства й запровадження суворих покарань за створення картелів і змови учасників тендерів, усунення суперечностей із Господарським кодексом, а також чіткої та прозорої
процедури визначення пріоритетів і процесів діяльності АМКУ
[23].
Погоджуємося із твердженнями вчених щодо доцільності
розмежування деяких функцій Антимонопольного комітету України, адже АМКУ виконує багато функцій, кількість заяв та звернень
щодо порушень законодавства про захист економічної конкуренції
достатньо велика, що свідчить про перевантаження АМКУ та його
структурних підрозділів.
Слід вказати, що у 2020 р. відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.11.2019 р. № 23-р «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету
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України» відбулась оптимізація структури обласних територіальних відділень до 6 міжобласних територіальних відділень: Північного, Західного, Південного, Південно-західного, Південно-східного та Східного. У Дніпрі, Києві, Львові, Одесі Харкові та Хмельницькому почали працювати нові регіональні відділення Комітету.
Водночас в інших обласних центрах організовано відокремлені відділи без статусу юридичної особи (рис. 5).

Рис. 5. Міжобласні територіальні відділення АМКУ [18]
У звіті Антимонопольного комітету України за 2020 рік [18]
необхідність реформи АМКУ передбачено рекомендаціями низки
міжнародних організацій, зокрема Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Також, аналогічну позицію висловили експерти профільних відомств ЄС із Німеччини та Литви, що
також співпрацювали з Комітетом у рамках проєкту Twinning
(рис. 6).
Отже, реорганізація структурних підрозділів Антимонопольного комітету України відбувається поступово як елемента загальнонаціональної стратегії економічного реформування. Однак, питання функціонально-структурного розмежування державних органів у сфері регулювання деструктивної конкуренції залишаються
відкритими.
З наведеного вище аналізу зарубіжного досвіду, виходить що
в цих країнах перелічені повноваження розподілені між декількома
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Рис. 6. Етапи реформи Антимонопольного комітету України [18]
самостійними органами, тобто використовується перехресний контроль, коли процес реалізації конкурентної політики розділений
між кількома органами: один здійснює розслідування, другий приймає рішення, третій (дорадчий) дає незалежну оцінку того, що відбувається у сфері конкуренції [24, с. 74]. Крім того, у багатьох
європейських країнах, діють спеціальні суди, які займаються розглядом справ, які стосуються порушень конкурентного законодавства. Наприклад, у Польщі функціонує суд із конкуренції й захисту
прав споживачів, в Австрії справи в указаній сфері розглядає по першій інстанції картельний суд; у Німеччині спеціалізованим судом
першої інстанції є картельна палата (колегія) Верховного суду відповідної землі [25, с. 81] і т.д.
Зважаючи на отримані результати дослідження, можна зробити висновок, що незважаючи на динамічний розвиток антимонопольного законодавства України, що позитивно оцінюється закордонними експертами, а також значне підвищення результативності
діяльності Антимонопольного комітету України, новий етап розвитку інституціонального забезпечення щодо подолання деструктивної конкуренції потребує вдосконалення антимонопольного законодавства та практики його правозастосування відповідно до кращого міжнародного досвіду, а також суттєве підвищення результативності діяльності антимонопольних органів за рахунок функціонально-структурного розмежування повноважень АМКУ із використанням перехресного контроля.
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ЧИ ІСНУЄ ЗАГАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ?
Від виникнення економічної науки як окремої галузі людського знання, і до 1930-х років (часу появи перших робіт на тему
трансакцій і трансакційних витрат), предметом дослідження вчених-економістів були трансформаційні процеси, під якими розуміються процеси перетворення вихідної сировини на готовий продукт
у процесі виробництва, тобто процеси, в ході яких відбувається
створення вартості та її зберігання завдяки доцільній конкретній корисній людській діяльності. Дуже добре були також досліджені процеси обміну вартостей, аж до процесів виокремлення із товарного
світу особливого товару, що виконує функцію загального еквіваленту у вартісному світі.
Однак у сучасній економічній науці трансакційні витрати вже
досить явно відокремлені від процесів трансформаційних, отже,
трансформаційні процеси не є єдиним пластом економічних явищ.
Вже майже сто років існує поняття трансакцій та трансакційних
втрат, а з відносно недавніх пір ще й трансакційної функції (аналог
виробничої функції Кобба – Дугласа). Між тим для цього пласту
економічних явищ, які поєднані у понятті трансакційних витрат, ще
немає значного кола відповідних понять, які давно є для трансформаційних процесів і витрат.
У зв’язку з цим цікаво поставити питання: якщо в сфері трансформаційних процесів одно з найважливіших місць займає категорія вартості та її загального еквівалента – грошей, то чи існує загальний еквівалент трансакційних витрат? Чи можна казати про
загальний еквівалент трансакційних дій або трансакційних витрат,
який не зводиться до грошей як мірила вартості?
Оскільки підчас модернізації старопромислових регіонів в
Україні велике значення мають інституційні перетворення, з якими,
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за визначенням, безпосередньо пов’язані питання трансакційних
витрат і ефективності інститутів, то розв’язання цієї проблеми дозволить створити більш адекватний завданням інституційних перетворень і модернізації науковий понятійний апарат.
У теперішній час багато закордонних та українських економістів займається проблемами вимірювання та моделювання трансакційних витрат, але ніхто не ставить питання про загальний еквівалент трансакційних витрат.
Якщо вести мову про вимірювання та моделювання трансакційних витрат, то більшість підходів можна згрупувати лише у два
основних напрямки, кожен з яких використовує той чи інший, характерний переважно для нього, математичний апарат. Так, наприклад, ціла спільнота вітчизняних та закордонних економістів
акцентує увагу на імовірнісному характері трансакційних витрат.
Відповідно, представники цього підходу для подолання проблем,
пов’язаних із вимірюванням трансакційних витрат, рекомендують
використовувати поняття та методи, що притаманні теорії вірогідності, зокрема, математичне очікування трансакційних витрат, проведення вибіркових досліджень та розповсюдження їх результатів
на усю сукупність об’єктів, а також експертну думку. Відповідно,
питання про загальний еквівалент трансакційних витрат тут не ставиться. Крім того, частина рекомендацій щодо вираховування
трансакційних витрат, запропонованих представниками імовірнісного напрямку, виглядають досить наївно та підлягають застосуванню лише у вузьких, локальних ситуаціях. Слід сказати і про такий важливий недолік цих підходів, що в рамках імовірнісного підходу поза дослідженням залишаються трансакційні витрати, що
сформувалися у минулому (так звані трансакційні витрати ex ante),
а це - великий клас трансакційних витрат.
Ще одним помітним напрямком можна вважати спроби побудування так званої трансакційної функції у різних галузях управління та для різноманітних ринків: у галузі стратегічного менеджменту, міжнародного бізнес-менеджменту, для ринку капіталу,
ринку праці, для сфери інформаційних технологій тощо. Як приклад
можна згадати роботи Є. Попова та Е. Мінгалєєвої [1; 2]. Але, незважаючи на їх певну прикладну цінність, вони є не більш ніж механічним перенесенням відомої виробничої функції Кобба-Дугласа
у сферу трансакційних витрат, що обмежує евристичну цінність такого методу. Питання про загальний еквівалент ТАВ не ставиться.
Мова йде лише про певну взаємозамінність або еластичність тих чи
інших факторів, як і властиво для функцій типу виробничих.
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Якщо казати про західних дослідників, праці яких стосуються
кількісних методів у сфері трансакційних витрат, то слід згадати науковий спадок Медхока. Медхок намагався кількісно співвідносити
вплив виробничих та трансакційних витрат на процес прийняття рішень типу «купувати -чи-виробляти», точніше, на результати таких
рішень: «Вокер і Вебер (1984) виявили, що як виробничі, так
і трансакційні витрати є значущими підчас прийняття рішень «купувати – чи -виробляти», хоча виробничі витрати переважують трансакційні» [3] (у моєму перекладу з мови оригіналу). Отже, навіть
такий корифей в теорії трансакційних витрат, як Медхок, застосовує кількісні методи переважно не до трансакційних витрат як таких, а для дослідження їх впливу на процес прийняття рішень певного управлінського типу. Він теж далекий від постановки питань
про загальний еквівалент трансакційних витрат.
Є дуже цікаві роботи М. Коломбо і М. Дельмастро [4] із застосуванням кількісних вимірювань щодо трансакційних витрат,
які підрахували рівні влади у фірмі водночас з дослідження розподілу прав прийняття шести стратегічних рішень, що стосуються виробництва і організації. Ці дослідники користувалися методом соціологічних опитувань менеджерів підприємств. Іншими словами,
М. Коломбо і М. Дельмастро зробили спробу застосувати емпіричний аналіз з використанням кількісних показників для дослідження
ступеню ієрархічності економічних організацій, але й тут немає
жодних ознак постановки питання про еквівалент трансакційних
витрат.
Таким чином, незважаючи на різноманітність напрямків дослідження трансакційних витрат у сучасній економічній науці та
спроби застосування різних кількісних методів, питання про загальний еквівалент трансакційних витрат, відмінний від грошей, ще не
ставилося.
Цілі статті. Якщо, одночасно з товарно-грошовими відносинами, одночасно з грошима як загальним еквівалентом, шо обслуговує трансформаційні (виробничі) процеси в економіці, є ще такий
значний і важливий континуум економічної активності, як трансакційні дії, то який еквівалент обслуговує їх? І взагалі, чи існує у
трансакційних дій свій загальний еквівалент, що не зводиться до
грошей? Отже, цілі статті – вияснити, чи існує загальний еквівалент
трансакційних дій та витрат.
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Необхідність розрізнення трансакційних витрат та трансакційних дій.
Передусім, необхідно сказати декілька слів щодо самої сутності поняття трансакційних витрат. Це поняття насправді є лише
одним з відображень, або символом, базового явища – трансакційних дій, або, для запобігання тавтології, просто трансакцій (не плутати з трансакціями у розумінні грошових розрахунків).
Те, що у сучасній економічній науці називають трансакційними витратами, є лише вартісним слідом трансакційних дій. Необхідно розрізняти витратний слід сукупності трансакційних дій (те,
що і є, власне, трансакційними витратами) та сукупність трансакційних дій, яку я називаю континуумом трансакційних дій. Без поняття континууму трансакційних дій різні дослідження обов’язково
скочуватимуться до ототожнюванню трансакційних витрат із
трансакційними діями, що заважає більш адекватному моделюванню процесів.
Але все ж таки, поняття трансакційних витрат навіть у такому
грубому вигляді, в якому воно перебувало довгі роки, відіграло
свою позитивну роль у науці, бо саме витрати, витратний бік справи
дозволили побачити те, що, окрім суто трансформаційних дій і процесів (тобто технологічних дій і процесів, спрямованих на перетворення початкової сировини на готовий товар), у діяльності господарюючих суб’єктів існує ще дещо. Іншими словами, цілий велетенський пласт дій суб’єктів господарювання, який не було помічено
економічною наукою до 1930-х років (часу публікації перших статей Р. Коуза та його послідовників щодо трансакційних витрат),
став помітним тільки тому, що він створював або обумовлював
певні витрати, які створювали супротив господарській діяльності –
супротив, котрий нагадував силу тертя, про яку казав К. Ерроу [5[.
Отже, поняття трансакційних витрат можна розглядати як
першу історичну сходинку на шляху до впровадження поняття
трансакційних дій у науковий обіг. Трансакційні витрати є вартісним та часовим слідом виконання трансакційних дій. Це не одне й
те ж, і це так само слід розрізняти, як розрізняється оплата праці
(вартість робочої сили) та сукупність виробничих операцій, здійснених робітниками заради отримання цієї заробітної плати в ході
виробничого процесу.
Склад трансакційних дій.
Трансакційні дії утворюють декілька великих підмножин.
Перша – це сукупність всіх трансакційних дій (трансакцій), які виникають тоді, коли закінчується один технологічний процес та по229

чинається наступний, суміжний з першим. Під трансакціями розумів саме це один з засновників теорії трансакційних витрат О. Вільямсон, який визначав трансакцію як «перехід товару чи послуги від
заключної точки одного технологічного процесу до вихідної точки
іншого, суміжного з першим» [6].
Друга підмножина – це трансакції, які виникають (або потреба в яких виникає) не у зв’язку з переходом товару чи послуги
від однієї стадії виробництва до іншої, а тоді, коли відбувається
зміна прав власності. Такі трансакції виникають у зв’язку з відчуженням суб’єктами прав власності на матеріальні або нематеріальні
об’єкти. Ця множина включає в себе ті дії, витрати яких можна вважати трансакційними в розумінні Р. Коуза [7] (трансакційні витрати
або операційні витрати – transaction costs – це витрати у сфері обміну, пов’язані з передачею прав власності).
Окремою підмножиною, з певною часткою умовності, можна
вважати сукупність дій, які є взаємодіями суб’єкта господарювання
(зокрема, фірми) із органами державного, суспільного, громадського, місцевого і т. ін. моніторингу, контролю і регулювання бізнесдіяльності.
Більш детальна класифікація трансакційних дій, звичайно,
можлива, але не входить до цілі або завдань цієї статті. Основне, що
є важливим в даному контексті, є те, що будь-який виробничий
(трансформаційний) процес в сучасному суспільстві породжує потребу у певній мінімальній сукупності трансакційних дій. У свою
чергу, виникнення фірми як організаційної одиниці, як організаційної структури є формою, яка дає можливість створити трансакційну
оболонку виробничого процесу. Трансакційні дії є невід’ємним супроводом трансформаційного процесу.
Основні причини збільшення континуума трансакційних дій в
сучасній економіці. Протягом минулих трьох десятиліть у світовій
економічній науці відбулося значне зростання уваги до теорії
трансакційних витрат. У цього явища є основа, яка полягає в тому,
що розширюється сам простір трансакційних дій.
Можна відзначити п’ять основних груп причин розширення
простору трансакційних дій у світовій економіці.
Перша група причин пов’язана із зростанням спеціалізації виробництва. Зростання продуктивності праці в цілому у світовій економіці у якості одного з факторів свого забезпечення має поглиблення розподілу праці у світовому масштабі і розвиток спеціалізації. Відповідно, чим більш розділеною на численні спеціалізовані
виробництва є система суспільного виробництва, тим частіше від230

творюються ситуації, де треба вирішувати проблему вибору та оптимізації ринкових, організаційних, правових та технологічних
зв’язків між господарюючими суб’єктами та інститутами, що
об’єктивно розширює простір застосування трансакційних дій та,
відповідно, сприяє збільшенню кількості ресурсів (часу, грошей,
організаційних та інтелектуальних зусиль), залучених та витрачених для вирішення трансакційних проблем, отже, зростанню трансакційних витрат.
Друга група причин пов’язана із зростанням індивідуалізації
споживання та різноманітності благ. У світовій економіці, починаючи приблизно з середини 1970-х і особливо 1980-х років, спостерігається тенденція до індивідуалізації споживання, до задоволення
попиту, породженого вкрай малими, вельми специфічними групами
споживачів. Це призводить до значного збільшення номенклатури
товарів, що виробляються. У свою чергу, бурхливе зростання різноманіття товарних благ, а також ускладнення їх споживчих характеристик, обумовлює зростання складнощів, пов’язаних із співставленням характеристик товарів між собою та вимірюванням корисних властивостей товарних благ. Для оцінки споживчих благ та
здійснення споживчого вибору також необхідні дії, які становлять
частину континууму трансакційних дій, що також породжує трансакційні витрати.
Третя група пов’язана із розвитком та розширенням світового
товарного ринку у просторовому відношенні. Після краху так званої
«світової системи соціалізму», тобто командно-адміністративної
системи комуністичного типу, для товарів стали відкритими ринки
країн пострадянського простору на одній шостій частині земної
суші, а це призвело до підвищення значущості логістики (типова
трансакційна діяльність) і транспортно-складської інфраструктури
для забезпечення світової торгівлі на ринках, що відкрилися. У
свою чергу, зміни у масштабі та рівні транспортних видатків зробили можливим і необхідним розвиток великих за розміром форм
господарських організацій із своєю складною системою внутрішньої спеціалізації, розподілу праці і, відповідно, опосередковуючих
все це трансакційних дій.
Четверта група причин пов’язана з підсиленням ролі урядів
і бюрократії в цілому. При всьому декларованому у багатьох країнах лібералізмі, у світі все ще є високою роль урядового (державного) сектору та регулювання економічної діяльності, а у низці регіонів світу відбувається бурхливе зростання впливу загальнонаці231

ональних (центральних, федеральних) та регіональних урядів і бюрократії. Надмірним регулюванням з метою отримання корупційних доходів державними службовцями та високим ступенем одержавлення відрізняється економіка на більшості територій пострадянського простору, особливо у РФ, Білорусі та в Україні, при всій
поверхневій різниці політичних моделей у цих країнах. Це та ситуація, коли діяльність уряду і бюрократії великих державних підприємств і інститутів не знижує, а, навпаки, помножує трансакційні витрати, оскільки встановлювані державою правила, що регулюють
відносини власності та норми господарської діяльності, в цілій
низці пострадянських країн здебільшого неефективні.
Значним ступенем бюрократичного навантаження відрізняється також економіка Євросоюзу, протест проти чого, вважаю,
і став однією з причин виходу Великої Британії із цього наднаціонального об’єднання (так званий Brexit).
Отже, у сучасній економіці існує декілька причин, внаслідок
яких бурхливо розширюється простір застосування трансакційних
дій та зростання трансакційних витрат. Все це робить трансакційні
дії ще більш помітним компонентом процесу суспільного відтворення, а трансакційні процеси як об’єкт досліджень – рівноцінними
трансформаційним процесам.
Ще одна, умовно, п’ята група причин, що призводить до розширення простору трансакційних дій та зростання трансакційних
витрат, притаманна перед усім пострадянським країнам, та зумовлена переходом економіки цих країн від командно-адміністративної
системи з її централізованим плануванням «до останнього цвяха»,
до товарно-ринкових відносин із набагато більшою роллю вільного
ринку, ніж раніше. Внаслідок цього переходу, причому здійсненого
в історично короткі строки, великий та до того не враховуваний статистикою масив неявних трансакційних витрат, який був генерований всередині радянських підприємств, закладів та організацій, в
певному сенсі перемістився у ринкову сферу, у простір відносин
між підприємствами, і завдяки цьому став помітним.
Вочевидь, саме про цей процес перетворення неявних витрат
радянської командно-адміністративної економіки на явні ринкові,
що відбувся із крахом «розвинутого соціалізму», говорить харківський дослідник С.І. Архієреєв: «В командной системе основную
часть издержек составляли интеракционные издержки, а они по
самой своей природе чаще бывают неявными, так как возникают
при непосредственных взаимодействиях людей. Тогда становится
понятным факт роста трансакционных издержек при переходе к
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рынку: они, как более свойственные новому способу организации
производства, приходят на смену интеракционным издержкам,
присущим командной системе» [8].
Іншими словами, частина трансакційних витрат наче вивалюється із внутрішньої «кухні», із черева організацій і фірм у зовнішнє
середовище, і загальна сума трансакційних витрат збільшується
за рахунок вичавлювання певного масиву інтеракційних витрат
назовні, за межі окремих підприємств та інститутів внаслідок переходу від адміністративно-командної системи до вільно-ринкової.
Про те, що може відбуватися просте переміщення трансакційних послуг із поза-ринкової сфери у ринок, вказували також
Дж. Волліс і Д. Норт в їхньому аналізі джерел розширення трансакційного сектору [9].
Отже, в сучасній економіці існує кілька причин, внаслідок
яких бурхливо розширюється простір застосування трансакційних
дій і, відповідно, зростання трансакційних витрат. Все це робить
трансакційні дії ще більш помітним компонентом процесу суспільного відтворення, а трансакційні процеси – рівнозначними за важливістю процесам трансформаційним.
Основні типи процесів в економіці та пов’язані з ними витрати.
В економіці, яка продукує та обмінює товари, одночасно відбувається декілька великих типів процесів, які підтримують той чи
інший тип економічної симетрії.
По-перше, відбувається процес виробництва товарів, які
можна розглядати як єдність споживчих вартостей (набір корисних
властивостей тіла товару) і вартостей (мінових вартостей). В процесі створення вартостей відбувається втілення в товарі і уречевлення в ньому суспільної (суспільно необхідної) праці товаровиробників. В процесі виробництва відбувається створення вартості,
а жива праця виступає як її субстанція. Цей процес можна візуалізувати у вигляді певної струни, а ще краще, циліндра, діаметр якого
поступово збільшується по мірі створення вартості, тобто по мірі
руху від початку трансформаційного процесу до його завершення,
аж до випуску готового, кінцевого товару.
По-друге, в ході цього процесу бере участь не тільки живий,
але й минулий, накопичений у засобах виробництва праця, або уречевлена праця, що виступає у вигляді капіталу. Вартість елементів
спожитого у процесі виробництва капіталу переноситься конкретною корисною працею на кінцевий товар, а збільшення вартості досягається за рахунок нової (новоствореної) вартості, доданою жи233

вою працею до товару в даному виробничому процесі. Іншими словами, в рамках трансформаційного процесу, тобто в процесі виробництва товарів, підтримується зберігання вартості через її перенесення на новостворені товари, разом із її збільшенням. Цей процес
переносу вартості речових елементів капіталу на новостворену вартість можна візуалізувати як напилення зовнішнього шару вартості
на представлений вище уявний циліндр. В рамках цього процесу переносу вартості засобів виробництва на новостворений товар підтримується симетрія, яку можна назвати валоропротекторна, тобто
вартіснозберігаюча, симетрія.
Ці обидва процеси – створення та зберігання (шляхом переносу) вартості в рамках трансформаційних процесів відповідають
трансформаційним витратам, а також поєднані з процесом генерування трансакційних дій першої підмножини (які є сукупність всіх
трансакційних дій, які обслуговують переміщення товару від одного технологічного процесу до наступного, суміжного з першим).
Генерування цього типу трансакційних дій та відповідних їм витрат
є, умовно, третім процесом.
Четверте. В економіці відбувається обмін вироблених товарів, в даному випадку не важливо, за посередництвом грошей, чи
без такого (за бартером). Ці процеси генерують потребу в трансакційних діях та відповідних їм витратах другої підмножини, тобто це
трансакції, які виникають (або потреба в яких виникає) тоді, коли
відбувається зміна прав власності. Відповідно, підтримання другого
типу симетрії, або еквівалентності в обміні, поєднано з генеруванням трансакційних витрат другої підмножини.
Цей другий напрямок, або, умовно кажучи, вісь симетрії є
перпендикулярною до попереднього типу, оскільки підтримує зберігання вартості не в процесі руху від початку виробничого циклу
до його завершення, а забезпечує еквівалентність обміну корисностей, що представляють певні вартості. В процесі обміну відбувається немов би заміщення однієї вартісної струни на іншу, з дотриманням принципу еквівалентності. Ця перпендикулярність одна одній часових осей двох процесів (один – генерування трансформаційних витрат плюс трансакційних витрат першого типу, а інший –
генерування трансакційних витрат, пов’язаних з обміном цінностей
і прав), дозволяє застосувати математичний апарат на основі комплексних чисел для зв’язування цих двох процесів в єдину систему.
Процес трансакціозаміщення. Р. Коуз вважав, що фірма витискає певний обсяг трансакцій з вільного ринку: «…витрати витіснених нею (фірмою – Е.С.) ринкових трансакцій» [7]. При цьому
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він ще вважав, що фірма якимось чином бере ці трансакції всередину себе. Багато сучасних продовжувачів доробку Р. Коуза теж
вважають, що фірма витискає певний обсяг трансакцій. Але це, на
мою думку, є неточним розумінням. По-перше, тут краще казати не
про витіснення трансакцій як витрат, а про витіснення трансакційних дій. По-друге, фірма не стільки витискає, скільки виконує трансакційні дії, і лише в цьому сенсі усуває їх. Можна також сказати,
що фірма заміщує трансакційні дії, що виконуються, собою.
Це в деякому сенсі є подібним до заміщення води підводним
човном або надводним кораблем. Тому можна назвати процес (процеси) виконання фірмою певної сукупності трансакційних дій, що
супроводжують трансформаційні процеси від початку (і навіть від
підготовки) до закінчення, процесом (процесами) заміщення трансакцій, або, коротше, трансакціозаміщенням.
Отже, з приводу того, що фірма, за Р. Коузом, бере трансакції
всередину себе, можна сказати, що це не зовсім коректне уявлення.
Насправді замість цього відбувається наступне. Водночас з виконанням трансакційних дій, обумовлених контактом зовнішнього
середовища фірми з потребами трансформаційного процесу, всередині фірми виникає певний масив внутрішніх дій і процесів, завдяки
яким фірмі і вдається виконати фронт зовнішніх трансакційних дій.
Це управління та координація дій персоналу фірми, розподіл повноважень персоналу, виникнення ієрархічних рівнів управління,
розподіл і організація робочого часу кожного члена персоналу та
усіх разом і т. ін. Весь цей масив є масивом внутрішніх трансакцій
фірми, які, як і трансакційні (зовнішні) дії, має свою вартісну або
цінову сторону (а також часовий вимір, який не так просто звести
до вартісних величин, на відміну від виробничих (трансформаційних) процесів), що дає можливість казати не тільки про внутрішні
трансакційні дії фірми, але й, відповідно, про внутрішні трансакційні витрати.
У всього масиву трансакційних дій є механізм, що підтримує
симетрію цих дій як у сфері обміну, пов’язаних з передачею прав
власності, так і дій із координації руху ресурсів всередині фірми.
Причому цей механізм не потребує посередника або носія взаємодії
у вигляді грошей (грошового товару), а встановлює пропорції безпосередньо. Його робота якщо і фіксується у чомусь відносно застиглому, так це у інституційних формах.
Причому тут існує інституційна конкуренція, внаслідок якої
відносно неефективні форми відмітаються, вибраковуються, а зали235

шаються ефективні форми ієрархічних або сіткових структур (дослідження останніх потребує окремих публікацій).
Отже, співіснують дві великі системи: ринкова, або товарногрошова, і та, що побудована на базі управлінських дій, яку я пропоную назвати агеративна система (від лат. agеre – діяти), яка є
комплексом управлінських, трансакційних дій усіх типів і видів.
Вони мають декілька важливих відмінностей між собою, але
основних з точки сформульованої цілі, є дві. Перша відмінність полягає в тому, що хоча обидві системи підтримують певні симетрії
відтворювальних процесів, грошова система робить це за допомогою такого посередника, як гроші, а друга (агеративна) виконує цю
функцію безпосередньо.
Друга відмінність полягає в тому, що грошова система виражає в основному витрати що формуються в процесі перетворення
сировини та вихідних продуктів на готовий товар, тобто трансформаційні витрати, а агеративна система спирається на трансакційні
витрати чи, точніше, на ту діяльність, витрати якої і вважаються
трансакційними витратами.
Зведемо ці системи та породжувані ними економічні явища в
таблицю.
Оскільки можна казати про діяльність інститутів, які треба
розуміти як щось, що скорочує трансакційні витрати, а також про
продуктивність інститутів, яку слід розуміти як динаміка та результативність такої діяльності, можна також казати і про певну симетрію, яку підтримують інститути в ході відтворювальних (виробничих та обмінних) процесів.
Висновки. Необхідно розрізняти трансакційні витрати та
трансакційні дії. Трансакційні витрати є лише витратним (у сенсі
витрат вартості і часу) слідом трансакційних дій.
Континуум трансакційних дій, тобто вся їх сукупність, складається із трьох великих підмножин. Перша – це сукупність всіх
трансакційних дій (трансакцій), які обслуговують переміщення товару (точніше, його натурального речового тіла) від одного технологічного процесу до наступного, суміжного з першим. Ця частина
континууму приблизно відповідає розумінню трансакційних витрат
О. Вільямсоном.
Друга підмножина, або частина континууму трансакційних
дій – це трансакції, які виникають (потреба в яких виникає) не у
зв’язку з переходом товару чи послуги від однієї стадії виробництва
до іншої, а тоді, коли відбувається зміна прав власності на мате236

Таблиця
Основні відповідності між трансформаційними
і трансакційними типами процесів та породжуваними
ними економічними явищами
Тип соціально-економічних
процесів
(або частина континууму соціально-економічних
процесів)
Трансформаційні

Трансакційні

Створювані в ході
цих процесів
об’єкти

Витрати, що
виникають і
накопичуються в ході
цих процесів

Товари
(речові
тіла товарів як
носії вартості)

Трансформаційні, а також
частина трансакційних (а
саме, та їх частина, яка
опосередковує перехід
товару чи послуги в рамках виробництва, між
пов’язаними
технологічними процесами)
Інститути, Трансакційні
зокрема,
фірми як
інституційна оболонка виробничих
процесів

Економічні
явища, які є
основою вимірювання
створених
об’єктів

Субстанція економічних
явищ

Середовище, Загальний
в якому від- еквівалент
бувається
прояв створених
об’єктів у
повноті їх
суспільних
якостей

Вартість як
внутрішня основа мінових
пропорцій

Уречевлена в товарах суспільно-необхідна
праця (суспільно
необхідний час)

Обмінні
Гроші
процеси, ринок, конкуренція

Трансакційна
ємність інститутів, трансакціозаміщення,
межі фірми

Виражений в інститутах
як структурах з
ієрархією
континуум
трансакційних дій

Процеси управління,
взаємодії інститутів, інституціональна конкуренція

Рівні ієрархії (із певними застереженнями)

Складено автором.

ріальні або нематеріальні об’єкти, тобто весь належний супровід,
включаючи розрахунки та захист від проявів опортунізму. Ця множина включає в себе ті дії, витрати від яких можна вважати трансакційними витратами в розумінні Р. Коуза.
Окремою підмножиною, з певною умовністю, можна вважати
сукупність дій, які є взаємодіями суб’єкта господарювання із органами державного, суспільного, громадського, місцевого і т. ін. моніторингу, контролю і регулювання бізнес-діяльності.
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Будь-який виробничий (трансформаційний) процес в сучасному суспільстві породжує потребу у певній мінімальній сукупності трансакційних дій. У свою чергу, виникнення фірми як організаційної одиниці, як організаційної структури є формою, яка дає
можливість створити трансакційну оболонку виробничого процесу.
Трансакційні дії є невід’ємним супроводом трансформаційного
процесу.
У сучасному світі існують, щонайменше, п’ять основних причин збільшення континуума трансакційних дій. Чотири з них притаманні всій світовій економіці, і лише одна характерна для пострадянського простору, оскільки викликана переходом від командноадміністративної економічної системи до ринкової, що призвело до
набуття певним класом трансакційних витрат явного вигляду.
Коли створюється фірма, корпорація або інша інституційна
структура, відбувається процес трансакціозаміщення. Трансакціозаміщення – це процес (процеси) виконання фірмою певної сукупності трансакційних дій, що супроводжують трансформаційні процеси від їх початку до закінчення. Трансакціозаміщення пов’язане з
трансакційною ємністю інституту.
Трансформаційні та трансакційні процеси породжують різні
типи економічних явищ. Якщо в трансформаційних процесах створюються товари, точніше, натурально-речові тіла товарів як носії
вартості, то в трансакційних процесах створюються інститути.
В ході виробничих та обмінних процесів із товарного світу
поступово виокремлюється товар-еквівалент, який набуває якості
загального еквіваленту, або грошового товару, або грошей, натуральна форма якого в ході історичного розвитку щільно зростається
з функцією суспільного втілення і вимірювання вартості інших товарів. А в ході виконання трансакційних дій, постійного протікання
трансакційних процесів інститути набувають ієрархічної структури. Одиниця ієрархічної складності, із певними застереженнями,
і є загальним еквівалентом трансакційних дій в рамках того чи іншого інституту. Цей напрямок потребує подальших досліджень.
Якщо в результаті розвитку трансформаційних (виробничих)
процесів відбувається накопичення капіталу (яке, власно, і є ціллю
капіталістичного виробництва), то внаслідок розвитку трансакційних процесів відбувається накопичення управлінської влади. Ціль
бюрократії – збільшення та концентрація управлінської влади.
Все це треба враховувати підчас розробки програм індустріальної та інституційної модернізації старопромислових регіонів України, зокрема, передбачати дієві пакети антимонопольних норм.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
СФЕРИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах розвитку енергозберігаючого ринку більшість розвинутих країн світу прийняли відповідні законодавчі акти та створили як загальнодержавні, так і регіональні органи з управління
енергозбереженням. Необхідно наголосити, що розвинуті країни
світу зіштовхнулися із проблемами енергозбереження, які тісно переплітаються з проблемами енергетики, екології, технічного переозброєння, житлово-комунального господарства та структурної
перебудови всієї економіки в цілому. Дослідженнями щодо впровадження енергозберігаючих технологій різними країнами займаються багато науковців, зокрема О. Деміхов [1], В. Лук’янихін [1],
О. Теліженко [1], В. Логвиненко [2], Д. Норт [4], А. Стеценко [6].
Метою статті є вивчення особливостей впровадження
енергозберігаючих технологій різними країнами, дослідження зарубіжного досвіду впровадження енергозберігаючих технологій в
Норвегії, Швеції, Данії, Німеччині, Франція, Польщі, розвиток перспективних енергозберігаючих технологій у цих країнах, їх трансформація у зростання енерговиробництва та застосування в Україні
комплексу технічних та організаційних енергозберігаючих заходів,
спрямованих на скорочення споживання та витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів.
Так, досвід Норвегії почався з розробки програм з енергоефективності у кінці 1970-х років, з підготовки кількох планів у вигляді звітів у Норвезький парламент (плани з енергоефективності).
Норвезька політика підвищення енергоефективності базується на:
стимулюванні гнучкості в процедурах енергопостачання, зниженні
прямої залежності від електроенергії, яка використовується в опалювальних цілях, збільшенні частки відновлювальних джерел
енергії в загальному енергобалансі країни.
© С.Б. Смерека, 2021
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На сьогодні Норвегія вже перевиконала свій Національний
план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. Ще у 2016 році
частка «чистої» енергії у кінцевому енергоспоживанні Норвегії сягала майже 70%. При цьому, 99% усієї електроенергії в країні виробляється гідроелектростанціями [5].
З 2015 року Швеція стала першою країною, яка відмовилася
від викопного палива. Зокрема було виділено фінансування за рахунок держави:
– 390 млн крон на рік на період 2017–2019 рр. на сонячну
електрогенерацію, з планами інвестувати 1,4 млрд крон в цілому;
– 50 млн крон на дослідження технологій зберігання електроенергії; – 10 млн крон на Smart grid (розумні мережі);
– 1 млрд крон на модернізацію житлових будівель та підвищення їх енергоефективності;
– субсидії та інвестиції на підтримку розвитку «зеленого»
транспорту;
– збільшення фінансування проектів, пов’язаних зі міною клімату у країнах, що розвиваються, зі збільшенням фонду до 500 млн
крон [5].
У Швеції практикується звільнення терміном на п’ять років
від енергетичного податку, надання субсидії держави для реконструкції старих будівель (заміна котлів, утеплення тощо), спрощене
отримання дозволів на будівництво вітрових електростанцій.
Також яскравим прикладом для вивчення зарубіжного досвіду щодо впровадження енергозберігаючих технологій є Данія,
одна з європейських країн, чий досвід у енергозбереженні є найбільш системним і тривалим. Головна мета енергозбереження полягає у 100%-му переході на альтернативні види енергії у сферах
електро- і теплопостачання, в приватному секторі, промисловій
і транспортній галузях до 2050 року. Основними завданням на першому етапі є скорочення загального споживання енергії на 12%,
підвищення використання відновлювальних джерел енергії до 35%
і збільшення частки вітроенергетики до 50% [5].
У Данії використовуються досить різні підходи до політики в
сфері централізованого теплопостачання (ЦТ). Для країни характерний високий рівень когенерації – 53% електроенергії. На ЦТ
приходиться майже половина ринку теплової енергії в країні. Данія
розробила чітку загальнонаціональну політику у відношенні ЦТ.
Відповідно до Закону про теплопостачання муніципалітети Данії
можуть встановлювати обов’язкові роздільні зони централізованого
теплопостачання і газопостачання, де будинки підключені до того
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або іншого виду опалення. Населені пункти і компанії-оператори
ЦТ у законодавчому порядку зобов’язані забезпечувати надійне
теплопостачання всіх будинків у зоні обслуговування системи ЦТ.
Компанії-оператори ЦТ на конкурентній основі купують теплову
енергію на станціях когенерації і сміттєспалювальних заводах за допомогою середньострокових і довгострокових контрактів, так що у
великих містах відчувається конкурентне середовище [7].
Так, для Фінляндії теж характерний високий рівень когенерації, близько 36%. На централізоване теплопостачання приходиться
майже половина ринку теплової енергії в кожній країні. Фінляндія,
з іншого боку, не має загальнонаціонального законодавства або
підзаконних актів, що регулюють сектор централізованого теплопостачання, і не регулює тарифи на ЦТ. Країна не вимагає складати
місцеві плани теплопостачання або визначати зони ЦТ. Замість
цього основним принципом є створення конкурентного середовища
ЦТ з іншими видами опалення для того, щоб ринок міг забезпечити
баланс попиту та пропозиції. Крім того, у Фінляндії тарифи послуги
ЦТ нижчі ніж у багатьох сусідніх країнах [7].
Як видно з досвіду Фінляндії і Данії, існує багато способів
збалансувати попит та пропозицію в секторі централізованого теплопостачання. Для цього треба враховувати конкретні обставини
усередині країни.
Сьогодні одним із визначальних завдань для нашої держави є
створення дієздатної сфери житлово-комунальних послуг із впровадження енергозберігаючих технологій. Оскільки в Україні впровадження енергозберігаючих технологій слабо розвинутий, а досвід
показує, що регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку надання житлово-комунальних послуг свідчить про наявність широкого кола проблем. Слід звернути нашу увагу на моделі реформування та розвитку ЖКГ в інших країнах. В. Логвиненко вважає, що у країнах Західної Європи сьогодні існує три основні моделі, які включають впровадження енергозберігаючих технологій:
– німецька модель, згідно з якою міські та комунальні компанії муніципального і державного фонду здійснювали продаж для
створення приватної власності, у формі акціонерних товариств, але
пакет акцій належить муніципалітету;
– французька модель, в якій поєднується муніципальна власність на об’єкти ЖКГ та управління ними з боку приватного бізнесу
на умовах укладання договору довгострокової оренди або концесії;
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– англійська модель, яка передбачала повну приватизацію
житлово-комунальних об’єктів (див. таблицю) [3].
Таблиця
Основні моделі реформування ЖКГ
в країнах Західної Європи [3; 7]
Основні моделі реформування ЖКГ в країнах Західної Європи
Німецька модель

Французька модель

Англійська модель

– на базі державних
міжрегіональних підприємств були створені
«міські комунальні компанії», приватизація
об’єктів ЖКГ у формі
акціонерних підприємств;
– Закон про пріоритет
поновлюючої енергії;
– забезпечення прозорих схем діяльності підприємств;
– створення муніципалітетами профільних підприємств з гнучкою
структурою для досягнення «синергетичних»
ефектів у технічних, організаційних, фінансово-економічних напрямах

– муніципалітети здійснюють експлуатацію самостійно, або шляхом
залучення приватних
підприємств. Укладаючи договори довгострокової оренди або
концесії;
– утеплення житлового
фонду;
– забезпечення прозорих схем діяльності підприємств;
– прерогатива щодо
встановлення тарифів
і виставлення рахунків
залишається за муніципалітетом. Об’єкти інфраструктури ЖКГ є
власністю муніципалітетів

– приватизація об’єктів
ЖКГ дає можливість
отримати ліцензію на
надання послуг на
25 років;
– створення підприємств у формі акціонерних підприємств;
– забезпечення прозорих схем діяльності підприємств;
– національні органи регулюють стандарти
якості, обслуговування і
тарифи для всієї галузі

На момент приєднання Східної Німеччини до Західної підгалузі ЖКГ знаходились у державній власності і відповідали за надання послуг закріпленому за ними регіону. Після об’єднання
Східної і Західної Німеччини вся сфера ЖКГ перейшла до приватного сектору, але були забезпечені прозорі схеми діяльності акціонерних товариств.
Підприємства, які надавали послуги, стали відбиратися на
конкурсній основі, що було закріплено відповідними нормами законодавства. Це дало поштовх підвищенню якості послуг, більш
ефективному господарюванню нових власників. Також, зважаючи
на конкуренцію, комунальним компаніям було недостатньо тільки
поставляти ресурси і стягувати оплату за їх споживання. Виникла
необхідність забезпечувати споживачів додатковими послугами.
З’явився новий термін «багатосторонні комунальні послуги».
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Наприклад, крім свого основного виду діяльності, комунальні
підприємства включали у свої пакети багатосторонніх послуг прибирання прибудинкових територій, вивіз сміття та утилізацію відходів, обслуговування внутрішньобудинкової інфраструктури та ін.
Такі підприємства мали холдингову структуру, розподілену
за видами діяльності, що дозволило здійснювати фінансування напрямків. Приватизація житлового фонду була спрямована на створення індивідуальної приватної власності, мобілізацію приватної
ініціативи й відповідальності, залучення засобів для ремонту і модернізації житла. Житлові кооперативи перетворили в організації
співвласників житла (об’єднання співвласників багатоповерхових
будинків або кондомініуми), які стали правоспроможними і самостійними у прийнятті рішень. Такі організації, окрім іншого, суворо
відстежували кількість і якість наданих послуг, представляючи інтереси власників квартир у різних інстанціях.
Крім того, у Німеччині особлива увага приділялася запровадженню сучасних енергозберігаючих технологій. Створені спеціальні державні банки, у своїй діяльності були спрямовані на сприяння розвитку житлово-комунальної сфери. Вони надавали пільгові
кредити під конкретні адресні програми, орієнтовані на підвищення
ефективності використання сучасних технологій, економію ресурсів та модернізацію житлового фонду [7].
Початок енергозбереженню у Німеччині поклав «Закон про
пріоритет поновлюючої енергії», прийнятий у 1991 році. Вирішення завдань щодо підвищення енергозбереження полягає в тому, що
акцент робиться на конкретних аспектах проблеми при відсутності
такого окремого документу як енергетична концепція. Разом з тим,
необхідно відмітити наявність єдності у загальних поглядах щодо
розвитку енергетики. Така єдність має місце щодо зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу, збереження довкілля, розвитку
поновлюючої енергетики, посилення безпеки існуючих і заборони
будівництва нових атомних електростанцій.
Активну позицію у проведенні конкурсів енергозбереження
займає Німецьке енергетичне агентство (DENA) товариство з обмеженою відповідальністю, яке є федеральною структурою. Засновниками DENA є держава і Кредитне відомство поновлення і розвитку
(KfW). Агентство займається широким колом таких завдань як моніторинг енерговитрат, аналіз паливно-енергетичного балансу країни та динаміки цін на енергоносії, розробляє стратегію будівництва
електричних установок на поновлюючих джерелах енергії, планує
модернізацію діючих електростанцій, здійснює торгівлю емісій244

ними квотами, організує спільну реалізацію новітніх проектів, консультує владні органи з питань ефективного використання енергії,
веде активну пропагандистську і роз’яснювальну роботу серед населення [3].
Цікавим буде розглянути досвід Франції для України. Проблема реформи центрального теплопостачання постала у 60-ті роки
ХХ ст. Спочатку була проведена експертиза, в результаті якої була
впроваджена програма трирічного утеплення житлового фонду, і
тільки після цього почалася реформа. У Франції комунальні служби
є переважно муніципальними.
Загалом у Франції діє потрійна система надання житлово-комунальних послуг: разом із націоналізованими газовими мережами
і державною енергетикою існують приватні компанії, а також такі,
що будують свою діяльність на основі концесії. У той же час, всі
фірми у Франції, особливо ті, що займаються електро-, газо- і водопостачанням, водовідведенням, збиранням і переробкою сміття і
промислових відходів, працюють у тісному контакті з муніципалітетами на основі укладених контрактів і договорів. Існує багато типів контрактів. Одні передбачають лише експлуатацію вказаних
систем, другі – відповідальність за ремонт, треті – за будівництво
нової інфраструктури ЖКГ. При цьому муніципалітет покладає на
себе і функцію контролю за якістю надання послуг населенню та
експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства. Стандарти якості послуг встановлює уряд країни, а в кожному контракті
між муніципалітетом і експлуатаційною компанією визначаються
конкретні умови роботи системи та тарифи на послуги.
Одним з найважливіших напрямків реформування житловокомунального господарства в Англії було проведення об’єднань
усіх муніципальних міськводоканалів в 10 регіональних державних
компаній з подальшою їх приватизацією. Перед приватизацією держава списала всі заборгованості комунальних підприємств, узяла на
себе всі витрати на приведення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства в належний стан та зробила його паспортизацію [3].
Згідно з законом 1989 року, який дозволив приватизацію
об’єктів ЖКГ, приватні покупці цих об’єктів мають отримати 25річну ліцензію на надання послуг. Проте можливість скасування виданої ліцензії піддається сумніву, оскільки ліцензіат є власником
і оператором об’єкту. Скасувати ліцензію означало б змусити власника продати об’єкт новому ліцензіату. Ця система є відмінною від
інших форм контрактних схем. Таких як концесія, довгострокова
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оренда, «будівництво-володіння-експлуатація» і «будівництво-експлуатація-передача». Регулювання договірних відносин відбувається на основі технічних вимог, передбачених підписаним контрактом, обговорення і нагляд за виконанням яких можуть здійснюватися на місцевому рівні. В той же час наприклад, управління водного господарства, є національним органом, який регулює стандарти якості, обслуговування і тарифів для всієї галузі Англії.
У 1997 році було введено заборону на відключення послуг водопостачання для побутових споживачів, але одночасно було прийнято рішення про підвищення тарифів для неплатників [3].
Досвід Франції, Німеччини та Англії показує, що важливими
напрямками здійснення реформ у цій сфері є:
– створення ринку житлово-комунальних послуг (де продавець не є монополістом, а покупець має можливості для захисту
своїх прав та отримання якісних послуг);
– сприяння роботі в цій сфері підприємств різних форм власності, укладання договорів, концесій та довгострокових оренд, які
націлені на впровадження енергозберігаючих технологій;
– законодавче врегулювання процесу енергоефективності,
утворення тарифів, надання пільг та здійснення контролю за цими
процесами;
– встановлення чітких стандартів якості комунальних послуг;
– запровадження підприємствами ЖКГ енергозберігаючих
технологій, спрямованих на зменшення витрат та економію ресурсів, створення спеціальних державних банків, які надають кредити
для цих цілей;
– програма утеплення житлового фонду;
– проведення об’єктів ЖКГ в належний стан та розробка повної паспортизації;
– становлення сучасних форм самоорганізації населення
(перш за все, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків),
які є юридичними особами та мають конкретні права щодо захисту
інтересів мешканців квартир та користування житловим фондом.
У більшості європейських країн комунальна інфраструктура
не передана до приватної власності, вона залишилась муніципальною, яка експлуатується приватними підприємствами за умов договору.
Польща впроваджує систему енергозбереження з 1991 року.
Влада Польщі гармонізувала національне законодавство з нормативно-правовими документами ЄС. Практично немає суперечностей
між загальнодержавними та місцевими нормативно-правовими
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актами. Успішно формується інституційно-організаційне забезпечення політики енергозбереження.
У країні налагоджено ефективну і цілеспрямовану роботу
державних та місцевих органів влади, фінансових і комерційних
структур, суб’єктів господарювання щодо проведення заходів
енергозбереження у житловому секторі, ефективного використання
місцевих ресурсів та електроенергії, впровадження геліоенергетики, виробництва біогазу, утилізації сміття, отримання теплової та
електричної енергії від спалювання соломи та інших рослинних
відходів.
Фінансова підтримка реформи державою полягала у тому, що
велася активна політика держави у стимулюванні термомодернізації а також видача дотацій органу місцевого самоврядування
Польщі на ремонт будинків з історичного центру.
Польські реформи органів місцевого самоврядування і ЖКГ
були проведені в 1991–1999 роках і в основному опиралися на досвід Німеччини та Франції. Важливими законодавчими актами є
акти стосовно приватизації житла, набуття прав власності та створення управителів нерухомості [3].
Підсумовуючи вищесказане, слід наголосити, що активне дослідження та вивчення нашою державою зарубіжного досвіду впровадження енергозберігаючих технологій повинно значно підвищити ефективність його функціонування. При цьому потрібно не
сліпо копіювати досвід інших країн, а пристосовувати його до існуючих умов господарювання в нашій країні.
Досліджений нами зарубіжний досвід впровадження енергозбереження дає можливість навести підсумки, відповідно: для Норвегії характерним є досвід, який характеризується як процес забезпечення енергоефективності з урахуванням усіх аспектів лібералізованих ринків, цільового планування й захисту навколишнього середовища; для Швеції є чітко налагоджена система контролю за використанням енергоресурсів; для Данії головною метою є 100 %вий перехід на альтернативні види енергії у сферах електро- і теплопостачання, в приватному секторі, промисловій і транспортній
галузях до 2050 року; для Німеччини характерним є досвід виробництва енергії за рахунок використання вугілля й альтернативних
джерел енергії, а також використання державних дотацій на стимулювання екологічних альтернативних видів енергії й видобуток бурого й кам’яного вугілля. Впровадження енергоефективності в Німеччині фінансується за допомогою банків та великих корпорацій;
для Польщі – отримання кредитів від комерційних та державних
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банків для модернізації житлового фонду з низьким відсотком (2–
10%) під гарантію повернення через тарифну політику. Створення
фонду «Теплової реновації та капітального ремонту», який став основним фінансовим донором.
Отже, слід зазначити, що енергоефективна політика країн-лідерів енергозбереження базується на основних принципах, зокрема:
стимулювання до заощадження енергії;. примус до енергозбереження; просвітницькі програми у сфері енергозбереження та використання інвестиційних механізмів для енергоефективних проєктів.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РЕВІТАЛІЗАЦІЇ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ:
ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, ЧЕХІЇ ТА ТУРЕЧЧИНИ
Старопромислові центри, особливо у Східній Європі, переважно виникли в епоху промислових переворотів минулого та своєчасно не відреагували на зміни глобальних економічних тенденцій
неоіндустріального виробництва. Інтеграція до світового ринку, перехід до ринкової економіки призвели до швидкого розпаду традиційних галузей промисловості, що змусило національні та наднаціональні уряди шукати економічні інструменти для стимулювання їх розвитку. Сьогодні розвинуті країни активізують рух до
сталої, «зеленої» та цифрової промислової екосистеми [1], реалізуючи фінансову політику як спосіб впливу фінансових відносин на
соціальний, економічний та екологічний розвиток територій.
Регіони України стикаються з викликами в економічній, соціальній, культурній, житлово-комунальній та екологічній сферах, які
виникають через втрату профільними галузями ринків збуту, а
також збитковістю та припиненням виробничої діяльності, появою
внаслідок процесів деіндустріалізації та реформування прав власності занедбаних територій колишнього промислового використання. Уряди країн по-різному реагують на ці виклики залежно від
інституцій, створених на наднаціональному, державному та регіональному рівнях, і наявного обсягу коштів для подолання економічної, соціальної та екологічної незахищеності жителів таких територій.
Мета статті – узагальнення світового досвіду фінансової
підтримки сталого розвитку старопромислових територій та обґрунтування рекомендацій щодо його використання для ревіталізації таких регіонів в Україні.
Як об’єкти дослідження обрано три країни: Великобританію,
Чехію та Туреччину. Вибір обумовлений такими аргументами:
© М.О. Солдак, 2021
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Великобританія – країна, в якій розпочалася світова промислова революція та яка першою постраждала від занепаду традиційних виробництв. Наразі у Великобританії простежується значна
географічна нерівність, пов'язана із занепадом виробництва та нерівномірним зростанням сфери послуг. Регіональна та місцева економічна нерівність збільшилася внаслідок глобальної фінансової
кризи та ще більше посилилася через рецесію, спричинену пандемією COVID-19 [2]. Поганий стан колишніх промислових регіонів
і наявність «занедбаних місць» ‒ це постійна проблема в державній
політиці Великобританії протягом кількох десятиліть;
Чехія є членом Європейського Союзу (ЄС), тому кошти європейських фондів, насамперед Європейського фонду регіонального
розвитку, є основним джерелом фінансування політики регіонального розвитку країни. У період із 2014 по 2020 р. ЄС витратив
майже третину свого бюджету (351,8 млрд євро) «на підтримку
створення робочих місць, конкурентоспроможності бізнесу, економічного зростання, сталого розвитку та поліпшення якості життя
громадян» [3]. Більшість цих інвестицій було направлено на здійснення політики гуртування завдяки об'єднанню Європейського
фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду
та Фонду гуртування. Підтримка була націлена на створення робочих місць у менш розвинутих регіонах ЄС шляхом активного інвестування в підвищення рівня життя населення, розвиток навичок, а
також малих і середніх підприємств та стартапів, зміцнення дослідницького та інноваційного потенціалу, поліпшення транспортної та
телекомунікаційної інфраструктури, вирішення екологічних проблем. Політика гуртування ‒ це один з основних «стовпів» втручання ЄС після реформи структурних фондів 1989 р., яка потроїла
фінансування, призначене для регіонального розвитку, лише за три
роки. Однак обсяг фінансування, який виділявся різним типам регіонів, із часом змінювався, досягнувши піку в період з 2007 по
2013 р., коли загальна інтенсивність інвестицій становила 100 євро
на особу на рік. Для менш розвинутих регіонів найбільша інтенсивність простежувалася у 2000-2004 рр. із щорічними інвестиціями
259 євро на особу [4, с. 355]. Отже, у рамках даного дослідження
інтерес становить досвід Чехії щодо вбудовування національних інститутів у фінансову політику ЄС із розвитку проблемних територій;
Туреччина веде переговори про приєднання до ЄС із 1987 р. ‒
після того, яка подала заявку на вступ до Європейського економічного співтовариства (попередника ЄС). Євроінтеграційні наміри
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стимулювали приведення турецького законодавства у відповідність
до європейських стандартів. Збереження довкілля та історії, адміністративна децентралізація є важливими темами, які пов'язані з редевелопментом колишніх промислових об’єктів [5]. З урахуванням
стратегічного курсу України на євроінтеграцію доцільно розглянути, яким чином може підтримуватися сталий розвиток територій
країни, яка не є членом ЄС.
Для досягнення мети роботи використано такі загальнонаукові методи: аналізу – для виявлення внутрішніх тенденцій, напрямів і можливостей фінансової підтримки сталого розвитку старопромислових територій зазначених країн; синтезу – для обґрунтування рекомендацій щодо використання світового досвіду фінансової підтримки для ревіталізації таких регіонів в Україні. Інформаційної базою дослідження є аналітичні доповіді Європейської комісії, розпорядження Кабінету Міністрів України, інтернет-ресурси,
зарубіжні періодичні видання.
Розглянемо досвід трьох країн.
Великобританія
Сучасна регіональна промислова політика Великобританії
побудована на поєднанні принципів горизонтальної політики, яка
реалізується, наприклад, шляхом сприяння співробітництву між
університетами та промисловістю, розвитку потенціалу ключових
технологій (key enabling technologies)1, які відкривають широкі
можливості для нарощування промислових інновацій з метою вирішення соціальних проблем і формування сталої економіки, та вертикальної політики, орієнтованої на конкретні дослідницькі, інноваційні проєкти й ініціативи [6]. В обох випадках основною метою
є розвиток науково-дослідної співпраці між державним та приватним секторами, надання нових технологій для вирішення ключових
завдань. Дослідницьким центрам університетів у тісній співпраці з
їхніми галузевими партнерами відводиться провідна роль у вирішенні інноваційних завдань і створенні нових кластерів.
Однак, незважаючи на риторику про «вирівнювання» та зусилля в галузі промислової політики, немає пояснення того, яким
1

У Європі пріоритетна увага приділяється дослідженням і підтримці
інновацій для таких ключових технологій: передове виробництво; сучасні матеріали; біологічні технології; мікро/наноелектроніка та фотоніка; штучний інтелект; безпека та підключення [EC (2021) Key enabling technologies.
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-researchand-innovation/key-enabling-technologies_en].
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чином ця політика співвідноситься з різними потребами та можливостями регіонів Великобританії [7; 8], а також як зосередження
уваги на інноваціях і високих технологіях принесе користь регіонам, у яких виробнича діяльність зосереджена на більш низькотехнологічних секторах [9].
Ревіталізація об’єктів колишнього промислового використання в менш розвинутих регіонах є проблемною через їх низьку
інвестиційну привабливість. Британські вчені проаналізували Національні земельні бази даних (National Land Use Database), у яких
міститься понад 21000 старих родовищ, які нині не використовуються або використовуються недостатньо, мають той чи інший ступінь екологічного забруднення. Із застосуванням дискретних моделей вибору встановлено, що історично-промислові місця в економічно слаборозвинутих районах і регіонах Англії відновлюються
рідше. Це залежить від форми власності та географічного розташування ділянки. Імовірність повторного використання занедбаних територій для тих, які перебувають у приватній власності, збільшується порівняно з територіями, які перебувають у державній власності. Імовірність повторного використання підвищується, якщо територія розташована в Лондоні, та знижується в напрямку північнозахідної Англії [10, с. 263].
У відповідь на виклики нової промислової політики для традиційних промислових регіонів уряд запровадив програму, згідно з
якою зосереджується увага не тільки на технологічних, але і на соціальних та екологічних інноваціях. У 2021 р. у рамках Фонду вивільнення1 земель браунфілд (Brownfield Land Release Fund) анонсовано направлення інвестицій в обсязі 1,8 млрд фунтів стерлінгів
місцевим радам для відновлення громад завдяки будівництву житлових будинків на занедбаних ділянках. Ця ініціатива є національним пріоритетом для уряду Великобританії та підтримується
багатьма місцевими радами, які все частіше беруть активну участь
у будівництві для активізації економічної діяльності громади, вирішення соціальних та екологічних проблем.
Із 2017 р. Фонд вивільнення земель браунфілд сприяв використанню занедбаної муніципальної землі для будівництва 2308 бу1
Земля вважається вивільненою, коли: укладається безумовний контракт
про забудову або видається ліцензія на будівництво з партнером із приватного
сектору, або відбувається передача йому права власності чи оренди; земля передається повністю або частково у власність органів місцевого самоврядування.
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динків. Програма націлена на невеликі ділянки колишнього промислового використання, що належать муніципалітету, низька інвестиційна привабливість яких завадила подальшому розвитку території. Фонд забезпечує успішну роботу місцевих громад у визначенні типу, терміну володіння та механізму будівництва нових будинків, спираючись на власне розуміння місцевих потреб. Крім
цього, завдання Фонду полягає в заохоченні використання державних активів для стимулювання інноваційної діяльності, підтримки
малих і середніх підприємств, будівельних компаній, які забезпечують високоякісний дизайн та впроваджують сучасні інноваційні методи будівництва.
Основним критерієм пріоритетності проєктів є рівень розвитку території, який оцінюється за двома показниками:
індекс множинної депривації (Index of Multiple Deprivation) ‒
зважений індекс набору таких показників, як дохід (22,5%), працевлаштування (22,5%), освіта (13,5%), здоров'я (13,5%), злочинність
(9,3%), брак житла та послуг (9,3%), середовище проживання
(9,3%). Широко використовуються у Великобританії для класифікації відносної депривації (бідності) невеликих територій;
продуктивність ‒ розраховується як обсяг валової доданої
вартості, створеної на території за відпрацьовану годину; дозволяє
виявити райони, які є менш ефективними з економічної точки зору,
ніж інші частини країни, та які одержать вигоди від відновлення і
створення просторів, що відповідають вимогам сучасної економіки.
Проєкти оцінюються також і виходячи з інноваційності передбачуваної моделі реалізації. Для цього у всіх проєктах має бути
чітко зазначено, яким чином вони демонструватимуть позитивний
місцевий економічний вплив із максимальним залученням малих
і середніх підприємств. Сферами інновацій можуть бути сучасні методи будівництва/інноваційний дизайн і зниження викидів вуглецю
[11].
Отже, у Великобританії ревіталізація занедбаних об’єктів колишнього промислового використання фінансується, зокрема, завдяки Фонду вивільнення земель браунфілд, причому при реалізації
таких проєктів пріоритет надається слаборозвинутим територіям за
умов інноваційності та залучення малих і середніх підприємств.
Чехія
Стратегічні рамки «Чеська Республіка 2030» є керівництвом
для розвитку регіонів і муніципалітетів, формують основу для інших стратегічних документів на національному, регіональному та
254

місцевому рівнях. Національні пріоритети розвитку територій Чехії
визначають використання коштів європейських фондів, насамперед
Європейського фонду регіонального розвитку, як основних джерел
фінансування політики регіонального розвитку країни. Багато інвестиційних пріоритетів зосереджено на транспорті, розвитку бізнесу та екологічній стійкості.
Довгострокові цілі щодо відновлення старопромислових територій зафіксовані в Національній стратегії відновлення занедбаних територій (The National Strategy for Brownfield Regeneration).
Вони полягають у зменшенні кількості браунфілдів, використанні
земель для нового будівництва згідно з принципами сталого розвитку, а також у підвищенні якості міського середовища та конкурентоспроможності міст і сіл. Досягнення зазначених цілей передбачає ефективне використання державних ресурсів для підтримки
ревіталізації браунфілдів. Основне бачення Національної стратегії
відновлення занедбаних територій полягає в перетворенні браунфілдів на економічно продуктивні, екологічно та соціально благополучні ділянки за допомогою скоординованих зусиль на всіх рівнях державного управління, приватного сектору та некомерційних
організацій. За даними, наведеними в роботі [12], розподіл об’єктів
браунфілд по регіонах Чеської Республіки є нерівномірним внаслідок історичного та економічного розвитку. Тим не менш причини
їх появи однакові по всій країні та пов’язані з переходом від централізованого планування до ринкової економіки на початку 1990-х років. Одночасно відбувалися структурні зрушення вбік постіндустріальної економіки, заснованої на сфері послуг і високотехнологічних
секторах промисловості, що спричиняло появу покинутих об’єктів
колишньої традиційної індустрії.
У рамках Національної стратегії відновлення занедбаних територій діє декілька програм, у реалізації яких беруть участь виконавчі органи державної влади, насамперед Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки й агентство з підприємництва
та інновацій CzechInvest, а саме:
Програма відновлення та комерційного використання браунфілдів (Regeneration and Commercial Use of Brownfields Programme).
Має на меті ревіталізацію та реконструкцію браунфілдів із подальшим їх перетворенням на виробничі та комерційні приміщення площею до 10 га. Допомогу надає Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки, а призначеною організацією, яка приймає
заявки, є CzechInvest. Програма покликана здійснити істотний внесок у розвиток економічно проблемних регіонів. Суб'єктами, які ма255

ють право зареєструватися в Програмі, є міста та райони, кадастрова територія яких розташована в економічно проблемних регіонах відповідно до Стратегії регіонального розвитку Чеської Республіки на 2014-2020 рр.
Програма підтримки комерційної нерухомості та інфраструктури (Business Properties and Infrastructure Support Program). Має на
меті забезпечення необхідних умов для реалізації проєктів у сфері
переробної промисловості, діяльності служб підтримки бізнесу і
технологічних центрів, сприяння прискоренню економічного та регіонального розвитку, створення нових робочих місць завдяки підвищенню конкурентоспроможності в економічно слабких регіонах.
Програма визначає правила та умови надання підтримки муніципалітетам, асоціаціям муніципалітетів, регіонам, державним підприємствам, організаційним одиницям державного управління для
проєктів, пов'язаних із будівництвом комерційної нерухомості та
ревіталізацією браунфілдів, включаючи відповідну інфраструктуру.
У рамках Програми надається підтримка у вигляді прямої допомоги
та поворотної фінансової допомоги. Програма є одним з основних
інструментів для залучення прямих іноземних інвестицій та заохочення інвесторів до розширення діяльності, оскільки сприяє місцевому й економічному розвитку постраждалих районів, а також розвитку ринку комерційної нерухомості.
Програма нерухомості (Properties Program). Діє в рамках
Оперативної програми технологій і застосування для конкурентоспроможності (Operational Program Technologies and Applications
for Competitiveness), яка є ключовою програмою підтримки чеських
підприємців на 2021-2027 рр. Загалом на реалізацію Програми з
Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) виділено
3,2 млрд євро. Заявники можуть використовувати кошти для співфінансування бізнес-проєктів у сфері досліджень, розробок та інновацій, цифровізації та цифрової інфраструктури, розвитку бізнесу,
інтелектуальної та сталої енергетики, економіки замкненого циклу.
Покликана сприяти модернізації малими та середніми підприємствами застарілих, технічно непридатних будівель або заміні таких
будівель новими комерційними об'єктами. Програму підтримує Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки, а посередником виступає CzechInvest [13].
Оперативна програма «Довкілля» (Operational Program
Environment). Має на меті захист і підвищення якості навколишнього середовища в Чеській Республіці. У 2014-2020 рр. із Фонду
гуртування та ЄФРР на реалізацію Програми виділено близько
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2,6 млрд чеських крон. Оперативна програма «Довкілля» на 20142020 рр. є наступником Оперативної програми «Довкілля» на 20072013 рр. Вона відкрита не тільки для міст, державних організацій та
організацій місцевого самоврядування, але і для науково-дослідних
інститутів, фізичних осіб, які ведуть бізнес, та некомерційних організацій. Для досягнення зазначеної мети Програму розподілено на
п’ять пріоритетних сфер, серед яких ревіталізація занедбаних територій, що відбувається за напрямами «Потоки відходів і матеріалів,
екологічне навантаження та ризики» та «Енергозбереження».
Отже, в Чехії відновлення занедбаних територій можливе завдяки коштам фондів ЄС відповідно до регламентованих у Національній стратегії довгострокових цілей щодо відновлення старопромислових територій у рамках декількох програм, у реалізації
яких беруть участь виконавчі органи державної влади, насамперед
Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки й
Агентство з підприємництва та інновацій CzechInvest.
Туреччина
Країна має відносно коротку історію індустріалізації, і занедбані промислові об’єкти − це нове явище, яке виникло із середини
1980-х років. Політика ревіталізації занедбаних ділянок у Туреччині
зазвичай обговорюється в контексті урбанізації та збереження
спадщини. Однак їх поява та реконструкція багато в чому пов'язані
з приватизацією та неоліберальною політикою, які дуже вплинули
на економічну та соціальну структуру країни.
Як країна-кандидат на вступ до ЄС Туреччина є найбільшим
бенефіціаром підтримки ЄС серед країн, які прагнуть стати членом
Європейського Союзу. Фінансова допомога ЄС наближає Туреччину до правил, політики та стандартів Союзу і забезпечує кращу
якість життя. Проєкти, що фінансуються ЄС, відображають масштаб фінансової допомоги та конкретні переваги для сталого розвитку територій.
Як країна, що прагне усунути проблеми, пов’язані з безробіттям і нестачею фінансових джерел, Туреччина використовує переваги міжнародних фондів для реалізації проєктів на територіях із
низьким ринковим попитом. Особливо це стосується занедбаних ділянок у малих та середніх містах із неактивним ринком нерухомості. ЄС загалом підтримує чітко визначені й організовані проєкти, спрямовані на створення робочих місць, захист довкілля, зниження рівня забруднення повітря, ґрунту та води [5].
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Загалом національні проєкти, що фінансуються з ЄС, реалізуються за такими напрямами: підтримка ЄС громадянського суспільства; підтримка реформ у сфері юстиції, внутрішніх справ та основних прав; здоров’я є центральним фактором благополуччя людей; підтримка ЄС змінює життя: освіта, працевлаштування та соціальна політика; довкілля та кліматичні дії: найважливіші та найскладніші сфери політики ЄС; енергія; програми економічних реформ; митний союз, економічні та торговельні відносини; конкурентоспроможність та інновації; транспорт; сільське господарство;
бізнес-середовище; довкілля, транспорт, енергетика; боротьба з тероризмом; ЄС і права людини; візова політика та місцева мережа
Шенгенської співпраці в Туреччині; відповідь ЄС на кризу біженців
у Туреччині; міграційна політика.
Проєкти з редевелопменту занедбаних об’єктів колишнього
промислового використання реалізуються, насамперед, у рамках
напряму «довкілля та кліматичні дії: найважливіші та найскладніші
сфери політики ЄС». Одним із таких є проєкт з управління гірничодобувними відходами. Гірничодобувна промисловість ‒ це четверта
за значимістю галузь промисловості Туреччини, яка здійснює значний внесок у національну економіку, створює робочі місця, задовольняє деякі з основних потреб країни в енергії та сировині. Разом
із тим відходи гірничодобувної промисловості, якщо вони не зберігаються і не утилізуються належним чином, можуть надавати несприятливий і тривалий вплив на довкілля, зокрема на воду, повітря, ґрунт, фауну, флору та ландшафт, а отже, на здоров'я населення. Незважаючи на те що існує низка законів про контроль за
небезпечними відходами, уряду Туреччини необхідно повністю
прийняти директиви ЄС щодо поводження з відходами добувної
промисловості. Мета проєкту − зміцнення потенціалу Туреччини
щодо поводження з відходами в галузі видобутку корисних копалин
шляхом прийняття відповідної директиви ЄС до національного законодавства. Для цього міністерства охорони навколишнього середовища та лісового господарства, енергетики та природних ресурсів
звернулися за допомогою до відповідних відомств у країнах-членах
ЄС, які мають досвід у цій галузі. Спільні групи розглянули існуючу
інституційну, технічну та правову базу і розробили рекомендації
щодо скорочення, обробки та утилізації всіх видів відходів гірничодобувної промисловості. Ще один аспект проєкту ‒ підготовка бази
даних по всіх діючих, закритих і занедбаних підприємствах із відходів видобутку корисних копалин, які були індивідуально оцінені
з метою визначення ступеня ризику для довкілля [15].
258

Отже, Туреччина як країна-кандидат на вступ до ЄС є бенефіціаром його фінансової допомоги та використовує ці можливості
для реалізації проєктів щодо сталого розвитку територій, зокрема
занедбаних територій промислового використання, які є екологічно
небезпечними.
Наведені приклади Великобританії, Чехії та Туреччини не
охоплюють усього спектру можливостей фінансової підтримки ревіталізації старопромислових територій, але свідчать про існування
певних підходів до фінансової підтримки сталого розвитку старопромислових територій. З їх урахуванням обґрунтовано рекомендації щодо використання світового досвіду для ревіталізації проблемних територій в Україні.
Висновки та рекомендації для України
1. Забезпечення поступового сталого розвитку старопромислових регіонів завдяки вирішенню соціальних й екологічних проблем місцевих громад потребує значної уваги з боку держави, особливо коли йдеться про інвестиційно непривабливі території. У
Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. визначено території, що потребують економічної реструктуризації, а
саме: старопромислові регіони, мономіста, території, на яких закрилися вугільні шахти, рудники, хімічні об’єкти. Вони характеризуються високим рівнем безробіття та злочинності, руйнуванням промислових об’єктів, значними екологічними проблемами. До Плану
заходів на 2021-2023 рр. щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. включено питання розроблення
порядку, методики та критеріїв визначення залишених територій і
виробничих об’єктів у містах для формування програм державної
допомоги суб’єктам господарювання з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, що
передбачатиме підтримку реалізації інвестиційних проєктів щодо
реновацій і використання залишених територій і виробничих
об’єктів (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. № 497-р.). Для цього можна використати досвід
Великобританії щодо визначення пріоритетності проєктів на основі
оцінки рівня розвитку територій за зваженим індексом декількох
показників, набір яких може бути адаптований до специфічних національних умов але має відображати всі складові сталого розвитку.
2. Велике значення має впровадження європейських стандартів і норм в українське законодавство, що в подальшому забезпечуватиме умови для реалізації проєктів із ревіталізації занедбаних те259

риторій колишнього промислового використання завдяки фінансовій допомозі ЄС. Досвід Туреччини свідчить про важливість для України максимального використання можливостей інтеграції у сфері
інновацій, науки та освіти, зокрема в рамках реалізації підписаної з
ЄС Угоди про асоціацію. З метою формування сучасної політики
ревіталізації старопромислових регіонів співробітництво можна
розвивати і поглиблювати шляхом: обміну знаннями та найкращими практиками між громадами старопромислових регіонів Європи й України щодо поводження з промисловими відходами; розвитку шахтарських територій з метою сприяння економічному добробуту громад; наукового співробітництва у сфері поводження з
промисловими відходами на інноваційних засадах, зокрема згідно з
принципами циркулярної економіки, формування ефективної політики розвитку старопромислових територій завдяки участі установ
Національної академії наук України у відповідних напрямах Рамкової програми ЄС із досліджень та інновацій «Горизонт Європа»; поширення знань, обміну найкращими практиками під час навчальних
та інформаційних заходів за всіма етапами реалізації проєктів ревіталізації постдобувних територій; розширення участі України у
програмах технічної та фінансової допомоги в рамках програм сталого розвитку Європейського Союзу.
3. У прагненнях забезпечення сталого розвитку старопромислових територій Україна має не лише сподіватися на кошти ЄС і
міжнародних фінансових інститутів, отримані в рамках програм допомоги і грантів, але і формувати власну політику щодо фінансування заходів ревіталізації проблемних територій, зокрема, з екологічної оцінки, досліджень, та/або очищення покинутого і занедбаного промислового об’єкта. Як джерело фінансування програми доцільно розглянути кошти Державного фонду регіонального розвитку, оскільки в багатьох країнах реалізація проєктів щодо ревіталізації браунфілдів стала можливою завдяки фінансуванню ЄФРР.
Як мінімум, 5% його ресурсів направляються на вирішення завдань
сталого розвитку, одним із яких є ревіталізація покинутих територій
промислового використання.
4. Досвід Чехії демонструє, що відновлення занедбаних територій відбувається завдяки коштам фондів ЄС. При цьому успішна
фінансова політика ЄС реалізується завдяки національним інститутам, які беруть активну участь у розвитку проблемних територій. В
Україні до вирішення проблемних питань ревіталізації занедбаних
територій колишнього промислового використання можуть бути за260

лучені агенції регіонального розвитку. Сфера їх діяльності охоплюватиме складання мап об’єктів, реєстрацію та аналіз ділянок і будівель, які не використовуються, здійснення заходів щодо підвищення рівня обізнаності суспільства про можливості використання
занедбаних об’єктів. Агенції можуть сприяти обміну досвідом, набутим як в Україні, так і за її межами, щодо підтримки відновлення
проблемних територій у міжнародних проєктах залучення відповідних фахівців із підготовки документів національного та регіонального рівнів, пов’язаних із вирішенням проблемних питань. Залучення агенцій регіонального розвитку потребує індивідуального
підходу на основі аналізу специфічних особливостей регіонів України, масштабів і причин утворення занедбаних територій колишнього промислового використання, їх характеристик. Адаптація
досвіду інших країн з урахуванням інституціональних особливостей, індустріального та інноваційного розвитку дозволить використати потенціал агенцій регіонального розвитку в напрямі підтримки
формування звичок, норм і переконань акторів, які сприяють прийняттю та адаптації нових ідей, практик і процесів. Це підвищить
ефективність діяльності у сфері ревіталізації занедбаних об’єктів
колишнього промислового використання, а також сприятиме об’єднанню державних, регіональних та місцевих ініціатив з інтересами
приватного сектору в межах регіонів і громад для відновлення занедбаних територій колишнього промислового використання в контексті Цілей сталого розвитку.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИСЬКОГО
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Если Вы идёте сквозь АдНе останавливайтесь!
Цена власти – это ответственность.
Уи́ нстон Леона́ рд Спе́ нсер Че́ рчилль
(1874‐1965)

Передмова. Професору кафедри публічного управління та
адміністрування Хмельницького університету управління та права
(з квітня 2015 року), в минулому завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування (з січня 2012 року) доктору
економічних наук, професору, академіку АЕН України Пила Василю Івановичу 13 січня 2022 р. виповнюється 90 років. У 2017
році, в канун його 85-річчя від дня народження і 50-річчя науковопедагогічної та громадської діяльності, науково-громадська спільнота Хмельниччини визнала його засновником наукової школи
конструктивної соціально-економічної регіоналістики.
В умовах укріплення суверенності незалежної України наукові дослідження В. І. Пила з 1991 року здійснював в напрямках:
1. Розробка соціальних паспортів адміністративних областей
як основи соціального планування їх економічного розвитку;
2. Визначення рівня соціальних стандартів і норм у створенні
об’єктів соціально-побутової і культурної інфраструктури;
3. Створення Спеціальних (вільних) економічних зон
(СЕ(В)З) і Територій пріоритетного розвитку (ТПР);
4. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво;
5. Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель
в ЄС та Україні.
© В.В. Столярова, 2021
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Ці напрями досліджень стали професійним продовженням науково-методичних розробок Економічного науково-дослідного інституту Держплану України, керівником та одним з відповідальних
виконавців яких був Василь Іванович Пила:
– Методические указания к составлению плана комплексного
экономического и социального развития области, 1982 [1];
– Методические указания к разработке плана комплексного
экономического и социального развития административного
района и города, 1982 [2];
– Методичні рекомендації Мінекономіки України по розробці
основних показників програми соціально-економічного розвитку
регіону, 1997 [3];
– Методичні рекомендації з розробки програми соціальноекономічного розвитку регіону, 1997 [4];
– Методичні рекомендації з розробки програм соціально-економічного і культурного розвитку міста та адміністративного району, 1999 [5].
Ювіляр разом з соратниками і учнями комплексність програм
і планів територій обґрунтовував як єдине ціле соціальних і економічних аспектів розвитку його населення. Разом з проникливим аналітиком, д.е.н, проф. Оленою Сергіївною Чмир він також створив
науково-методичні основи формування і аналізу діяльності СЕ(В)З
і ТПР в Україні, які узагальнено викладені в наступних публікаціях:
– Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика:
навчальний посібник, 1998 [6];
– Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і
ТПР: навчальний посібник, 2000 [7];
– Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР: колективна монографія, 2013 [8].
Накопичений багаторічний досвід роботи в Економічному науково-дослідному інституті Держплану (Мінекономіки) України
(1970–2009 рр.) на посадах завідувача відділу проблем територіального планування та відділу проблем регіональної економіки, вченого секретаря інституту, заступника директора з наукової роботи,
який був закріплений в Міжрегіональній академії управління персоналом на посаді директора Інституту міжнародної економіки та
інформаційних технологій ім. Святої Великої княгині Ольги, став
основою становлення системи стратегічного планування соціальноекономічного розвитку Хмельниччини.
Науково-методичні наробки і стратегічна далекоглядність
В. І. Пили завжди були пов’язані з соціальним плануванням, з вико265

ристанням методологічних положень Концепції людського розвитку як органічної складової Концепції сталого розвитку – втілення майбутнього цивілізаційного прогресу унітарної держави з
бюджетним федералізмом.
Актуальність теми дослідження. Предметом мемуарноаналітичного дослідження статті було визначено науково-методичне забезпечення людиноцентриського підходу до планування
соціально-економічного розвитку Хмельниччини. Об'єктом дослідження розглядались процеси та процедури формування Регіональної програми людського розвитку Хмельницької області як
бази розробки Програми соціально-економічного розвитку.
Мета дослідження – на базі використання Національних методик виміру Індексу регіонального людського розвитку (ІРЛР)
2001 та 2012 років розкриття досвіду розробки першої на Україні
Регіональної програми людського розвитку адміністративної області (на прикладі Хмельниччини) як стриженя соціально-економічного розвитку, який передбачався Регіональними стратегіями
розвитку на періоди до 2020, 2027 і 2030 років.
В Україні в 2001 році була розроблена Національна методика
виміру Індексу регіонального людського розвитку (ІРЛР), яка
передбачала визначення узагальнюючими 92 індикатора 9-ти основних аспектів регіонального людського розвитку на рівні адміністративних областей і республіці загалом:
1) демографічний розвиток регіонів (8 індикаторів).
2) розвиток регіональних ринків праці (9 індикаторів).
3) матеріальний добробут населення регіонів (12 індикаторів).
4) умови проживання населення регіонів (20 індикаторів).
5) освіта населення регіонів (8 індикаторів).
6) стан і охорона здоров’я населення регіонів (10 індикаторів).
7) соціальне середовище регіонів (11 індикаторів).
8) екологічна ситуація регіонів (6 індикаторів).
9) фінансування людського розвитку у регіонах (8 індикаторів).
Згідно цієї методики, починаючи з даних 1999 року, Державний комітет статистики України почав видавати щорічний статистико-аналітичний бюлетень «Регіональний людський розвиток», в
якому наводилися результати рейтингової оцінки адміністративних
областей за вказаними аспектами.
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На протязі 13-ти років статистичних спостережень рівня і динаміки регіонального людського розвитку в Україні (1999–2012 рр.)
перші місця упевнено займали м. Київ і м. Севастополь, Харківська,
Полтавська і Київська області. Останні місця рейтингової оцінки
ІРЛР посідали Донецька, Луганська і Житомирська адміністративні
області. Але конструктивних державних рішень щодо зміни негативних тенденцій ІРЛР в останніх 3-х областях на позитивну не
було прийнято ні на національному, ні на локальних рівнях державного регулювання національної економіки. Вітчизняна економічна наука ігнорувалась, ініціативні наукові наробки не підтримувались.
Сталі наукові колективи інститутів економічного профілю
були ліквідовані: ЕНДІ Держплану України, Ради з вивчення продуктивних сил (РВПС) України та Інституту світової економіки і
міжнародних відносин НАН України, а також Українського університету фінансів і міжнародної торгівлі Мінфіну і МОН України. Рекомендації професійних корінних українських вчених-економістів
і гуманітаріїв стосовно соціалізації державотворення центральними
органами виконавчої та законодавчої влади не враховувались. Перевага надавалась заморським консультантам і експертам та вітчизняним пожирачам фінансових грантів технічної допомоги.
Практично в кожному щорічному статистичному бюлетені
«Регіональний людський розвиток» наголошувалось, що доцільним стає орієнтація стратегічного планування соціально-економічного розвитку кожного регіону та держави в цілому на Людину, визнання Людей епіцентром цивілізаційного прогресу. Людський
розвиток в Україні ставав не лише ключовою метою, а й найбільш
важливим детермінантом і чинником стійкого розвитку регіонів та
держави в цілому.
У зв’язку з цим, органам Центральної і Регіональної влади
необхідно було б, з одного боку, «більшу увагу зосереджувати за
заохоченні Людей до їхнього особистого розвитку, посилення їхньої ролі у суспільстві та розширенню їхніх можливостей щодо вибору свого майбутнього.
З іншого боку, органам державної влади різних рівнів адміністративно-територіального устрою України необхідно постійно
дбати, щоб Люди брали на себе відповідальність як за свій вибір,
так і за його практичну реалізацію [9, с.168].
У 2012 році в Україні була розроблена нова Національна методика виміру ІРЛР, яка включала 33 індикатори, в тому числі
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22 індикатора – стимуляторів розвитку, 11 індикаторів – дестимуляторів розвитку наступних 6-ти блок-аспектів:
1) відтворення населення(5 індикаторів, у тому числі1 дестимулятор);
2) соціальне становище(5 індикаторів — дестимуляторів розвитку);
3) комфортне життя(6 індикаторів — стимуляторів розвитку);
4) добробут(5 індикаторів, у тому числі 1 дестимулятор розвитку);
5) гідна праця (6 індикаторів, у тому числі 3 дестимулятори);
6) освіта (5 індикаторів — стимуляторів розвитку).
Відповідно до цієї методики статистичні дані ІРЛР областей
були приведені в єдину метрологію, починаючи з 2004 року. Це
було здійснено після приєднання України у 2003 році до імплементації та локалізації на рівень республіки та адміністративних областей глобальних 7-ми Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) з 15-ма завданнями і 33-ма індикаторами:
1) подолання бідності (3 завдання, 5 індикаторів).
2) забезпечення якісної освіти впродовж життя (2 завдання,
6 індикаторів).
3) забезпечення гендерної рівності (2 завдання, 4 індикатора).
4) зменшення дитячої смертності (1 завдання, 2 індикатора).
5) поліпшення здоров’я матерів (1 завдання, 2 індикатора).
6) обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденцій до скорочення їх масштабів (2 завдання, 6 індикаторів).
7) сталий розвиток довкілля (4 завдання, 8 індикаторів).
В аналітичних матеріалах Хмельницької ОДА щодо Стратегії
регіонального розвитку на 2011–2020 рр., яка розроблялась на
грантових фінансових умовах ГО «Інститут громадянського суспільства» у 2010–2011 рр., наголошувалось, що загальним інтегрованим якісним показником розвитку області стане зростання Індексу регіонального людського розвитку(ІРЛР) і серед групи сусідів-областей та областей Краю, до яких належить Хмельниччина
(Подільський край у складі Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей), її рейтинг у 2020 році буде не нижчий 2-го
місця (див. таблицю).
Територіальний розподіл України на 9 країв було запропоновано д.е.н., проф. В. К. Черняком, які представлені в його монографії «Актуалітети політики розвитку» [10].
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176

79

31,9

9,3

5

73

239

96

9,4

8

8

2484 3428 4634

н/д

н/д

н/д

н/д

138

77

31215 н/д 21591 24278 31597 н/д 18108 21254 27926

45332 19920 н/д 27339 37033 14529 н/д 21654 30451

Україна
Львівська обл.
Хмельницька обл.
Чернівецька обл.
2012 2013 2016 2020 2012 2013 2016 2020 2012 2013 2016 2020 2012 2013 2016 2020
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну 32002 н/д 43395 57238 24387 н/д 33501
особу (грн)
Наявний дохід у розрахунку на одну
н/д 25206 28129 39381 н/д 21992 24233
особу (грн)
Обсяг прямих іноземних інвестицій у
н/д 1284 1350 1750 н/д 677 743
розрахунку на одну особу (дол. США)
Експорт товарів у розрахунку на одну
н/д 1392 1711 2173 н/д 508 623
особу (дол. США)
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення (оди- 76
н/д
85
93
64
н/д
85
ниць)
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення 4
н/д
5
8
4
н/д
5
(одиниць)
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (відсотків загального обсягу реа- 3,3
н/д
5,4
7
2,1
н/д
2,5
лізованої промислової продукції)
Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям
державного та місцевого значення ви26,2 н/д 27,5
29
48
н/д 48,9
щої категорії (I та II категорії) (кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території)
Середньомісячна заробітна плата (номін/д 3265 4121 5514 н/д 2789 3677
нальна) (гривень)
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сіль- н/д 13,6 12,5
9
н/д
9,6
9,2
ського населення) (проміле)

Показник

Таблиця
Стратегічні індикатори розвитку Хмельницької області у порівнянні зі Львівською
та Чернівецькою областями на період до 2020 року
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1

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

2
Забезпеченість населення лікарями всіх
спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року) (лікарів)
Рівень обладнання загальної площі
житлового фонду водопроводом у міській місцевості (відсотків)
Рівень обладнання загальної площі
житлового фонду водопроводом у сільській місцевості (відсотків)
Рівень смертності на 1 тис. населення
(проміле)
Демографічне навантаження на 1 тис.
осіб постійного населення віком 16–
59 років (міська місцевість) (проміле)
Демографічне навантаження на 1 тис.
осіб постійного населення віком 16–
59 років (сільська місцевість) (проміле)
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість)
(відсотків)
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість)
(відсотків)
Питома вага утилізованих відходів (відсотків загальної кількості утворених
відходів)
Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці (відсотків)
Площа земель природно-заповідного
фонду (тис. га)
Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративнотериторіальної одиниці, %
7,2

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

14,6

н/д

н/д

н/д

4

6,1

н/д

3655,5 н/д

н/д

31,8

38

69

679

546

н/д

30,3

78,5

47,9

3

13,4

31,7

81,5

53,4

6

6,8

50,8

49

74

н/д

5,1

23

63

633

527

н/д

33,7

87,7

57,4

7

11

15

6,7

6733 9095,1 146,8

7,1

43,3

43

71

626,7 586,7

515,7 503,4

14,2

30,4

79,4

51,2

5

н/д

н/д

7,1

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

12,4

н/д

н/д

н/д

8

484

11,7

33,5

89,5

61,5

10

508

н/д

10,8

72,8

41,9

11

6,8

16,3

36

76

н/д

35,8

48

76

14,3

19,5

14,9

312,2 425,7 306,5

7

10

28

70

586,7 546,7 796

499

12,1

32,1

88,4

60,3

9

н/д

н/д

8

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

15,7

н/д

н/д

н/д

12

14,3

12,9

72,9

45,6

14

н/д

29,2

62,5

63,5

15

7,4

33,2

53

80

н/д

21,4

44

80

20,9

28,5

12,8

431,2 587,9 103,6

7,8

20,7

51

77

733,3 678,8 655

479,7 468,9 498

15,1

11,5

71,5

43,2

13

н/д

н/д

7,4

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

12,7

н/д

н/д

н/д

16

11,4

29,8

60,7

65,6

18

7

33,6

58

87

22

27

178,1 218,6

7,2

29,6

51

81

608,3 572,6

471,7 457,9

11,8

28,4

59,1

64,8

17

Але досягти цього рейтингу до 2020 р. виявилось дуже
складно: Хмельницька область серед 22-х адміністративних областей України (без Луганської і Донецької областей) за індексом ІРЛР
у 2014 році займала 18-е місце (Тернопільська область – 8-ме місце;
Вінницька область – 17-те місце), а у 2015 році – 19 місце (Тернопільська область – 7-ме місце; Вінницька область – 15-те місце). Натомість, такі сусідні по Західній Україні області як Львівська та
Чернівецька за ІРЛР займали серед решти областей у 2014 році відповідно 2-е і 4-е місця, а у 2015 році – 2-е і 3-е місця.
Можна з певністю стверджувати, що у великій мірі це залежало від професіонального рівня та кваліфікації кадрів обласних
державних адміністрацій (ОДА) і обласних рад, які забезпечують
відповідний рівень планово-аналітичної та фінансово-бюджетної
роботи за участю національних і регіональних науково-освітянських установ, а також представників бізнесу і громадськості. Зосередження таких кадрів доцільно здійснювати у нових центрах адміністративно-територіального поділу України, які виникатимуть природно. Ще у 1992 році Хмельницька обласна рада створила Хмельницький університет управління та права.
У 2005–2006 рр. Луганська і Донецька області на Сході України та Львівська область на Заході країни першими серед решти адміністративних областей підготували Аналітичні доповіді «Локалізація Цілей Розвитку Тисячоліття в області» (так звані пілотні
проєкти "Луганщина-ЦРТ", "Донеччина-ЦРТ" та "Львівщина-ЦРТ").
У 2010–2012 рр. локалізація Цілей Розвитку Тисячоліття
(ЦРТ) була здійснена також в АР Крим та Чернівецькій області.
У Стратегії регіонального людського розвитку Хмельницької
області до 2020 року, яка була затверджена рішенням Обласної ради
18 травня 2011 р., за результатами SWOT-аналізу було виявлено
таку слабку сторону Хмельниччини, як «переважна незалученість
місцевих наукових кадрів та дослідницької бази до економічного
розвитку області, відірваність науки від виробництва» [11,
с. 129]. У цій Стратегії, яка розроблялась у 2010–2011 рр., нажаль,
немає жодної згадки про ЦРТ, не кажучи вже щодо передбачення їх
узгодженості зі стратегічними і операційними цілями.
Головною причиною цього можна вважати відсутність залучення компетентних вітчизняних консультантів і експертів щодо
творчого вирішення і використання людиноцентриського підходу
до стратегічного планування соціально-економічного розвитку
Хмельниччини.
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Постановка проблеми і шляхи її вирішення. Початковим
етапом освоєння стратегічного планування в Хмельницькій ОДА
стало прийняття обласної Радою у 2005 році Стратегії економічного
і соціального розвитку Хмельницької області на 2004-2015 роки.
Наступним етапом стала розробка створених Облдержадміністрацією Керівним комітетом і Робочою групою Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період до 2020 року за фінансовою допомогою та технічного сприяння з боку проєкту ЄС
"Підтримка сталого регіонального розвитку" (з листопада 2010 по
липень 2011 рр.).
Поштовхом для вдосконалення стратегічного планування
розвитку Хмельниччини стало затвердження 1 червня 2016 р. діючим на той час головою ОДА Олександром Олександровичем Корнійчуком під його особистим керівництвом Робочої групи облдержадміністрації з впровадження системи Прогнозування-Програмування-Бюджетування (ППБ) в діяльності Хмельницької ОДА (у
складі 33-х осіб).
В першу чергу до складу Робочої групи керівництво ОДА рекомендувало ініціатора побудови режиму сталого/зрівноваженого
інноваційно-гуманітарного, а не ресурсно-індустріального розвитку сільських громад в Україні Наталію Володимирівну Гнатюк з
с. Гриців Шепетівського району. З одного боку, її діяльність є альтернативою створення ОТГ, а з іншого боку – одним із принципово
нових напрямків побудови Стратегій їх розвитку.
Вченим секретарем робочої групи за рекомендацією
В. І. Пили був призначений В. Ф. Столяров, з яким він співпрацював в Економічному науково-дослідному інституті Держплану України (Мінекономіки України) з 1972 по 1994 роки, в Центрі розвитку і реконструкції економіки України при Кабінеті Міністрів України (В. С. Найденов, В. П. Кузьменко, 1995-1996 рр.), Науководослідному фінансовому інституті при Мінфіні України (Г. О. П'ятаченко, 1997-2004 рр.). Після закінчення аспірантури стаціонару
ЕНДІ в 1975 році, В. Ф. Столяров пройшов шлях від завсектором,
заввідділом, заступника директора з наукової роботи до директора
інституту. Він був ініціатором пошукових досліджень та керівником науково-методичного забезпечення економіко-господарських
експериментів в плановому народному господарстві України.
Серед членів Робочої групи: заступники голови ОДА, керівники профільних департаментів, вчені-фахівці з проблем ППБ, серед яких перший проректор Хмельницького національного універ272

ситету, член-кор. НАН України, д.е.н., проф. М. П. Войнаренко; завідувач кафедри статистики Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, д.е.н., проф. Р. О. Кулинич;
завідувач кафедри менеджменту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, д.е.н., проф. В. Ф. Столяров та доценти кафедри фінансів, к.е.н В. В. Островецький та к.е.н. О. В. Шинкарюк;
к.е.н. С. В. Кукарцева (Інститут природньої економіки ім. В. І. Вернадського); доктор філософії в галузі економіки В. В. Столярова
(Інститут фізичної економіки ім. С. А. Подолинського); аспіранти і здобувачі Т. В. Овчаренко (Міністерство фінансів України),
Є. І. Пшеничний (Міністерство економічного розвитку України),
О. І. Кушлак (Буковинський університет), Д. М. Артеменко (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
До повноважень Робочої групи, як і на минулих етапах становлення стратегічного планування в ОДА, були віднесені аналіз поточної ситуації та з’ясування методичного забезпечення розробки
планів соціально-економічного розвитку Хмельниччини у 2010–
2016 рр., а також висунення та обговорення пропозицій на перспективу, напрацювання прогнозних матеріалів, вироблення бачення,
стратегічних і операційних цілей, завдань та заходів стратегічного
розвитку Хмельниччини [12; 13].
Робочій групі були поставлені завдання на протязі 3-4-х місяців проаналізувати стан справ зі стратегічним плануванням в
Хмельницькій ОДА і обґрунтувати творчій прорив в підготовці відповідного науково-методичного, аналітико-прикладного та інформаційно-статичного забезпечення для впровадження системи ППБ.
По-перше, щодо уточнення діючої Стратегії регіонального
розвитку Хмельницької області на період до 2020 року та підготовки проєкту Плану заходів на 2018–2020 роки щодо її реалізації
(в контексті оцінки стану досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, локалізованих на рівень області).
По-друге, щодо розробки Регіональної стратегії розвитку області на період до 2030 року та Планів заходів за етапами її реалізації на 2021-2023 рр., 2024-2027 рр., 2028-2030 рр. (в контексті реалізації національних завдань Цілей Сталого Розвитку на період
до 2030 року, локалізованих на рівень області).
При цьому, критеріями визначення стратегічних і операційних цілей регіонального розвитку та планових заходів по їх досягненню повинні були стати:
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– узгодженість Цілей регіонального розвитку Хмельниччини
з Цілями Сталого Розвитку України на період до 2030 року як еволюційного продовження реалізації Цілей Розвитку Тисячоліття на
період до 2015 року;
– зростання Індексу регіонального людського розвитку як виміру покращення рівня та якості життя населення Хмельницької
області;
– порівняльний аналіз рейтингових оцінок ІРЛР Хмельницької
області з Львівською та Чернівецькою областями, які займали
перші місця, а також з Тернопільською та Вінницькою областями
як сусідами в Подільському краї;
– апробація науково-методичних розробок Робочої групи при
уточненні Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області
на період до 2020 року та при розробці Плану заходів на 2018–
2020 роки з її реалізації;
– уточнення структури, функцій і повноважень Хмельницької ОДА в умовах реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, які усунуть
дублювання з функціями та повноваженнями органів місцевого
самоврядування, а здійснення тільки адміністративного контролю
за їх діяльністю.
Виклад основних результатів дослідження. Робоча група
вперше в Україні розробила Регіональну програму людського розвитку Хмельниччини на період до 2020 року (у формі науково-аналітичної доповіді), підпрограмами якої були визначені національні
завдання глобальних 7 Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ). По кожній Цілі було визначено стан її досягнення в області, проблеми і рекомендації по досягненню.
У Регіональній програмі людського розвитку Хмельниччини
на період до 2020 року були представлені результати порівняльної
та прогнозної оцінки регіонального людського розвитку: Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської, Львівської, Вінницької і Тернопільської областей.
Результати прогнозних розрахунків ІРЛР Хмельниччини на
період до 2020 року, які були здійснені д.е.н., професором Романом
Омеляновичем Кулиничем, дозволили визначити стратегічні цілі
розвитку, виходячи з оцінок тенденцій 33-х показників-індикаторів
6-ти блок-аспектів ІРЛР.
Прогнозні розрахунки ІРЛР Хмельницької області на 2016–
2020 рр. засвідчили на необхідність приділення першочергової
274

уваги прогнозній динаміці наступних семи показників-індикаторів
з тридцяти трьох [14; 15]:
1) коефіцієнта злочинності (кількість зареєстрованих злочинів на 100 тис. населення);
2) забезпеченості житлом у містах (загальна площа у розрахунку на 1 особу), м2;
3) інтегрального показника стану навколишнього середовища;
4) питомої ваги домогосподарств, які робили заощадження,
або купували нерухомість (ОУЖД), %;
5) рівня зайнятості населення (частка зайнятих серед населення 18–65 років), %;
6) частки працівників, які працюють в умовах. що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, %;
7) рівня охоплення соціальним страхуванням (частка застрахованих осіб у зайнятому населенні), %.
Обґрунтування соціально необхідного рівня наведених показників-індикаторів кожного прогнозного року ставало наступним
етапом формування Регіональної стратегії Хмельницької області
щодо визначення їх динаміки вже як стратегічних індикаторів. На
відміну від визначення стратегічних пріоритетів розвитку Хмельниччини на підставі SWOT-аналізу у 2010-2011 рр., вироблення
стратегічних і оперативних цілей, завдань та заходів, наведені сім
стратегічних індикаторів розглядались як стратегічні пріоритети для уточнення Регіональної стратегії розвитку Хмельниччини
на період до 2020 року та нових Регіональних стратегій розвитку на
періоди до 2027 та 2030 рр.
Людиноцентриський підхід до стратегічного планування соціально-економічного розвитку Хмельниччини базується на концептуальному положенні про те, що його організаційно-економічна
сутність визначена як планово-прогнозна діяльність регіональних
і місцевих органів влади щодо змін негативних тенденцій показників-індикаторів ІРЛР на позитивні шляхом обґрунтування стратегічних пріоритетів і практичного впровадження відповідних заходів по їх досягненню.
На підставі прогнозних розрахунків ІРЛР Хмельниччини на
2016–2020 рр. були збережені 4 діючі (в уточненій редакції) і рекомендовані дві нові стратегічні цілі для області до 2020 року.
Перша нова стратегічна ціль — «Підвищення рівня та
якості життя населення області», операційними цілями якої були
визначені 7 національних Цілей Розвитку Тисячоліття:
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1. «Подолання бідності»;
2. «Забезпечення якісної освіти впродовж життя»;
3. «Забезпечення гендерної рівності»;
4. «Зменшення дитячої смертності»;
5. «Поліпшення здоров’я матерів»;
6. «Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів»;
7. «Сталий розвиток довкілля».
Була складена Матриця національних та цільових індикаторів
ЦРТ на період до 2015 року для Хмельницької і Чернівецької областей порівняно з даними для України в цілому. Отримані відхилення були використані для уточнення Регіональної стратегії розвитку Хмельниччини на період до 2020 року та для розробки Плану
заходів з їх реалізації на 2018–2020 рр.
Друга нова стратегічна ціль – «Удосконалення системи
стратегічного планування регіонального розвитку на рівні області» з операційним цілями:
1. Впровадження механізму державного регулювання регіонального людського розвитку.
2. Інституційне забезпечення регіонального розвитку на рівні
області (на виконання п. 17 постанови Кабінету Міністрів України
від 07 жовтня 2015 р. № 821, [16; 17]).
3. Створення Центру сталого розвитку як наукового підрозділу Хмельницького університету управління та права (на прикладі
Центру сталого розвитку Ужгородського національного університету).
4. Проведення Регіональних консультацій в адміністративних
районах області щодо адаптації і локалізації 17 Цілей Сталого Розвитку до національних завдань і підготовка відповідної науковоаналітичної доповіді.
5. Оцінка результативності та ефективності реалізації 58-ми
Цільових програм, що знаходяться на контролі Облради, та визначення пріоритетних регіональних комплексних програм, до яких необхідно внести зміни щодо імплементації завдань та індикаторів досягнення областю Цілей Розвитку Тисячоліття на період до
2020 року.
6. Розробка Програми сталого (еколого-соціально-економічного) розвитку Хмельницької області на період до 2020 року, виходячи з завдань та індикаторів покращення Індексу регіонального
людського розвитку.
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7. Розробка Стратегії сталого (еколого-соціально-економічного) розвитку Хмельницької області на періоди до 2027 року та до
2030 року і Плану заходів з їх реалізації на 2021–2023 рр., 2024–
2027 рр., 2028–2030 рр.
Збережені 4 стратегічні цілі в Стратегії регіонального розвитку Хмельниччини на період до 2020 року були представлені в наступній редакції:
Стратегічна ціль 3 – Підвищення рівня конкурентоспроможності області (нова редакція стратегічної цілі № 1 Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період до 2020 року,
яка була розроблена в 2010–2011 роках) зі збереженням минулої редакції операційних цілей.
Стратегічна ціль 4 – Забезпечення росту регіонального
потенціалу (вирішення наскрізних проблем) з уточненням минулої редакції операційних цілей, виходячи зі стану їх досягнення у
2011–2016 роках згідно з Планами заходів з їх реалізації на 2011–
2014 роки та на 2015–2017 роки.
Стратегічна ціль 5 – Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону (збереження минулої редакції цілі 3
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період
до 2020 року) з уточненням редакції операційних цілей відповідно
до складових цілі № 1 Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року.
Стратегічна ціль 6 – Реалізація туристичного потенціалу
регіону (збереження редакції цілі 2 Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період до 2020 року) з уточненням редакції операційних цілей, виходячи зі стану їх досягнення у 2011–
2016 роках згідно Планів заходів з їх реалізації на 2011–2014 роки
та на 2015–2017 роки.
Нові перші дві стратегічні цілі уточненої Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період до 2020 року – це
передмова обґрунтування стратегічних і операційних цілей регіону
на періоди до 2027 та до 2030 років.
Втіленням їх в життя планувалось суттєво відрізнити діяльність Хмельницької ОДА та Хмельницької Облради від діяльності
місцевих державних адміністрацій і місцевих рад інших областей.
Це стало б запорукою зростання серед населення Хмельниччини,
насамперед, перед молоддю та громадськими організаціями, авторитету керівників об’єднаних територіальних громад, районів та
області як соціальних лідерів Подільського краю.
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У зв’язку з цим доречним виявилось порівняння уточнених
стратегічних цілей розвитку Хмельницької області на період до
2020 року з уточненими індикаторами і стратегічними цілями розвитку Львівської та Чернівецької областей на період до 2020 року,
які за Індексом регіонального людського розвитку в останні роки
займали перші місця в рейтинговій оцінці усіх областей України.
Проєкт Плану заходів на 2018–2020 рр. з реалізації уточненої
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період
до 2020 року включав 6 Програм, які за назвами співпадали з
назвами 6-ти стратегічних цілей розвитку.
Робочою групою Хмельницької ОДА з впровадження системи ППБ в діяльність облдержадміністрації була рекомендована
типова структура цих Програм: «Напрями Програми»; «Проєктні
ідеї»; «Масштаби впливу ідеї»; «Терміни виконання»; «Засоби
реалізації»; «Орієнтовний фінплан»; «Умови і ризики»; «Основні ризики здійснення»; «Очікувані результати»; «Показники-індикатори моніторингу» [15, с. 11].
Регіональна програма людського розвитку Хмельницької області на 2016–2020 рр. крім локальних завдань досягнення 7 ЦРТ на
національному рівні включала додатково підпрограми «Охорона
здоров’я», «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт».
Паспорт цих підпрограм структурно включав 9 розділів [18]:
1. Місія підпрограми в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) та Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) на період до
2020 року. Призначення підпрограми у структурі Регіональної програми людського розвитку Хмельниччини на 2016–2020 рр.
2. Система показників оцінки, прогнозування і планування
людського розвитку в області.
3. Стратегічні індикатори Регіонального людського розвитку
в області майбутніх років.
4. Соціальні нормативи України, стандарти та еталони країнчленів ЄС.
5. Матеріально-технічна база людського розвитку в області.
5.1. Діюча МТ база: перелік об’єктів, місце розташування,
стан фізичного та морального зносу, укомплектованість фахівцями,
наявність фінансування.
5.2. Потреба в модернізації діючих об’єктів та створення нових:
– наявність та необхідність розробки проєкту;
– поточний та капітальний ремонт;
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ціалу;

– реконструкція зі збереженням або з розширенням потен-

– нове створення або нове будівництво;
– оснащення обладнанням, засобами зв’язку, комп’ютерною
технікою, Інтернет;
– реставрація пам’яток культури, історії та архітектури;
– підготовка і перепідготовка кадрів.
6. Доцільні джерела та прогнозні обсяги фінансування:
– місцевий бюджет;
– державний бюджет;
– спільне фінансування з державного та місцевого бюджетів;
– державно-приватне партнерство;
– секторальна бюджетна допомога ЄС;
– міжнародна технічна допомога на місцевий розвиток;
– прямі іноземні інвестиції;
– кредити і гранти;
– благодійні фонди та спонсорська допомога;
– соціальні облігації.
7. Перелік обласних цільових, комплексних, інвестиційних
програм і проєктів, до яких необхідно внести зміни щодо імплементації місцевих завдань та індикаторів досягнення ЦРТ та ЦСР:
назва програми, термін дії, документ затвердження, завдання та індикатори.
8. Заходи щодо зменшення негативного впливу подій і обставин та збільшення позитивного впливу місцевої адміністрації на
людський розвиток.
9. Відповідальні виконавці по роках.
Діяльність робочої групи забезпечила своєчасне виконання
Хмельницькою ОДА наступних постанов Уряду:
– від 7 жовтня 2015 р. № 821 «Деякі питання реалізації у
2015–2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року» (п. 13 – Розроблення та подання на розгляд
Уряду проєктів актів Кабінету Міністрів України щодо порядку та
методики обрахування Індексу конкурентоспроможності регіону та
Індексу регіонального людського розвитку та розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року. – Джерела фінансування: бюджетні призначення Головних розпорядників коштів, установлен
і у Законі про Державний бюджет, міжнародна технічна допомога.
Відповідальні за виконання – Мінрегіон, інші ЦОВВ, обласні держадміністрації. Строк виконання – до 1 жовтня 2016 р.) [16];
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– від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів
з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів» (п. 11 - Розроблення проєкту Плану заходів на наступний
етап періоду дії регіональної стратегії починається не пізніше, ніж
за 15 місяців до завершення першого етапу, який для Хмельницької
області визначений 2017 роком. Тобто, розроблення проєкту Плану
заходів на 2018–2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період до 2020 року повинен був
розпочатися з 1 жовтня 2016 року) [17].
Таким чином, вирішення проблеми вдосконалення системи
стратегічного планування Хмельниччини обґрунтовано Робочою
групою з впровадження системи ППБ в діяльності Хмельницької
облдержадміністрації наступними шляхами:
– були розраховані прогнозні значення за 6-ти блоками та
33-м показникам Індексу регіонального людського розвитку
Хмельницької області по роках на період 2017-2020 роки, виходячи з національних завдань досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, локалізованих на рівень області (що забезпечило виконання п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня
2015 р. № 821 [16]);
– був розроблений базовий варіант проєкту Регіональної
програми людського розвитку Хмельницької області на 2017–
2020 роки, який на початку жовтня 2016 року був представлений голові ОДА та його заступникам і штатним радникам для
ознайомлення (що забезпечило виконання п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 [17]);
– була розроблена система узгодженості завдань та індикаторів Цілей Розвитку Тисячоліття з показниками блокаспектів регіонального людського розвитку.
Тобто, у Голови Хмельницької ОДА О. О. Корнійчука були
наявні підстави і він виступив з ініціативою перед Адміністрацією
Президента України, Кабінетом Міністрів України і Міністерством
регіонального розвитку України прийняття відповідних розпоряджень, постанов і наказів щодо впровадження у Хмельницькій області пілотного проєкту з проведення експерименту «Державне регулювання регіонального людського розвитку на рівні адміністративної області» (по аналогії з проведеним в період з 1 квітня 2001 р.
по 01 квітня 2005 р. державно-правового експерименту розвитку
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місцевого самоврядування в місті Ірпінь. Селищах Буча, Ворзель,
Гостомель, Коцюбинське Київської області).
Детальний розгляд і обговорення базового варіанту проєкту
Регіональної програми людського розвитку Хмельниччини на період до 2020 року було намічено здійснити на семінарах в листопаді
та грудні 2016 року. Але семінари не відбулися в зв’язку з недостатнім усвідомленням актуальності запровадження системи ППБ
людського розвитку в Хмельницькій області, насамперед, штатними радниками голови ОДА, які виявилися не достатньо професійно підготовленими і не бажали втрачати свою "цінність".
Фахівці Хмельницької ОДА соціально-економічного профілю занадто були перевантажені офісною біганиною і не мали службового часу щодо усвідомлення життєвої необхідності виміру,
прогнозування, планування та бюджетування людського розвитку в
області. Підвищити їх усвідомленість не вдалося.
Крім того, поточні справи керівництва Хмельницької ОДА та
Хмельницької Облради, насамперед, з розробкою та розглядом
проєктів Плану соціально-економічного розвитку Хмельницької
області на 2017 рік та Місцевих бюджетів на 2017 рік (в діючій методології, яка не була орієнтована на людський розвиток),
розв’язання проблем з освоєнням ОТГ області бюджетних коштів,
а також підготовка Хмельниччини до роботи у зимових умовах відсторонили проведення навчань і виконання намічених заходів вдосконалення стратегічного планування вже на 2017 рік.
У зв'язку з цим не випадковими стали висновки в проєкті
"Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр." такого проблемного питання реалізації Регіональних стратегій розвитку адміністративних областей на період до 2020 року, як "недостатній рівень кваліфікації розробників проєктів розвитку та
неспроможність переможців тендерів забезпечити реалізацію
проєктів на якісному рівні" [24, с.44].
В проєкті Стратегії на період до 2027 року відмічена також
неспроможність авторів проєктних ідей (як фізичних осіб, так і
органів місцевого самоврядування) розробляти проєкти за
встановленими формами (насамперед, обґрунтовувати фінансові витрати).
Робочою групою з впровадження системи ППБ в діяльність
Хмельницької ОДА рекомендувала Департаменту освіти ввести
практику затвердження тем курсових робіт і магістерських дипломів ЗВО, виходячи із завдань підвищення планово-аналітичної
і прогнозно-фінансової роботи службовців районних і обласних
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державних адміністрацій та депутатів районних і обласної ради з
проблем людського розвитку в області.
ГО «Інститут громадянського суспільства», який на грантових фінансових умовах монопольно виконує величезну роботу
щодо агітаційної, просвітницької та законотворчої діяльності з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, за ознаками «наявність та узгодженість спільних інтересів суміжних рівнів управління» та «щільність
розміщення створених ОТГ на території району» визначив 7 типів
адміністративних районів, в яких утворені ОТГ з варіантами міжбюджетних відносин щодо освоєння ними субвенцій на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення [19].
Експериментальне відпрацювання цих варіантів в процесі
реалізації пілотного проєкту в Хмельницькій області дозволило б
визначити межі тих бюджетних повноважень усіх обласних державних адміністрацій нашої держави, які необхідно переглянути та
уточнити з врахуванням положень попередньо прийнятих та діючих
на той час Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97–ВР, «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586–ХІV, «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017–
III.
Основною метою проведення експерименту, який ініціював
вчений секретар Робочої групи і позаштатний радник Голови Хмельницької ОДА В. Ф. Столяров, стало б відпрацювання та остаточне визначення повноважень ОДА (функцій, прав, бюджетних
повноважень, відповідальності, компетенції) в умовах реалізації
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади і відповідних законів України щодо децентралізації влади в сфері забезпечення сталого (еколого-соціально-економічного) розвитку регіону.
Правову основу пілотного проєкту спроможний був забезпечити Хмельницький університет управління та права, який мав у
своєму складі відповідний факультет та спеціалізовану лабораторію, а також науковий підрозділ — Центр сталого розвитку.
Економічну основу проведення експерименту спроможний
був забезпечити Бердянський університет менеджменту і бізнесу,
представники професорсько-викладацького складу якого були членами Робочої групи Хмельницької ОДА з впровадження системи
ППБ в діяльності облдержадміністрації.
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У ході експерименту передбачалась плідна співпраця з Мінздравом України та Міністерством освіти і науки України, як Головними розпорядниками бюджетних коштів при визначенні обсягів освітянської та медичної субвенції.
Встановлення бюджетного фінансового нормативу слід було
б здійснювати від визначеної законодавством потреби, а не від обсягу фінансових ресурсів, які Мінфін України разом з вказаними
Головними розпорядниками бюджетних коштів вважали за можливе виділення на забезпечення цієї потреби.
Обласні державні адміністрації повинні були б здійснювати
контроль за досягненням відповідності розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості реальної вартості суспільної послуги з врахуванням місцевих особливостей. У разі виявлених відхилень — мати право отримувати додаткові до медичної і освітянської субвенцій трансферти з Державного бюджету України.
У передмові Науково-практичного коментаря до Бюджетного
кодексу України у заключному розділі V «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальності за порушення
бюджетного законодавства» рекомендувалось розробити «Основні
положення щодо впровадження відповідальності органів державної та місцевої влади та органів місцевого самоврядування
за недофінансування за нормативами бюджетної забезпеченості
Національної програми людського розвитку та Регіональних
програм людського розвитку» [20].
Виникла потреба розробки нових Стратегій регіонального
розвитку адміністративних областей України на період до 2027 та
до 2030 років, а Планів заходів з їх реалізації на 2021–2023, 2024–
2027 і на 2028–2030 роки. Така ж ситуація виникла зі строками розробки нової Державної стратегії регіонального розвитку України: її
необхідно було розробити на період до 2027 року, а враховуючи
принцип наступності (історичної спадкоємності) та строки реалізації Цілей Сталого Розвитку — і на період до 2030 року.
При цьому, аналогічно діючим вимогам розробки Стратегій
регіонального розвитку згідно Порядку, що розглядається, формування нової Державної стратегії регіонального розвитку України
повинно було б здійснюватись з урахуванням регіональних стратегій адміністративних областей, які повинні включати окремо Стратегії розвитку ОТГ [17, п.8].
В зв’язку з цим, доцільно було б як при розробці Державної
стратегії регіонального розвитку України на період до 2030 року,
так і при підготовці Стратегій регіонального розвитку областей на
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період до 2030 року, врахувати 17-ть Цілей Сталого Розвитку (ЦСР)
як нових орієнтирів загального бачення майбутнього світовою спільнотою на період до 2030 року, що містять 86-ть завдань з 172-ма
індикаторами і продовжують з уточненням 7-м Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), що діяли до 2015 року [21].
Прийняття ЦСР на наступні 15 років відбулось на Саміті
ООН з Порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 року,
який відбувся в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня 2015 року.
На той час позачергово обраний 5-й Президент України Петро
Порошенко, виступаючи на цьому Саміті ООН, зазначав, що «Заради досягнення Цілей Сталого Розвитку на національному рівні
Україна здійснюватиме нові програми і проєкти, які на практиці
забезпечать макроекономічну стабільність, екологічний баланс та
соціальну згуртованість. ЦСР служитимуть в якості загальної основи для подальших перетворень в Україні» [22].
ЦСР офіційно вступили в силу з 1 січня 2016 р. і Уряд України разом з бізнес-колами та громадським сектором мали створити
умови для повноцінного досягнення цих 17-ти цілей [21]:
Ціль 1. Подолання бідності (3 завдань, 5 індикаторів);
Ціль 2.Подолання голоду, розвиток сільського господарства
(4 завдань, 9 індикаторів);
Ціль 3.Міцне здоров’я і благополуччя (9 завдань, 16 індикаторів);
Ціль 4. Якісна освіта (7 завдань, 11 індикаторів);
Ціль 5. Гендерна рівність (6 завдань, 12 індикаторів);
Ціль 6.Чиста вода та належні санітарні умови (5 завдань,
13 індикаторів);
Ціль 7. Доступна і чиста енергія (4 завдання, 7 індикаторів);
Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання (6 завдань,
16 індикаторів);
Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура (7 завдань, 15 індикаторів);
Ціль 10.Скорочення нерівності (5 завдань, 8 індикаторів);
Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад (6 завдань, 12 індикаторів);
Ціль 12. Відповідальне споживання і виробництво (4 завдання, 7 індикаторів);
Ціль 13.Пом’якшення наслідків зміни клімату (1 завдання,
1 індикатор);
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Ціль 14.Збереження морських ресурсів (3 завдання, 5 індикаторів);
Ціль 15.Захист та відновлення екосистем суші (4 завдання,
13 індикаторів);
Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути (9 завдань, 18 індикаторів);
Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку (3 завдання,
4 індикаторів).
Слід особливо наголосити, що світовий досвід засвідчує, суспільний прогноз значною мірою залежить від підтримання балансу
між цілями економічного зростання, конкурентоспроможності бізнесу, забезпечення екологічної безпеки та зменшення соціальної нерівності. Для досягнення довгострокових цілей необхідно послідовно виконувати визначені коротко- та середньострокові завдання,
передумовами виконання яких є якісне управління, подолання корупції та соціальна підтримка.
Напрацьоване в Україні науково-методичне, інформаційностатистичне, аналітично-прикладне та інституціональне забезпечення ЦРТ мають стати основою у розробці нового довгострокового
стратегічного документу нашої держави – Національного плану дій,
який би адаптував ЦСР до 2030 року до тактичних національних
завдань і цільових показників-індикаторів.
В зв’язку з тим, що основою сталого розвитку є невід’ємні
права людини на активне життя та повноцінний розвиток, локалізація цих параметрів ЦСР повинна бути самостійно здійснена усіма
адміністративними областями і використана ними для розробки
Стратегії регіонального розвитку до 2027 та до 2030 років.
Недопущення відцентровості локальних цілей Регіональних
стратегії до 2027 та до 2030 років, визначених регіонами, від стратегічних цілей розвитку України в цілому, а навпаки, забезпечення
їх доцентровості як основи збереження територіальної єдності України, ставало головною задачею діяльності обласних та районних
держадміністрацій, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, Адміністрації Президента України у визначенні та завершенні реалізації ЦРТ до 2020 року та Цілей Сталого Розвитку до
2030 року.
Узгодженість коротко- та середньострокових цілей розвитку
регіонів з довгостроковими цілями розвитку України в цілому, як
парламентсько-президентської республіки повинно стати базою
підготовки Послань Президента України до Українського народу і
до Верховної Ради України, Програм діяльності Кабінету Міністрів
285

України, Програм сталого (збалансованого) соціально-економічного розвитку держави і регіонів, державного та місцевих бюджетів.
Обґрунтування й оптимізацію варіантів досягнення узгодженості стратегічних цілей розвитку України і регіонів ЦСР на період
до 2030 року спроможні здійснювати Національна Академія Наук
України (Відділення економіки) за участі Регіональних наукових
центрів НАНУ при координації Міністерством освіти і науки України, Міністерством економічного розвитку України, Міністерством
праці та соціальної політики України, Мінфіном України. З використанням програмно-цільових методів стає можливим побудова
«Дерева цілей» від областей до держави в цілому як матриці ієрархії
відповідних завдань і стратегічних індикаторів Національного
плану дій зі сталого розвитку.
На основі Національного плану дій доречно було б розробляти на періоди до 2027 та 2030 років:
Державну стратегію сталого збалансованого соціально-економічного розвитку України;
Державну стратегію регіонального розвитку України;
Стратегії регіонального розвитку адміністративних областей.
Епілог. Напередодні 90-річного ювілею Василя Івановича
Пили його соратники і учні в черговий раз усвідомили результати
спільної творчої діяльності. Переосмислення конструктивних ідей і
настанов ювіляра в сфері соціально-економічної регіоналістики надихнули членів Робочої групи Хмельницької обласної державної
адміністрації з впровадження системи Прогнозування-Програмування-Бюджетування (ППБ) в її діяльність на підготовку Науковоаналітичної записки «Оцінка стану справ, що склалися зі стратегічним плануванням у Хмельницькій ОДА та Хмельницькій обласній раді з рекомендаціями щодо його здійснення по-новому»
(104 сторінки основного тексту і на 72 сторінках – 21 додаток).
Науково-аналітична записка, як і Регіональна програма людського розвитку Хмельниччини на період до 2020 року (жовтень
2016 р.), була розповсюджена усім членам Робочої групи, а також в
ГО «Інститут громадянського суспільства» з отриманням «Дякую!»
від А. Ф. Ткачука.
У Записці представлені не тільки результати, основні висновки аналітико-статистичної діяльності Робочої групи, її рекомендації
і пропозиції, а й творчі роздуми щодо підвищення ролі вітчизняної
економічної науки і регіоналістики в ефективному і результативному державотворенні.
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На жаль, в унітарній державі «Україна» ціна влади на
рівні регіонів й досі не розглядається як соціальна відповідальність за людський розвиток свого населення зі збереженням та
подальшим поглибленням етичних, духовних і моральних традицій.
Саме тому наукова-аналітична записка була підготовлена в
контексті формування соціальної відповідальності Голови ОДА
О. О. Корнійчука перед населенням Хмельниччини в процесі розробки і реалізації Стратегії регіонального розвитку області на періоди до 2020, 2027 та до 2030 років (грудень 2016 – січень 2017 рр.).
Після Революції гідності 2014 року гасла «Життя по-новому!» і «Децентралізація влади!» в кінцевому результаті призвели
до критичної трудової міграції активних заробітчан та до депопуляції нації.
Механізм державного управління регіональним людським
розвитком, розроблений фахівцями Бердянського університету менеджменту і бізнесу (БУМіБ) – членами Робочої групи Хмельницької ОДА з впровадження системи ППБ в її діяльність передбачав,
щоб «Адаптація і локалізація Цілей Сталого Розвитку на період до
2027 р. та 2030 р.» повинні готувати місцеві державні адміністрації
шляхом проведення Регіональних консультацій разом з Органами
місцевого самоврядування (ОМС) та Об’єднаними територіальними громадами (ОТГ) за участі регіональних наукових установ та
Закладів вищої освіти (ЗВО), представників бізнесу та експертів від
організованої громадськості.
Керівництво Бердянського університету менеджменту і бізнесу (ректор – д.е.н., проф. Л. І. Антошкіна), фахівці якого плідно
і продуктивно працювали у складі Робочої групи Хмельницької
ОДА з проблем впровадження системи ППБ в діяльність облдержадміністрації, письмово звернулося до центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ)з пропозиціями співпраці:
по-перше, у проведенні Регіональних консультацій щодо адаптації ЦСР до кожної адміністративно-територіальної одиниці України;
по-друге, у впровадженні пілотного проєкту «Державне регулювання регіонального людського розвитку в адміністративній області»;
по-третє, щодо використання прогнозних розрахунків Індексу регіонального людського розвитку (ІРЛР) на періоди до
2020 р. та 2027 р., як основи розробки Регіональних програм люд287

ського розвитку з визначенням стратегічних пріоритетів і індикаторів регіонального розвитку.
Пропозиції ТОВ «БУМіБ» отримали віце-прем’єр-міністри
Кабінету Міністрів України В. А. Кириленко і Г. Г. Зубко (вих. 0138 та 01-41 від 21.02.2017 р.), президент Академії педагогічних наук
України В. Г. Кремень (вих. 01-40 від 21.02.2017 р. та 01-42
22.02.2017 р.), міністерша освіти і науки України Л. М. Гриневич
(вих. 01-33 від 17.02.2017 р.), міністр фінансів України О. О. Данилюк (вих. 01-39 від 21.02.2017 р.), перший заступник міністра освіти
і науки України В. В. Ковтунець (вих. 01-43 від 22. 02. 2017 р.), перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства УкраїниБ. А.Негода (вих. 0151 від 03.03.2017р.)
Голова Хмельницької ОДА О. О. Корнійчук підтримав ініціативу Робочої групи у впровадженні пілотного проєкту "Державне
регулювання регіонального людського розвитку в адміністративній
області" листами віце-прем’єр-міністру, міністру регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Г. Зубко (вих. 58/26-13-872 від 01.03.2017 р.) та міністру
освіти і науки України Л. М. Гриневич (вих. 59/26-13-872 від
01.03.2017 р.).
У процесах співпраці ТОВ «БУМіБ» з Центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) та їх кураторством малось на меті
завершення акредитації університету за освітньо-кваліфікаційним
рівнем (ОКР) «Магістр» та створення докторської спеціалізованої
вченої ради на базі діючої кандидатської, до складу якої були залучені доктора економічних наук, професори: І. К. Бондар,
В. С. Беседін, О. Ю. Рудченко, В. Ф. Столяров з колишнього ЕНДІ
Держплану України, а також створення кандидатської спеціалізованої вченої ради економічного профілю у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова за участі д.е.н., професора В. І. Пили.
Вчений секретар робочої групи Хмельницької ОДА з проблем
впровадження системи ППБ в діяльність облдержадміністрації
В. Ф. Столяров був запрошений для участі 13 квітня 2017 р. для наради в Мінрегіон України з порядком денним по узгодженню положень проєкту постанови Уряду «Деякі питання удосконалення
системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» щодо вдосконалення методик та
порядку розроблення Індексів регіонального людського розвитку та
конкурентоспроможності регіонів.
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На виконання постанови Уряду (від 7 жовтня 2015 р. № 821
«Про затвердження Плану заходів на 2015–2017 рр. з реалізації
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.»,
за підписом А. Яценюка [16]) під час наради була презентована Методика проведення планово-прогнозних розрахунків ІРЛР за методикою його вимірювання 2012 р. за шістьома блок-аспектами та
тридцяти трьома показниками, яка пройшла апробацію в Хмельницькій ОДА під час підготовки першої в Україні «Регіональної програми стійкого людського розвитку Хмельниччини» на 2016–
2020 рр.
З мотивів недоброчесної конкуренції з боку ГО «Інститут громадянського суспільства» презентована Методика не була схвалена
Мінрегіоном України. Визиває подив щодо мотивів звільнення
Корнійчука Олександра Олександровича з посади голови Хмельницької ОДА, як уродженця міста Констянтинівськ на Хмельниччині
та представника партії «Удар», лідери якої на той час займали провідні посади в Адміністрації Президента України завідуючого сектором і першого заступника керівника Адміністрації.
Отримання позитивних результатів пілотного проєкту «Державне регулювання регіонального людського розвитку в адміністративній області» передбачалось розповсюдити розробниками і кураторами з ЦОВВ на усі області України, а не як підстави особистої
перемоги в отриманні міжнародних грантів або більш високих посад в Мінрегіоні чи Уряді України. Головна місія проєкту – підвищення ролі вітчизняної економічної науки у підготовці і прийнятті
Україною власних державних рішень шляхом зменшення «зовнішнього впливу» на намічену для проведення адміністративно-територіальну реформу в умовах децентралізації влади.
Пілотний проєкт для Хмельницької ОДА базувався не тільки
на нових і осучаснених базових знаннях членів Робочої групи з питань ППБ, а й на використання їх власного досвіду у створенні Автоматизованих систем управління (АСУ) Бердянського заводу
«Азовкабель», вугільних об’єднань — тресту «Свердловвугілля» та
комбінату «Свердловантрацит», комплексу економетричних моделей «Укр-1», «Укр-2», «Укр-3» та «Дісплан», моделей узгодження
цільових програм народногосподарського плану, системи індикативного планування та інших наукових наробок ЕНДІ та Голов
НДІОЦ Держплану України та Інституту кібернетики НАН України.
Але не сприйняття діючої в державі системою влади вітчизняних наукових розробок, які не супроводжувались «Грантовою
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Халявою», стало звичним явищем професійної соціальної стратифікації українських економістів і гуманітаріїв. Саме тому головні
розробники для Хмельницької ОДА пілотного проєкту к.е.н.
О. В. Шинкарюк та к.е.н. В. В. Островецький відмовились від завершення і захисту своїх докторських дисертацій (в умовах відсутності підтримки МОН України створення докторської спецвченої
ради у ТОВ «БУМІБ»), так само вчинили зі своїми кандидатськими
дисертаціями Т. В. Овчаренко, Є. І. Пшеничний, О. І. Кушлак,
Д. М. Артемєнко.
З 2014 року значно активізувався вплив кукловодів Міжнародного геополітичного бізнесу у формі зовнішнього керівництва
функціонуванням Мінрегіонбуду та Уряду України.
Наприклад, в 2016 році при розробці Регіональної програми
людського розвитку Хмельниччини на 2016-2020 роки вчений секретар Робочої групи з впровадження системи ППБ в діяльність ОДА
письмово (через електронну пошту) звернувся в українське відділення ПРООН в м.Києві з пропозицією спільного проведення в
Хмельницькому регіональної обласної консультації з адаптації і локалізації ЦСР на період до 2030 року.
Була отримана відповідь: в грудні минулого 2015 року консультації в Хмельницькому вже відбулися, тому навряд чи ми зможемо ще раз провести їх в цьому місті. Зараз триває друга хвиля
консультацій вже в інших 10-ти містах (а перераховано тільки 8-м):
Дніпро, Суми, Житомир, Запоріжжя, Тернопіль, Херсон, Ужгород
і Маріуполь.
Але це не відповідало дійсності. Регіональні консультації з
адаптації і локалізації ЦСР в місті Хмельницькому не проводилися
в грудні 2015 року.
Перша Регіональна консультація була проведена в місті Києві
5-6 липня 2016 року за участі фахівців Інституту економіки промисловості НАН України та Міністерства економічного розвитку
України. В перерахованих у відповідних містах Регіональні консультації будуть проведені у другому півріччі 2016 року: крім
Херсону, вони відбудуться в містах Черкаси, Чернівці і Луцьк [15,
с.10].
Розроблену систему узгодженості ЦСР з показниками-індикаторами ІРЛР, яка була ініціативно розроблена фахівцями Інституту
фізичної економіки ім. С.А.Подолинського у складі Робочої групи
Хмельницької ОДА, не вдалося презентувати і запровадити в усіх
областях України [9; 12].
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Таким чином, місто Хмельницький і Хмельницька область не були передбачені ПРООН як "сфери зовнішнього
впливу", а Мінрегіонбуд та Уряд не сприйняли ініціативно розроблені вітчизняні наукові наробки.
В науково-аналітичній записці Робочої групи "Оцінка стану
справ, що склалися зі стратегічним плануванням у Хмельницькій ОДА та Хмельницькій Облраді з рекомендаціями щодо його
здійснення по-новому" (грудень 2016 – січень 2017 рр.) наголошувалось, що не зважаючи на лідерство Хмельницької області у створенні ОТГ, багаторічну спільну діяльність волонтерів з США та ГО
Фонд «Стара-Волинь» (Гнатюк Наталія Володимирівна, с. Гриців,
Шепетівський район), а також наявність відділення Регіональних
організацій громадянського суспільства (РОГС) в с.м.т. Дунаївці
(керівник регіонального відділення – Кухаренко Анатолій Аркадійович), жодна з громад області не ввійшла до оголошеного Агентством США з міжнародного розвитку до складу перших 25-ти громад, залучених до нової програми USAIDDOBRE.
Конкурс для РОГС тривав з 19 вересня по 19 жовтня 2016
року і згідно умов програми DOBRE Україна протягом 20162021 років мала отримати 50,0 млн дол. на розвиток регіонів.
Здійснення програмного навчання, наставництва, консультацій та технічної підтримки місцевих організацій громадянського
суспільства (ОГС) Програмою DOBRE буде здійснюватись у 7-ми
областях України: Харківській, Дніпропетровській, Херсонській,
Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській та Тернопільській.
Без втручання керівництва Хмельницької ОДА та активізації діяльності Агенції регіонального розвитку області жодна з
ОТГ Хмельниччини виявилась не спроможною самостійно
прийняти участь у конкурсі для РОГС та виграти його. Але
перспективи для цього безумовно зберігаються при своєчасному
виконанні підготовчої роботи.
Фахівці Інституту фізичної економіки ім. С.А.Подолинського
навели також приклад ігнорування Мінрегіоном України рекомендацій і пропозицій вітчизняної економічної науки [13, с.184].
Хмельницький університет управління і права (засновник
Хмельницька обласна рада) в травні 2016 р. звернувся до прем’єрміністра України В.Б. Гройсмана з пропозицією щодо використання
методичних рекомендацій по удосконаленню оцінки результативності реалізації державної регіональної політики на підставі використання методичних наробок «Статистичне моделювання соці291

ально-економічного розвитку». Пропозиції були підготовлені завідуючим кафедри математики, статистики та інформаційних технологій цього університету, д.е.н., професором Кулиничем Омеляном
Івановичем.
Мінрегіон України на це звернення повідомив, що найближчим часом спільно з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади буде проводитися робота щодо удосконалення
системи оцінки та моніторингу соціально-економічного розвитку
регіонів з урахуванням найкращих практик та методик Європейського Союзу (вих. від 14.06.2016 р. № 9/31.1-288-16).
В рамках цієї роботи будуть опрацьовані подані методичні рекомендації. Крім того, запропоновані рекомендації також були надіслані Мінрегіоном для врахування у роботі Мінекономрозвитку
та Держстату.
Тобто і в цьому питанні методичного забезпечення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів Уряд України виявився не самостійним, а під «зовнішнім впливом».
Запрошення д.е.н., професора О.І. Кулинича до складу Робочої групи Хмельницької ОДА з проблем впровадження системи
ППБ в діяльність облдержадміністрації забезпечило використання
його методичних наробок для прогнозування ІРЛР на період 20162020 рр. за Методикою його виміру 2012 р. на статистичній базі з
2004 р.
Результати прогнозних розрахунків були використані при
розробці у 2017 р. першої в Україні Регіональної програми людського розвитку Хмельниччини як адміністративної області [13-17].
Завершуючи гносеологічні оцінки професійної соціальної
стратифікації вітчизняних вчених та українського чиновництва загальнонаціональних і регіональних органів влади, доречним стає
наголошення та взяття на озброєння наступного народного прислів’я: «Без переосмислення історичного досвіду минулого,
власні граблі завжди будуть виглядати, як щось заморське і новеньке».
В умовах реалізації пілотного проєкту передбачалось вдосконалення методичного забезпечення формульних розрахунків субвенцій, дотацій і трансфертів на рівні області, виходячи с того положення, що так звані коригувальні коефіцієнти визначались би
Хмельницькою ОДА відносно середніх значень відповідних показників ОТГ, ОМС та районів області, а не відносно середніх значень
відповідних показників по Україні в цілому.
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ОДА, маючи у своїй структурі територіальні підрозділи
ЦОВВ (як Головні розпорядники бюджетних коштів) за такими
провідними складовими людського розвитку як Департаменти
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціальної допомоги населенню, спроможні самостійно розробляти і схвалювати
нормативно-правові акти щодо:
затвердження в описовому та вартісному вигляді соціальних
параметрів за кожним із делегованих державою органам місцевого
самоврядування повноважень у розрахунку на середньостатистичну
адміністративно-територіальну одиницю (а чому не на душу населення чи на одного школяра?), визначивши мінімальне і максимальне значення таких нормативів з урахуванням обсягів фінансових
ресурсів;
внесення змін до нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів і стандартів надання послуг;
формування Реєстрів наступних показників:
а) державних стандартів соціальних послуг та порядку визначення в них потреб населення адміністративно-територіальних одиниць і проведення моніторингу та оцінки їх якості;
б) галузевих нормативів і стандартів надання послуг, насамперед у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення;
в) соціальних нормативів за кожним із делегованих державою
органам місцевого самоврядування повноважень у розрахунку на
середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю в
описовому та вартісному вигляді (min/max) з урахуванням обсягів
власних та додатково необхідних фінансових ресурсів.
Згідно заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади від
2014 року ці акти і реєстри повинні бути були б затверджені Урядом
ще, відповідно, у жовтні та грудні 2016 року, але й досі це не здійснено.
ОДА повинні здійснювати контроль за досягненням відповідності фінансового нормативу бюджетної забезпеченості суспільної
послуги з врахуванням різноманітних особливостей населення кожної місцевості та збереження його моральних засад: духовності й
освіченості, історичної спадщини і територіальної єдності, звичаїв
і традицій, культури і світогляду, мирного менталітету та етнічних
цінностей. Обласні державні адміністрації признані сприяти виник293

ненню взаємообумовленого цілісного розвитку регіонів країні як цілого, єдиного національного: «Україна – єдина країна».
Програвши «конкурентні» змагання з ГО «Інститут громадянського суспільства», члени Робочої групи з питань ППБ Хмельницької ОДА не спроміглися завадити його презентації (при кураторстві збоку Уряду та Мінрегіону України) проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». В проєкті цього закону було запропоновано створення
округів замість адміністративних районів, де представниками держави стають призначені Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України префекти замість голів державних адміністрацій районів і областей. І це, не зважаючи на те, що Концепцією
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 2014 року в Україні передбачалось збереження району
на районному рівні в якості адміністративно – територіальної одиниці.
В проєкті вказаного Закону України визначено, що префект
на відповідній території спрямовує і координує діяльність територіальних органів ЦОВВ, забезпечує їх взаємодію з ОМС в умовах
воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної
ситуації (ст. 119, п. 3) [331]. Але це сприймається вже як нова форма
«смотрящих».
Дійсно, що це – нова форма «смотрящих» на модний французький манер (або коленкор) при конституційному закріпленні бандитсько-олігархічної системи диктаторської влади? Чи можливо в
корумпованій системі влади – це продукт розвитку вітчизняного
парламентаризму в парламентсько-президентській республіці,
якою вважає себе Україна? Наявне доцільним стає згадка заповіту
Великого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка: «Чужому
навчайтесь, та свого не цурайтесь!»
Діючи на той час районі державні адміністрації можливо було
б більш доцільнішим реорганізувати у юридично-консультативні та
аналітико — статистичні підрозділи ОДА з функціями Центрів медичних округів, Центрів адміністративних послуг і статистики,
Агенцій регіонального розвитку.
1
Проєкт Закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" № 2598. (13 грудня 2019 р. Президент Володимир Зеленський зареєстрував його у Верховній Раді, однак 17 січня 2020 р. Президент
відкликав законопроєкт для подальшого доопрацювання за результатами консультацій з керівництвом фракції "Слуга народу").
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Слід підкреслити, що проєктом Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року серед органів влади, що
забезпечують її реалізацію, районі державні адміністрації також не
передбачаються [24, с. 66].
Більш раціональним було б їх збереження за рахунок ліквідації всеукраїнських асоціацій ОМС, які під гаслом «демократії та
свободи», не маючи висококваліфікованих фахівців та вчених –
патріотів, «вимушені» освоювати гранти іноземних ляльководів як
тягар «зовнішнього впливу» на адміністративно – територіально реформу, що мала здійснюватися самостійно в суверенній і незалежній Україні за участі вітчизняної правової науки.
Девіз «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину» проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2027 року продемонстрував продовження людиноцентриського підходу до стратегічного планування та фінансування регіонального
розвитку, який Міністерство розвитку громад та територій (колишнє
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України) використало в якості методологічного забезпечення.
Науково-методологічні наробки Інституту фізичної економіки ім. С.А. Подолинського оцінені і підтримані для практичного впровадження д.е.н., професором Володимиром Кириловичем Черняк в статті «Українському народу – стабільнй
планомірностійкий людський розвиток (оцінка стану науковоадміністративного забезпечення). Частина І. Загальна ситуація
зі стратегічним плануванням людського розвитку в Україні»
[32].
У загальному плані формування регіональної політики держави та регіональних стратегій і програм повинно базуватись на
теорії і методології регіонально відтворення, а не на положеннях загальнонаціонального і галузевого відтворення у територіальному
аспекті. Але саме такий непродуктивний підхід був реалізований в
аналітичних частинах Державних стратегій регіонального розвитку
України на періоди 2015 та 2020 рр.
Структурно – відтворювальний підхід до розгляду положень
теорії і методології регіонального відтворення, розроблений
В. Ф. Столяровим і підтриманий В. І. Пила, базується на класифікації територіальних процесів відтворення, насамперед, органічних
складових матеріальної бази соціальної сфери: житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту
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і соціального забезпечення, культури і мистецтва, засобів масової
інформації, фізичної культури і спорту.
Наступним етапом класифікації процесів регіонального відтворення є: об’єкти зв’язку, телекомунікації та інформації; виробничої та дорожньо-транспортної інфраструктури; охорони навколишнього природного середовища; забезпечення комплексного і раціонального природокористування [20, c. 19].
Головне при цьому – визначення завершеності натуральноречового і вартісного кругообігу відповідних процесів на регіональному та місцевому рівнях.
Бюджетування територіальних відтворювальних процесів
стає провідним елементом фінансового механізму здійснення соціально економічних процесів різних масштабів національної економіки: село, селище, місто, адміністративний район та райони великих міст, адміністративна область, АР Крим, мм. Київ і Севастополь [23; 25-28].
В умовах децентралізації влади основним повноваженням органів місцевого самоврядування обласного рівня визнано стійке забезпечення сталого регіонального розвитку(передбачено Концепцією реформування місцевого самоврядування), який є динамічною
характеристикою регіонального простору. Останній об’єднує в межах відповідних територій виробників і споживачів товарів та послуг в єдину органічну цілісну еколого-економіко-соціальну систему регіону.
Тобто, регіон повинен розглядатися як просторово-територіальна концентрація галузей суспільно-господарської діяльності.
При цьому результати соціально-економічного розвитку територій
у повній мірі будуть залежати від характеру та ефективності діяльності трьох соціальних секторів (як рівноправних партнерів): громадського, приватного і державного.
Саме тому в основу регіонального розвитку має бути покладена плідна співпраця між організованою громадськістю, бізнесом
та органами місцевого самоврядування. Останні мають складати баланси місцевих фінансових ресурсів за усіма джерелами їх формування та використання, як орієнтирів визначення громадського
бюджету та пропорцій і меж взаємодії бюджетного централізму з
бюджетним федералізмом [20].
Проєктом Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року наголошено комплекс проблемних питань у сфері
її майбутньої реалізації. Серед них, насамперед, «непрогнозова296

ність джерел та обсягів фінансування Стратегії, а також фінансова незабезпеченість більшості її завдань» [24, с. 43-44].
Вирішенню цих проблемних питань буде сприяти нормативно-правове визначення меж взаємодії бюджетного централізму
з бюджетним федералізмом для фінансового забезпечення бюджетування відповідних аспектів і складових регіонального людського
розвитку [25-28].
Бюджетний федералізм в унітарній державі має полягати у
планомірній за часом регламентації таких масштабів фінансової самодостатності органів регіональної влади та місцевого самоврядування на основі бюджетно-фіскальної децентралізації за доходами,
які їм будуть визначені державою виходячи з видаткових бюджетних повноважень в соціально-економічному розвитку. Тобто, під
час впровадження бюджетного федералізму шляхом регламентації
пропорцій і співвідношень між коштами державного і місцевих
бюджетів в зведеному бюджеті держави видаткові бюджетні повноваження органів регіональної влади та місцевого самоврядування
мають відповідати обсягу надходжень, регламентованих державою.
В умовах бюджетного федералізму унітарної держави регіональні органи влади та органи місцевого самоврядування, не очікуючи вказівок і контрольних цифр від органів загальнонаціональної
влади, спроможні будуть самостійно аналізувати й оцінювати варіанти власних фінансових можливостей в базовому, звітному і плановому періодах (як мінімум у трирічному вимірюванні).
На підставі соціальних нормативів не нижче рівня мінімальних соціальних потреб і галузевих стандартів надання послуг населенню (освітня та медична субвенції, кошти на соціальний захист
і соціальне забезпечення) органи влади та органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення щодо реалізації проєктів Місцевих цільових програм і проєктів Планів заходів з реалізації
Регіональних стратегій.
Таким чином, впровадження бюджетного федералізму в унітарній державі буде націлено, з одного боку, на забезпечення фінансових потреб кожної територіальної громади адекватно її економічної спроможності, а, з іншого боку, на забезпечення соціальної рівності та соціальної справедливості в отриманні населенням конституційно гарантованих державою публічних послуг в кожному адміністративному районі.
У 2011 році у передмові Науково-практичного коментаря до
оновленого у 2010 році Бюджетного кодексу України (заг. ред.
Ф. О. Ярошенко, наук. ред. відп. викон. В. Ф. Столяров) було запро297

поновано включити до складу фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості під час планування коштів місцевих бюджетів (державне управління; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист
і соціальне забезпечення; культура і мистецтво; фізична культура
і спорт) додаткові нормативи бюджетного забезпечення гарантованих послуг житлово-комунального господарства та засобів
масової інформації (до гл. 13 «Загальні положення», у статті «Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості») [20, с. 26].
Також в Передмові було рекомендовано розробити «Основні
положення щодо впровадження відповідальності вищих органів
державної і місцевої влади та органів місцевого самоврядування за
недофінансування за нормативами бюджетної забезпеченості Національної і Регіональних програм людського розвитку» (до розд. V
«Контроль за дотримання бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства») [20, с. 27].
У Національній доповіді 2015 року «Політика інтеграції
українського суспільства в контексті викликів та загроз подій
на Донбасі» (за ред. Е. М. Лібанової) також наголошувалось на необхідності «визначення у Бюджетному кодексі України відповідальності розпорядників бюджетних коштів за несвоєчасне й
неповне фінансування делегованих повноважень» [29, с. 313].
Наведені пропозиції і рекомендації спрямовано на встановлення фінансових нормативів бюджетування соціальних послуг в
залежності від соціальних потреб, інституційованих законодавством, на відміну від поточного підходу Мінфіну України, який разом з Головними розпорядниками бюджетних коштів вважають за
можливе щодо виділення фінансових ресурсів у довільних обсягах
на забезпечення цих потреб (насамперед, бюджетних коштів на
освітню і медичну субвенції, та на соціальний захист і соціальне
забезпечення населення).
Тобто, в умовах інституалізації людиноцентриського підходу
до стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону бюджетний федералізм повинен був би базуватись, як мінімум, на фінансових нормативах бюджетної забезпеченості Індексу
регіонального людського розвитку (ІРЛР) за складовими і в цілому.
Передмова Науково-практичного коментаря до оновленого у
2010 р. Бюджетного кодексу України (2011) включала обґрунтовані
уточнення Кодексу, які необхідно прийняти для розробки Національної і Регіональної програм людського розвитку. Разом з цим
ІРЛР розглядався в якості критерія ефективності державної соці298

ально-економічної, регіональної, інноваційно-інвестиційної і екологічної політики та методологічних положень бюджетного федералізму [20].
Ідеї бюджетного федералізму, які розвиває В. Ф. Столяров
і підтримує В. І. Пила, мав би використати тимчасово виконуючий
обов’язки Президента України О. Турчинов у перемовинах з активістами створення Луганської та Донецької народних республік
Українського Донбасу для збільшення їх фінансової автономії з метою збереження територіальної єдності нашої держави. Це було викликано відсутністю системи підготовки і прийняття державних рішень із залученням фахівців вітчизняних наукових установ та висококваліфікованих радників, яка призвела до надто поспішного
впровадження «Проєкту АТО» на теренах Луганської і Донецької
областей.
Також, не був задіяний механізм соціально адекватного менеджменту регіонального людського розвитку в Українському Донбасі [23; 34; 35]:
1) нові знання і конкретні пропозиції «Наукових основ подальшого вдосконалення та розвитку концептуальних положень
Бюджетного кодексу України» діючою на той час владою не використовувались;
2) не сталося практичного впровадження Програми подолання бідності в Україні, розробленої Народним Рухом України (за
ред. д.е.н., проф. В. К. Черняка);
3) не було освоєно девіз світової спільноти ЕКСПО-2005
«Мудрість природи», який розкривали три органічні складові нового світогляду Людства — «Матриця природи», «Мистецтво
життя», «Розвиток екоспільнот»;
4) не імплементовано в українському законодавстві досягнення Цілі 1 «Подолання бідності (3 завдання, 5 індикаторів)» з
семи Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), прийнятих світовою спільнотою на період 2015 року;
5) не реалізовано попередньо погоджені пілотні проєкти
2005-2006 р. р. «Луганщина – ЦРТ» і «Донеччина – ЦРТ» (у
2010 році також «АР Крим – ЦРТ»).
Реалізація зазначених заходів на Українському Донбасі убезпечила б від проведення активістами проєкту «Новоросія» місцевих
референдумів під гаслом отримання населенням високих зарплат та
пенсій за прикладом анексованого Криму. Але, більш високий рівень життя на Українському Донбасі у порівнянні з населенням сусіднього Російського Донбасу та завдяки створенню у 2001–
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2013 рр. суттєвого прошарку середнього класу (38-40%) не сприяв
би виникненню передумов проведення цих референдумів.
Формування соціокультурного простору з метою інтеграції
українського суспільства на основі синтезу культур національних
спільнот, представлених на Донбасі, не може суперечити проігнорованому сучасною владою фундаментальному положенню того,
що «Суспільне буття визначає суспільну свідомість», а не «Суспільна свідомість визначає суспільне буття».
Стратегічною метою державної регіональної політики до
2027 року визнано розвиток та єдність, орієнтовані на людину –
гідне життя в згуртованій, децентралізованій, конкурентоспроможній і демократичній Україні. Затверджуючи цю стратегічну мету,
Уряд України постановою від 05 серпня 2020 р. № 695 визнав необхідним забезпечення ефективного використання внутрішнього потенціалу територій та їх спеціалізації для досягнення сталого розвитку країни. Це створить умови для підвищення рівня добробуту
та доходів громадян під час досягнення згуртованості в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному та просторовому вимірах [36].
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОРИНКУ
Будь-яке підприємство є відкритою системою, тому перспективи розвитку визначаються з-поміж іншого характером взаємодії з
зовнішнім макро- та мікросередовищем. Для підприємств-енергопостачальників найбільш значущим компонентом зовнішнього середовища, що суттєво впливає на їх діяльність, є державне регулювання енергоринку. Причому постачальникам доводиться враховувати як чинні регуляторні процедури, так і проголошені майбутні
зміни у конфігурації енергоринку. Саме подальша лібералізації
ринків природного газу та електроенергії, її темп і напрями будуть
визначати основні тенденції розвитку цієї групи підприємств.
Дослідженню впливу реформ, які здійснюються на вітчизняному енергоринку, на функціонування енергетичних підприємств,
присвячена чимала кількість публікацій (М. Грицишина [1],
С. Следзь [2], Ю. Соломаха та А. Іванцова [3], О. Тітамир [4]).
Водночас багато авторів наголошує на тому, що лібералізація так
і не охопила усіх аспектів роботи ринку, що в цілому шкодить як
споживачам, так і виробникам [2; 4]. Усе це актуалізує питання про
виважену оцінку наслідків реформування, їх впливу на розвиток
енергетичних підприємств у сфері постачання.
Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку підприємств-постачальників енергоресурсів, які склалися під впливом
лібералізації ринку, оцінка ризиків, що виникають для цієї групи
ринкових суб’єктів.
У результаті реформ сектор постачання, де здійснюється продаж енергоресурсів кінцевим споживачам, було відокремлено від
інших видів діяльності, зокрема від розподілу. Нова конфігурація
енергетичного ринку передбачає, що кожен споживач може вільно
© В.А. Шведкий, 2021

307

обрати, а також вільно змінити продавця природного газу та електроенергії [7; 8]. Наразі на ринку існує понад 500 постачальників. Їх
класифікацію наведено у таблиці. Як видно з таблиці, на окремих
постачальників, за рішенням Кабінету міністрів України, можуть
накладатися додаткові функції – спеціальні обов’язки, а також
обов’язки постачання енергоресурсів споживачам за будь-яких
умов («остання надія»). Варто звернути увагу на неринковий характер роботи постачальників «останньої надії», закріплений на законодавчому рівні. Такі суб’єкти не можуть відмовляти споживачам навіть за умов наявності заборгованості та відсутності оплат з
боку останніх. Зазначимо, що для постачальників, які виконують
спеціальні обов’язки, передбачено компенсацію витрат за рахунок
державного бюджету.
Таблиця
Класифікація постачальників (складено за [9])
Тип постачальника
Постачальник із
спеціальними обов’язками (ПСО)
Постачальник «останньої надії»
Постачальник

Функції постачальника на ринку
Постачає енергоресурсів певним категоріям споживачів, яким не має права відмовляти в укладанні договорів. ПСО визначається КМУ
Постачання енергоресурсів кінцевим споживачам
протягом обмеженого періоду часу. Не має права відмовляти у постачанні. Перелік постачальників з ПСО
визначається КМУ
Продаж енергоресурсів кінцевим споживачам, відповідно до укладених двосторонніх угод

З 01.08.2020 р. на ринку природного газу відбулося скасування механізму «покладання спеціальних обов’язків» (ПСО):
НАК «Нафтогаз України» більше не зобов’язаний продавати природний газ власного видобутку постачальникам для забезпечення
потреб побутових споживачів [4]. Очікувалося, що скасування ПСО
сприятиме зростанню конкуренції на ринку природного газу та стимулюватиме заходження у побутовий сегмент нових постачальників. Проте відмова від ПСО лише посилила асиметричний характер
пропозиції. ГПК «Нафтогаз» акумулювала природний газ українського видобутку, фактично позбавивши інших постачальників доступу до нього. Оскільки енергоресурси власного видобутку обходяться дешевше, ГПК «Нафтогаз» отримало необґрунтовані переваги у вигляді вищої маржі та можливостей відвертого цінового
диктату.
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Посилює асиметрію пропозиції і неринковий характер ціноутворення у побутовому сегменті. Встановлення державою граничної ціни ставить у привілейоване становище тих постачальників, які
мають доступ до ресурсів власного видобутку. Таким чином на
ринку виникла суперечність між задекларованими принципами
його роботи (вільне ціноутворення, недискримінаційний доступ), та
штучним блокуванням умов для їх втілення. Через це підприємствапостачальники опинилися у непростій ситуації. З одного боку, побутовий сегмент ринку є ємним та консервативним. Останнє означає, що споживач не схильний часто змінювати постачальника.
Якщо споживач все ж вирішив змінити постачальника, то як мінімум рік буде працювати з новим продавцем. З другого боку, низька
маржа та необхідність значних капіталовкладень у розвиток сервісу, а також зволікання держави з завершенням лібералізації, дестимулюють тих продавців, які готові конкурувати за споживача.
Водночас багато постачальників розглядають побутовий сегмент як доволі перспективний. Очікуючи на законодавчу проголошену лібералізацію ринку (продаж українськими газовидобувними
компаніями частки власного ресурсу на відкритих торгах, остаточне
відкриття ринку електроенергії), вони оновлюють власні бізнеспроцеси. Серед основних тенденцій розвитку підприємств-постачальників, що склалися під впливом лібералізації, можна виділити
такі:
закріплення дивізіонального принципу розбудови організаційної структури. Практично всі універсальні постачальники
виокремлюють два напрями у своїй роботі – бізнес-клієнтів та споживачів з числа домогосподарств. Причому кращих результатів досягають постачальники, які усвідомлюють, що принципи роботи
дивізіонів відрізняються. Для бізнес-сегменту характерна індивідуалізація обслуговування та більша закритість інформації. У сегменті побутового споживання, навпаки, сервіс не персоналізований,
але максимально індивідуалізовані продажі;
створення нових клієнтських моделей, орієнтованих на агресивну наступальну стратегію. Досвід відкриття ринку природного
газу для побутових споживачів показав, що найбільш активна їх
частина (до 20 %) готова змінити постачальника за умов незмінної
ціни. Причому йдеться про найбільш освічену платоспроможну
групу клієнтів. Можна очікувати аналогічну ситуацію на ринку
електроенергії. Тому постачальники намагаються завчасно розвивати комплексні сервіси «газ+електроенергія» (наприклад, Duel
Fuel від Etg.ua). Поширеним явищем стало створення агентських
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мереж (Etg.ua, YASNO, Асканія Енерджі, ГПК «Нафтогаз»), які покликані максимально наблизити постачальника до споживача та забезпечити індивідуалізацію продажів;
діджиталізація сервісів. Цифрові сервіси дозволяють значно
знизити трансакційні витрати при укладанні та виконанні контрактів [5], тому обидві групи споживачів (як бізнес, так і домогосподарства) при виборі постачальника надають перевагу якісній цифровій підтримці. Серед найбільш поширених діджитал-сервісів –
мобільні застосунки, особисті кабінети на сайтах постачальників,
онлайн-процедури роботи з контрактами. Зазначимо, що інвестування у цифрові сервіси потребує значних фінансових ресурсів,
тому сам факт інвестицій засвідчує готовність постачальників до
конкуренції у новій моделі ринку;
поступова активізація нецінових методів конкуренції. В умовах спотвореної конкуренції ціна відіграє значну роль. Адже фактично монополізувавши національний видобуток, «Нафтогаз» має
можливість маніпулювати ціною та отримувати надприбутки. Але
якщо державним регуляторним органам вистачить рішучості остаточно запровадити вільне ціноутворення на енергоринку (звісно, разом з компенсаторними механізмами для найбільш вразливих груп
населення) та забезпечити недискримінаційний доступ до ресурсу
«Укргазвидобування», головними інструментами конкурентної боротьби стануть нецінові методи, передусім якість сервісу.
Про готовність працювати у новій моделі ринку та конкурувати з монополістами, які спираються на державну підтримку, свідчить той факт, що провідні підприємства-постачальники активно
удосконалюють продажні сервіси. Показовим є досвід одного з найбільших постачальників природного газу в Україні (входить до
ТОП-50) – компанії ETG.ua [6]. ETG.ua позиціонує себе як універсальний постачальник, тобто працює і в бізнес-сегменті, і в побутовому сегменті. Географія продажу охоплює майже всю територію
України, за винятком Волинської області. Стратегічною метою
ETG.ua є розширення власної присутності на ринку природного
газу та контроль 15 % ринку в 2022 р., а також експансія у побутовому сегменті ринку (стратегічний орієнтир – до 100 тис. нових
клієнтів).
У червні 2016 р. компанія ETG.ua започаткувала нову модель
продажу – через регіональні представництва (у 2021 р. представництва працювали у 18 областях України). Завдяки новій моделі
ETG.ua клієнтський портфель було суттєво збільшено. Якщо у
2017 р. у компанії було 1062 клієнти, то після відкриття регіональ310

них представництв завдяки індивідуалізації продажів протягом
2019-2021 рр. у середньому за рік укладалося 1591 новий договір
(див. рисунок).
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Рисунок. Динаміка приросту клієнтського портфелю –
кількість укладених угод
(за даними первинного управлінського обліку)
Для того, щоб на рівних конкурувати з монополістами в умовах асиметрії ринку, ETG.ua обрала інноваційний шлях, пропонуючи абсолютно нові для традиційного ринку продукти [6]. Так, глибина проникнення (охоплення клієнтів комбіпродуктом Duel Fuel –
одночасне постачання газу та електроенергії) очікується у 2021 р.
на рівні 20%. Лідером за цим показником є Полтавська область, де
понад 40% клієнтів користуються комбіпродуктом. Серед новітніх
продуктів компанії – платформа ETG.Direct. Це національна платформа, яка поєднує на онлайн-торгах видобувні підприємства та великих споживачів природного газу (обсяг споживання не менше
100 тис. куб. м на місяць), а також надає послуги диспетчеризації,
балансування, супроводження угод, управління заборгованістю.
У цілому лібералізація ринку, хоча і не доведена до логічного
завершення, значною мірою покращила якість сервісу у сфері енергопостачання, стимулювала розробку інноваційних продуктів, перехід до більш прогресивних бізнес-процесів, особливо цифрових.
Водночас відкриття ринку змушує постачальників враховувати у своїх бізнес-стратегіях ризики, пов’язані зі зміною ринкових
правил, та своєчасно вживати запобіжні заходи, спрямовані на їх нівелювання. Основними ризиками для постачальників у новій моделі ринку можна вважати такі:
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розповсюдження недобросовісних ділових практик залучення
та утримання клієнтів (наприклад, штучне створення перешкод при
зміні постачальника попри законодавчо упорядковану процедуру);
посилення асиметричного характеру конкуренції, в тому числі за рахунок державної підтримки. Так, «Нафтогаз», як зазначає
О. Тітамир, планував використання регіональної мережі «Укрпошти» та кількох державних банків на агентських засадах [4]. Такі дії
викривлюють конкуренцію, сприяють отриманню необґрунтованих
переваг;
зниження фінансової стійкості через неплатежі. Причинами
неплатежів можуть бути як різкі коливання ціни енергоресурсів, так
і макроекономічні події, наприклад епідемія коронавірусу, в результаті якої у споживачів виникли значні проблеми з погашенням зобов’язань. Пом’якшити ризик неплатежів можливо, але для цього
необхідно ретельно вивчати фінансове становище клієнтів, що доволі складно, а подекуди принципово неможливо, особливо у побутовому сегменті;
монополізація ринку, яка може посилитися через: а) відсутність доступу до ресурсу національного видобутку для більшості
постачальників; б) концентрацію відомостей про абонентів в обмеженого кола компаній («Нафтогаз», ДТЕК, «Регіональна газова
компанія»). Лише одними інноваційними продуктами та якісними
сервісами протистояти монополістам вкрай важко. Протидія монополізації можлива, але лише за умов виваженої регуляторної політики.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі. Лібералізація українського ринку енергоресурсів
спричинила значні зміни у діяльності постачальників, змусила їх
оновити власні бізнес-стратегії. Під впливом поступового відкриття
ринку сформувалися нові тенденції у розвитку сектору постачання,
основними серед яких є: 1) закріплення дивізіонального принципу
розбудови організаційної структури (з орієнтацією у бізнес-сегменті на індивідуалізацію сервісу, а у побутовому – на індивідуалізацію продажів); 2) створення нових клієнтських моделей, покликаних максимально наблизити постачальника до споживача та реалізувати агресивну наступальну стратегію по мірі остаточної лібералізації побутового сегменту ринку; 3) діджиталізація сервісів; 4) поступова підготовка до зміщення акцентів на застосування нецінових
методів конкуренції.
Можна стверджувати, що саме нова конфігурація ринку диктує вимоги до організаційно-управлінських структур постачальни312

ків, визначає зміст нових продуктів на ринку. Водночас нова модель
ринку генерує значні ризики, а саме: посилення асиметричного характеру конкуренції, монополізацію, зниження фінансової стійкості
постачальників через неплатежі. Більшість з цих ризиків носять системний характер, сформовані у зовнішньому середовищі та не можуть бути повністю нівельовані зусиллями постачальників у сфері
покращення сервісу або запровадженням інноваційних продуктів.
З огляду на те, що процес лібералізації ринку остаточно не
завершено, перспективи розвитку підприємств-постачальників потребують подальшого дослідження. При цьому необхідно зосередити увагу на тому, які саме стратегії конкуренції з огляду на асиметричний характер ринку можуть виявитися найбільш ефективними.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА КЛЮЧОВІ ПЕРЕШКОДИ
ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
На даний час радикальних змін в економічному житті держави існує безліч механізмів управління як нею в цілому, так і для
формування промислових регіональних систем. Одним з таких механізмів можна розглядати інформаційно-логістичне забезпечення
процесу управління.
Варто зазначити, що кластеризація [1-5] є ефективним механізмом і можливістю для структурних інституційних змін в економіці східних регіонів України. Це, у свою чергу, визнано пріоритетом реалізації стратегій смарт-спеціалізації у сучасних умовах.
Концептуальні засади і питання методичного забезпечення
реалізації національної та регіональних політик кластеризації економіки досліджують М. Бліклі (M. Bleackley), М. Войнаренко,
Л. Ганущак-Єфименко, Б. Гаррет (B. Garrette), М. Гріднєв, С. Грудницька, Г. Девлін (G. Devlin), А. Дерун, Р. Дмуховський (R. Dmukhovski), В. Дубницький, П. Дюссо (P. Dussauge), М. Енрайт
(M. Enright), В. Загорський, З. Зебруцький (Z. Zebrucki), Я. Зробек
(J. Zrobek), М. Кизим, М. Кручек (M. Kruczek), Ю. Куц, В. Ляшенко, О. Макаренко, В. Мамонова, У. Мітчелл (W. Mitchell), Л. Нестиренко, М. Портер (M. Porter), М. Превезер (M. Preveser), Г. Репп,
Л. Ринейська, Г. Свонн (G. Swann), С. Соколенко, Е. Фезер (E. Feser), В. Фостолович, М. Франковська (M. Frankowska), В. Хаустова,
Г. Шевцова, М. Шустер (M. Szuster).
Теоретичні та прикладні аспекти управління розвитком
суб’єктів господарювання різної галузевої приналежності в умовах
мінливого інституційного середовища, цифрової економіки, змін у
регуляторній, промисловій і соціальній політиці держави відображено в роботах О. Амоші, В. Антонюк, Н. Брюховецької, І. Булєєва,
© В.А. Шипоша, 2021
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В. Вишневського, Ю. Драчука, С. Єлецьких, Ю. Залознової, А. Касич, Ю. Макогона, О. Новікової, Н. Осадчої, Ю. Погорелова,
Ю. Харазішвілі, В. Хобти, В. Швеця.
Питання, які стосуються економічних механізмів функціонування промислово-інтегрованих систем (кластерів) та їх впливу на
розвиток регіонів України, розглядають такі вчені-економісти, як
В. Аніщенко, О. Бєлякова, Є. Бойко, С. Бурма, А. Бутенко, З. Герасимчук, В. Горник, Б. Данилишин, В. Дятлова, О. Єрмакова,
С. Кваша, В. Лисогор, А. Манджула, М. Мельникова, О. Мороз,
О. Пєтухова, Ю. Рибак, І. Ткаченко, В. Федоренко, Л. Федулова,
О. Фінагіна, І. Хаджинов, Л. Чернюк. У працях цих науковців ґрунтовно досліджено механізми управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислово розвинутих регіонів.
Однак, незважаючи на широкий спектр досліджень за наведеною тематикою, наразі залишаються недостатньо опрацьованими як
у науковому, так і в практичному аспекті методичні питання щодо
вдосконалення управління розвитком бізнес-інтегрованих структур
східних регіонів України відповідно до сучасних викликів, пов’язаних із смарт-спеціалізацією та модернізацією виробництва [6]. Актуальність цих проблем обумовили вибір тематики даного дослідження.
З огляду на це, мета статті полягає у визначенні проблемних питань і виявленні ключових перешкод, які стримують ефективний економічний розвиток східних регіонів України, на підставі
аналізу статистичних даних, узагальнення аналітичних матеріалів
дослідницьких і консалтингових компаній, агентств регіонального
розвитку.
Протягом останніх років все більшої популярності набувають
нові логістичні технології, засновані на активному використанні сучасних інформаційних систем, які вже довели свою ефективність в
діяльності великих вітчизняних і зарубіжних компаній. Впровадження в практику управління вітчизняних підприємств сучасних
інформаційно-логістичних систем дозволить отримати суттєвий
економічний ефект. Використання інформаційно-логістичної системи управління створює важелі державного регулювання національною економікою, які тісно пов’язані з діяльністю підприємств в
регіонах.
Організаційні форми, структура та завдання органів державного управління економікою є важливим впливом на одержання соціально-економічних результатів для значної кількості фізичних та
юридичних осіб – суб’єктів підприємництва. У порівнянні з розви316

нутими країнами, де кількість зазначених суб’єктів підприємництва
сягає від 60% до 80% в загальнодержавній структурі економіки, в
Україні цей показник сьогодні значно нижчий. Для підняття його
об’єктивної ролі і удосконалення взаємостосунків з державою, органами місцевого самоврядування, фінансово-кредитними інститутами в країні створюються певні політичні і організаційно-правові
умови його розвитку [7]. Ці умови спрямовані на зростання чисельності зайнятих у секторі малого та середнього підприємництва, доходів і рівня соціальної захищеності працівників малих та середніх
підприємств, підвищення темпів розвитку малого та середнього підприємництва як одного з стратегічних факторів соціально-економічного розвитку держави. Такий підхід дає змогу збільшити частку
малих та середніх підприємств у формуванні сукупного внутрішнього валового продукту, виробництва товарів, надання послуг, обсягу чистих податків, розширення сфери діяльності та економічного
зміцнення малих та середніх підприємств.
Вивчаючи попит, пропозицію та конкурентне середовище,
коригуючи, при необхідності, стратегічні плани розвитку, підприємці змінюють структуру економіки відповідно до потреб сьогодення і змінюють вектор її розвитку, отримуючи економію та більш
раціональне використання природних ресурсів. Одночасно з цим
стимулюється підвищення продуктивності праці та створення середнього класу у суспільстві, відсутність якого веде до соціальних
негараздів та відставання у формуванні соціальної зрілості суспільства. Серед ряду причин, що стають перешкодами розвитку бізнесу
в країні та в окремих областях східних регіонів, є несприятлива економічна ситуація та макроекономічна нестабільність.
При формуванні концептів інформаційно-логістичного управління бізнес-інтегрованими структурами сходу України необхідно враховувати значне падіння рівня соціального та економічного розвитку східних регіонів, яке відбулося на фоні російської
військової агресії. Існує низка проблем, які унеможливлюють ріст
промислового виробництва та соціально-економічного розвитку
двох великих областей сходу: Донецької та Луганської. Серед них:
занепад економіки через спад виробництва, масове згортання малого та середнього бізнесу, зростання безробіття через скорочення
робочих місць та ліквідації промислових підприємств, руйнування
приватного та комунального житла, виробничих, фінансових і банківських об’єктів, транспортної інфраструктури, систем зв’язку і засобів комунікацій, різке зменшення доходів громадян, зростання
цін, зниження купівельної спроможності, значне падіння якості
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життя населення східних регіонів країни, збільшення чисельності
людей, які покидають межі Донецької та Луганської областей
(внутрішньо переміщені особи), погіршення екологічного стану навколишнього середовища, ускладнення інформаційного забезпечення тощо.
За даними Державної служби статистики України частка валового регіонального продукту в Донецькій і Луганській областях
значно скоротилася в загальноукраїнському обсязі. Це пов’язано зі
збройним конфліктом на сході України. Так, значення даного показника в Донецькій області знизилося за 2005-2019 рр. на 7,9 відсоткового пункту (в.п.), або з 13,1 до 5,2%, а в Луганській – на 3,5 в.п.,
або з 4,5 до 1% загальноукраїнського обсягу (табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники економічного розвитку
Донецької та Луганської областей
Показник
Частка ВРП у загальноукраїнському
обсязі, %
Питома вага підприємств, що здійснювали інновації, %
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості, %
Експорт товарів, млн дол. США
Імпорт товарів, млн дол. США
Сальдо експортно-імпортних операцій, млн дол. США
Експорт послуг, млн дол. США
Імпорт послуг, млн дол. США
Сальдо експортно-імпортних операцій, млн дол. США
Прямі інвестиції, млн дол. США
Обсяги перевезення вантажів, млн т:
автомобільним транспортом
залізничним
морським
авіаційним

Донецька область
2010
2019

Луганська область
2010

2019

11,9

5,2

4,2

1,0

10,6

13,0

11,2

14,9

9,3

8,2

9,3

12,2

1,9
13124,9
3076,4

5,2
4631,6
2224,4

9,5
3324,3
3489,7

3,0
152,9
253,0

10048,5
558,7
428,6

2407,2
91,3
148,9

-165,4
157,4
52,2

-100,1
29,8
44,5

130,1
4329,2

-57,6
1399,8

105,2
629,5

-14,7
447,2

149,8
94,9
288,1
0,4

92,5
42,9
113,9
-

24,3
25,7
-

4,8
-

Джерело: складено за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики України та Головного управління статистики в Донецькій і Луганській областях.
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Спостерігається тенденція погіршення інноваційної активності промислових підприємств. Питома вага підприємств, які здійснювали інновації в Донецькій області, складала у 2019 р. 13%; які
впроваджували інновації – 8,2% загальної кількості промислових
підприємств. У Луганській області ці показники становили 14,9
і 12,2% відповідно. Частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості Донецької області зменшилася за 2000-2019 рр.
на 17,8 в.п. (з 23 до 5,2%), а в Луганській – на 8,7 в.п. (з 11,7 до 3%).
При цьому фінансування інноваційної діяльності здійснюється, як
правило, за рахунок власних коштів підприємств. Вітчизняні та іноземні інвестори через нестабільну ситуацію в регіоні та великі ризики припинили вкладати інвестиції в інноваційний розвиток.
Згідно із статистично-інформаційними матеріалами Головного управління статистики у Донецькій і Луганській областях має
місце негативна ситуація і в зовнішньоекономічній діяльності.
Сальдо експортно-імпортних операцій зовнішньої торгівлі товарами в Донецькій області зменшилося за 2010-2019 рр. на 76% унаслідок скорочення експорту на 64,7% та імпорту – на 27,7%. У Луганській області спостерігається гірша тенденція ‒ сальдо має
від’ємне значення. Обсяг прямих інвестицій із країн світу в економіці Донецької області знизився за цей період на 67,7%, а Луганської – на 29%.
Це підтверджує й статистичний аналіз. Так, за даними Державної служби статистики України, обсяги вантажоперевезень регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» скоротилися за 2010-2019 рр. на 71,1%, або з 142,4 до 41,2 млн т (табл. 2).
Частка обсягів відправлення вантажів Донецькою залізницею зменшилася на 24,2 відсоткових пункти, або з 39,8 до 15,6% загальноукраїнського обсягу.
За цей період вантажообіг Донецької залізниці знизився на
68,1% (з 37,3 до 11,9 млрд ткм), а питома вага – на 10,7 в.п. (з 17,1
до 6,4% загального вантажообігу по Україні).
Згідно із статистично-інформаційними матеріалами Головних
управлінь статистики у Донецькій і Луганській областях обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом в економічному
району зменшилися за 2010-2020 рр. на 42,8% – з 174,1 до 99,5 млн т
(табл. 3). Це відбулося через суттєве скорочення обсягів у Луганській області на 83,5% (з 24,3 до 4 млн т) і у Донецькій області – на
36,2% (з 149,8 до 95,5 млн т). Як правило, у Луганській області
внаслідок воєнних подій функціонує лише автомобільний транспорт, хоча і його діяльність має тенденцію значного погіршення.
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Таблиця 2
Динаміка обсягів вантажоперевезень і вантажообігу
Донецької залізниці
Роки
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Відправлення вантажів, млн т
132,4
157,8
163,0
167,6
160,9
131,4
142,4
153,1
142,6
139,0
99,4
69,2
71,7
48,7
45,4
41,2

Вантажообіг, млрд ткм
33,7
36,9
39,6
42,4
41,7
32,1
37,3
41,0
38,4
34,6
22,8
13,8
17,5
13,2
13,2
11,9

Джерело: складено за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики України.

Таблиця 3
Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом
у Донецькому економічному районі, млн т
Роки

Донецький економічний район

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

151,4
202,3
210,8
215,4
202,3
156,4
174,1
192,6
199,1
196,8
94,9
104,3
134,7
110,0
117,4
93,9
99,5

Донецька
область
125,3
170,5
182,5
188,5
174,9
131,7
149,8
166,3
174,4
168,1
68,0
77,0
118,6
105,1
112,7
92,5
95,5

У тому числі
Луганська
область
26,1
31,8
28,3
26,9
27,4
24,7
24,3
26,3
24,7
28,7
26,9
27,3
16,1
4,9
4,7
4,8
4,0

Джерело: складено за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики України та Головного управління статистики в Донецькій і Луганській областях.
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За 2010-2020 рр. обсяги вантажоперевезень залізничним транспортом у Донецькій області знизилися з 94,9 до 37,8 млн т, або на
60,2%; морським – з 288,1 до 141,2 тис. т, або на 51% (табл. 4). При
цьому у регіоні зовсім припинено перевезення вантажів авіаційним
транспортом.
Таблиця 4
Обсяги перевезення вантажів за видами транспорту
в Донецькій області
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту
залізничний, млн т
морський, тис. т
авіаційний, тис. т
99,0
327,1
0,2
99,3
210,2
0,3
101,5
13,0
0,3
110,3
88,8
0,3
118,2
–
0,3
110,1
–
0,4
113,8
–
0,5
118,0
94,7
0,4
111,0
321,4
0,5
87,6
198,3
0,5
94,9
288,1
0,4
102,6
288,4
0,0
99,0
169,6
0,0
96,6
171,6
–
99,4
185,4
–
69,2
535,7
–
71,7
540,2
–
48,7
215,9
–
45,4
91,5
–
42,9
113,9
–
37,8
141,2
–

Джерело: складено за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики України та Головного управління статистики в Донецькій області.

Ключовою проблемою розвитку Донецької області є погіршення логістичної діяльності Маріупольського морського торгового порту внаслідок блокування можливостей проходження суден
через Керченську протоку. За даними Адміністрації морських портів України, загальні обсяги переробки вантажів стивідорними компаніями в порту скоротилися за 2012-2019 рр. на 52,9% (з 14908,7
до 7025,4 тис. т). Це пов’язано із зменшенням обсягів переробки
експортних вантажів на 54% (з 13011,3 до 5982,8 тис. т). З 2016 р. у
Маріупольському морському порту припинено переробку транзитних вантажів (табл. 5).
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Таблиця 5
Обсяги переробки вантажів стивідорними компаніями
в Маріупольському морському порту, тис. т
Роки
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Загальний обсяг вантажів
14908,7
15499,4
13003,2
8984,0
7603,5
6514,5
5887,9
6483,8
7025,4

експортні
13011,3
14058,3
10853,9
5178,0
5607,6
5462,6
4929,9
5265,6
5982,8

У тому числі
імпортні
249,3
177,9
476,4
1321,7
269,8
936,6
907,5
1209,4
638,9

транзитні
1635,6
1217,5
473,6
8,3
-

Джерело: складено за статистично-інформаційними матеріалами Адміністрації морських портів України.

Разом з тим, спостерігається тенденція зростання обсягів переробки імпортних вантажів – у 2,69 раза, або з 249,3 до 1209,4 тис. т.
Втрати порту в Маріуполі становлять приблизно 250 млн грн чистого прибутку. Крім цього, в порту існують проблеми з поданням
залізничних платформ для контейнерів – через їх недостатність
черга на подання досягатиме два тижня, і, як наслідок, вантажоодержувачі мають додаткові витрати у результаті зберігання на
терміналі і демереджу.
Встановлено, що ефективний економічний розвиток Донецької та Луганської областей гальмується через сукупність ключових
бар'єрів, які умовно можна розподілити за такими групами:
політичні (нестабільна політична ситуація в країні та бойові
дії на сході України; транспортна блокада Донбасу);
нормативно-правові (недосконала законодавча та нормативно-правова база; відсутність регіональної програми та стратегії
розвитку кластерів);
інвестиційні (недостатній обсяг прямих інвестицій; неефективна реалізація механізму державно-приватного партнерства; обмеженість інструментів для приватного інвестування в об’єкти інфраструктури);
інноваційні (недостатньо ефективне здійснення інноваційної
діяльності та застосування інноваційних технологій у сферах економічної діяльності);
екологічні (погіршення екологічного стану регіону; недостатнє застосування концепції циркулярної економіки в різних сферах економічної діяльності);
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інформаційні (недостатнє використання інформаційно-комунікаційних технологій та інструментів цифрової економіки);
інфраструктурні (значні порушення існуючих об’єктів транспортної інфраструктури; обмежені інфраструктурні можливості);
логістичні (недостатньо ефективна організація логістичних
процесів; зниження рівня логістичного обслуговування та якості наданих послуг; зменшення обсягів вантажоперевезень різними видами транспорту).
Проблема відновлення промислової потужності східних регіонів України за допомогою створення кластерних об’єднань [8-17]
є на даний час актуальною та потребує свого негайного вирішення.
Для оцінки ефективності функціонування промислових кластерів [18-23] східних регіонів України та їх впливу на розвиток регіональної економіки необхідно побудувати залежність між фінансовим результатом діяльності регіону та кредитними ресурсами, що
вливаються в економіку Донецької області як важливого ресурсу
подальшого динамічного економічного розвитку.
Інформація, використана у даному дослідженні, отримана з
офіційної звітності, опублікованої Національним банком України,
даними Головного управління статистики у Донецькій області, даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України.
З метою вирішення цієї задачі необхідно побудувати регресійну модель залежності фінансового результату діяльності економіки східних регіонів України у визначений момент часу t (у даному
разі аналізуються показники таких часових рядів: 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 1 кв. 2020 рр.) (табл. 6).
Таблиця 6
Вхідні дані для побудови регресійної моделі
Y 2,9729 4,3941 10,534510,980411,420311,549111,779315,360224,500239,1501
X1 0,4485 0,8576 1,3729 2,0115 3,1820 5,1316 6,7740 11,709019,443038,4000
X2 0,0159 0,0218 0,0277 0,0359 0,0353 0,1168 0,0908 0,0370 0,1430 0,0732
X3
8
9
11
11
11
11
10
10
10
10

Джерело: складено автором.

де Y – фінансовий результат діяльності економіки Донецької області у визначений момент часу t (млрд грн);
X1 – кредити видані (млрд грн);
X2 – страхові, пенсійні виплати (млрд грн);
X3 – кількість діючих банків Донецької області (одиниць).
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Складемо рівняння лінійної регресії:
y = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2 + a 3 x 3 + u ,
yˆ = aˆ 0 + aˆ1 x1 + aˆ 2 x 2 + aˆ 3 x 3 + uˆ ,

(1)
(2)
де y, ŷ – відповідні фактичні та розрахункові значення фінансового
результату діяльності економіки Донецької області за моделлю;
x1 – кредити видані юридичним та фізичним особам;
x2 – страхові, пенсійні виплати;
x3 – кількість діючих банків Донецького регіону;
u – залишки;
a 0 , a1 , a 2 , a 3 , aˆ 0 , aˆ1 , aˆ 2 , aˆ 3 – розрахункові та фактичні оцінки параметрів моделі.
Якщо економетричну модель записати в матричному вигляді
Y = XA + u, тоді оператор оцінювання параметрів моделі за методом
найменших квадратів (МНК) має вигляд Aˆ = ( X ′X ) −1 X ′Y .
Матриця X крім векторів незалежних змінних містить вектор
одиниць. Він дописується в цій матриці ліворуч тоді, коли економетрична модель має вільний член. Не дописуючи такого вектора
одиниць, вільний член можна обчислити, скориставшись таким
рівнянням:
(3)
aˆ 0 = y − aˆ1 x1 − aˆ 2 x 2 − aˆ 3 x 3 ,
де y – середнє значення змінної;
x1 , x 2 , x 3 – середнє значення незалежних змінних.
Побудуємо рівняння регресії для конкретної моделі залежності фінансового результату діяльності економіки Донецької області
(Y) від X1, X2, X3 (табл. 7).
Таблиця 7
Розрахункові дані для побудови моделі
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всього
Середнє

Y
2,9729
4,3941
10,5345
10,9804
11,4203
11,5491
11,7793
15,3602
24,5002
39,1501
142,6411
14,2641

X1
0,4485
0,8576
1,3729
2,0115
3,1820
5,1316
6,7740
11,7090
19,4430
38,4000
89,3301
8,9330

Джерело: складено автором.
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X2
0,0159
0,0218
0,0277
0,0359
0,0353
0,1168
0,0908
0,0370
0,1430
0,0732
0,5975
0,0597

X3
8
9
11
11
11
11
10
10
10
10
101
10,1

1 0,45 0,02 8 
 2,97 




1 0,86 0,02 9 
 4,39 
1 1,37 0,03 11
 10,53 




1 2,01 0,04 11
 10,98 
 aˆ0 
 




1 3,18 0,04 11
11,43 
ˆ


ˆA =  a1  ,
X=
Y=
,
.
 aˆ 
1 5,13 0,12 11
 11,44 
2
 




 aˆ 
1 6,77 0,09 10 
 11,81 
 3
1 11,71 0,04 10 
 16,04 




1 19,44 0,14 10 
 24,50 
1 38,40 0,07 10 
 39,15 




1
1
1
1
1
1
1
1
1 
 1


 0,4 0,9 1,4 2,0 3,2 5,1 6,8 11,7 19,4 38,4 
X′=
,
0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,12 0,09 0,04 0,14 0,07 


 8
9
11
11
11
11
10
10
10
10 

де X, Y – матриці оцінювання (згідно з розрахунковими даними),
X ′ – матриця, транспонована до матриці X.
Згідно з оператором оцінювання знайдемо:
89 1 101 
 10


 89 2079 7 903 
c = ( X ′X ) = 
.
1
7
0
6 


101 903 6 1029 


 11,992 − 0,015 5,507 − 1,197 


0,001 − 0,132 0,001 
−1  − 0,015
C =c =
.
5,507 − 0,132 79,11 − 0,896 


 − 1,197 0,001 − 0,896 0,123 


 142,641 
 − 14,9798




 2376,62 
 0,8588 
X ′Y = 
Â = 
.
.
10,589 
0,0725 




1460,555
 2,1354 
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Отже, економетрична модель має вигляд:
ŷ = 14,98011 + 0,85883x1 + 0,07447x2 + 2,135434x3.
(4)
Модель свідчить, що між фінансовим результатом діяльності
регіону та кредитними ресурсами, що вливаються в економіку, є
тісний зв’язок. Чинниками, які позитивно впливають на зростання
інвестицій в економіку, є зростання рівня страхових, пенсійних виплат, зростання кількості регіональних комерційних банків.
Оцінимо запропоновану модель. Для цієї економетричної моделі обчислимо коваріаційну матрицю var( Â ). Обчислимо незміщену оцінку дисперсії залишків.
Y ' Y − Aˆ ' X ' Y 3031,1739 - 3024,0367
(5)
σˆ u2 =
=
= 1,1895261.
n − m −1
6
Визначимо дисперсії оцінок:
var(а0 ) = σˆ u2 × c11 = 14,26529;

var(а1 ) = σˆ u2 × c22 = 0,00119;
var(а2 ) = σˆ u2 × c33 = 94,10510;

(6)

var(а3 ) = σˆ u2 × c44 = 0,14575.
Обчислимо коваріації відповідних оцінок параметрів:
σˆ aˆi aˆ j = σˆ u2 × Ci +1, j +1 .

(7)

Отже, дістанемо дисперсійно-коваріаційну матрицю:
6,5501 − 1,4233
 14,2653 − 0,018


 − 0,0182 0,00119 − 0,15714 0,00167 
ˆ
var(A) = 
.
6,5501 − 0,15714 94,10510 − 1,0662 


 − 1,4233 0,00167 − 1,0662 0,14575 


Обчислимо стандартні помилки параметрів моделі:
S aˆ j = var( aˆ j ) .

(8)

В подальшому по кожному спостереженню необхідно визначити стандартну помилку оцінки параметра Y.
n

Sy =

 (Yi -Y )
i =1

2

;
(9)
n−2
S â0 = 3,777; S â1 = 0,035; S â 2 = 9,701; S â3 = 0,382; Sу = 1,090546.
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Далі необхідно розрахувати точковий та інтервальний прогнози математичного сподівання та індивідуального значення залежної змінної, коли для прогнозного періоду відомий вектор
X0 = 1; 45; 0,12; 15.
Підставимо даний прогнозний вектор у рівняння регресії
ŷ = –14,98 + 0,859x1 + 0,072x2 + 2,1354x3 =
= 14,98 + 0,859 ⋅ 45 + 0,072 ⋅ 0,12 + 2,1354 ⋅ 15 = 55,7075.
Визначимо прогнозний інтервал математичного сподівання.
Знайдемо дисперсію та стандартну помилку прогнозу математичного сподівання.
2
σ пом
= X 0′ var( Aˆ ) ⋅ X 0 = 4,789;
(10)
2
σ пом = σ пом
= 2,18835063.
Визначимо інтервальний прогноз для M(y0).
Нехай α = 0,05; n – m – 1 = 6; t0,05 = 2,4469.
Тоді
ỳ0 – tασпом≤ M(y0) ≤ ỳ0 + tασпом;
(11)
50,3528 ≤ M(y0) ≤ 61,0622.
Обчислимо дисперсію і стандартну помилку прогнозу індивідуального значення y0:
2
σ n2(i ) = σ пом
+ σ u2 = 5,97840;
(12)
σ n (i ) = σ n (i ) = 2,44507763.
Визначимо інтервальний прогноз індивідуального значення
y 0:
ỳ0 – tασпом≤ M(y0) ≤ ỳ0 + tασпом;
(13)
49,7246 ≤ M(y0) ≤ 61,6904.
Таким чином, запропоновану модель можна використовувати
для прогнозування. Якщо у прогнозному періоді кредити видані
зростуть до 45 млрд грн, страхові, пенсійні виплати – до 0,12 млрд
грн, кількість банків у регіональному розрізі – до 15.
Для використання алгоритму покрокової регресії з метою
оцінки запропонованої моделі доцільно побудувати таблицю з
вхідними даними (табл. 8).
Всі дані змінних нормалізуємо за формулами:
Y −Y
Xj−Xj
;
, Y* =
(14)
X *j =
σY
σxj
де Y* – нормалізована залежна змінна;
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Y – середнє значення залежної змінної;
X* – нормалізовані незалежні змінні;
X j – середні значення j-ї незалежної змінної;
σ Y , σ x – середньоквадратичні відхилення.

Таблиця 8
Розрахункові дані для алгоритму покрокової регресії
№
Y
з/п
1
2
1
2,97
2
4,39
3
10,53
4
10,98
5
11,42
6
11,55
7
11,78
8
15,36
9
24,50
10
39,15
Всього
142,64
Середнє 14,26411
σ
9,983

Y2

X1

X 12

X2

X 22

X3

X 32

3
8,84
19,31
110,98
120,57
130,42
133,38
138,75
235,94
600,26
1532,73
3031,17
303,117

4
0,4
0,9
1,4
2,0
3,2
5,1
6,8
11,7
19,4
38,4
89,3
8,9
11,3

5
0,2
0,7
1,9
4,0
10,1
26,3
45,9
137,1
378,0
1474,6
2078,9
207,9

6
0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,12
0,09
0,04
0,14
0,07
0,60
0,059745
0,041704

7
0,00025
0,00048
0,00077
0,00129
0,00125
0,01363
0,00825
0,00137
0,02044
0,00536
0,05309
0,005309

8
8
9
11
11
11
11
10
10
10
10
101
10,1
0,943398

9
64
81
121
121
121
121
100
100
100
100
1029
102,9

Джерело: складено автором.

При цьому середні значення дорівнюють нулю, а дисперсії –
одиниці. Знайдемо кореляційну матрицю, де
1
(15)
rxk x j = x k* x *j
n
– парні коефіцієнти кореляції між незалежними змінними;
1
(16)
ryx j = y * x *j
n
– парні коефіцієнти кореляції між залежною і незалежними
змінними моделі;
n – кількість спостережень.
Нормалізовані дані для алгоритму покрокової регресії наведемо
у табл. 9.
Своєю чергою кореляційну матрицю розрахункової моделі
наведемо в табл. 10.
У першому рядку кореляційної матриці містяться коефіцієнти
парної кореляції, що характеризують щільність зв’язку кожної змін328

Таблиця 9
Нормалізовані дані для алгоритму покрокової регресії
Y*
-1,13109
-0,98872
-0,37361
-0,32894
-0,28488
-0,27197
-0,24891
0,10980
1,02539
2,49293

X1*
-0,74966
-0,71352
-0,66799
-0,61156
-0,50814
-0,33588
-0,19076
0,24528
0,92863
2,60361

X2*
-1,05251
-0,90991
-0,76731
-0,57096
-0,58539
1,36709
0,74531
-0,54446
1,99546
0,32269

X3*
-2,22600
-1,16600
0,95400
0,95400
0,95400
0,95400
-0,10600
-0,10600
-0,10600
-0,10600

Джерело: складено автором.

Таблиця 10
Кореляційна матриця розрахункової моделі
r*=

1
0,975748
0,496485
0,211098

0,975748
1
0,455576
0,009463

0,496485
0,455576
1
0,260586

0,211098
0,009463
0,260586
1

Джерело: складено автором.

ної з результатом. Оскільки серед величин {0,975748; 0,496485;
0,211098} максимальне значення має 0,975748, то спочатку буде будуватися модель: y = β1x1. Надалі, порівнюючи два інших коефіцієнти, введемо у модель змінну y = β1x1 + β2x2 і, остаточно, y = β1x1 +
+ β2x2 + β3x3, де βj – оцінки параметрів моделі, що будуються на основі нормалізованих даних. Побудуємо систему нормальних рівнянь для третього, другого, першого рівнянь.
Для третього рівня
0,975748 = 1β1 + 0,455576β2 + 0,009463β3;
0,496485 = 0,455576β1 + 1β2 + 0,260586β3;
0,211098 = 0,00946β1 + 0,260586β2 + 1β3.
(17)
Для другого рівня
0,975748 = 1β1 + 0,455576β2;
(18)
0,496485 = 0,455576β1 + 1β2.
Для першого рівня β1 = 0,9757485.
Здобудемо оцінки параметрів моделі, які будуються на основі
нормалізованих даних для кожної системи.
1. ỳ* = 0,9757485x1;
2. ỳ* = 0,945878x1 + 0,065565x2;
3. ỳ* = 0,973701x1 + 0,000303x2 + 0,201805x3.
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Обчислимо оцінки параметрів моделі для вихідної ненормалізованої інформації за формулами:
σy
aˆ j = βˆ j
, ( j = 1, m);
σxj

aˆ 0 = y −

 aˆ x j .

(19)

j

В результаті дістанемо такі регресивні рівняння зв’язку:
1. ỳ = 6,576004 + 0,86064x1;
2. ỳ = 5,873705 + 0,834294x1 + 15,694105x2;
3. ỳ = –14,979779 + 0,858834x1 + 0,072489x2 + 2,135405x3. (20)
Щільність зв’язку загального впливу усіх незалежних змінних на залежну визначається коефіцієнтом детермінації та множинної кореляції. Обчислимо коефіцієнти детермінації з урахуванням
кількості ступенів вільності та без урахування кількості ступенів
вільності для кожної економетричної моделі за формулами:
σ2
R 2 = 1 − u2 = βˆ1ryx1 + βˆ2 ryx2 + βˆ3 ryx3 ;
σy
~
 n −1 
2
R2 = 1− 
(21)
(1 − R ).
 n − m −1
За допомогою знайдених коефіцієнтів детермінації можна обчислити коефіцієнти кореляції та скоректовані коефіцієнти детермінації (Ř2), кореляції (Ř). Результати наведено у табл. 11.

Таблиця 11
Коефіцієнти детермінації, кореляції розрахункової моделі
Економетрична модель

Ř2

R2

Ř

R

0,946096 0,952085 0,9726745 0,975748
0,942775 0,955492 0,9709661 0,977493

ỳ = 6,576004 + 0,86064x1
ỳ = 5,873705 + 0,834294x1 + 15,694105x2
ỳ = 14,979779 + 0,858834x1 + 0,072489x2 +
0,989257 0,992838 0,994614 0,996413
+ 2,135405x3

Джерело: складено автором.

Коефіцієнт кореляції моделі залежності фінансового результату діяльності економіки Донецької області від змінних =
0,996413. Близькість коефіцієнта кореляції до 1 говорить про дуже
щільний зв’язок між показниками. Коефіцієнт детермінації =
0,992838 показує, що рівняння регресії пояснює 99% дисперсії ре330

зультативного показника, а на долю інших факторів приходиться
1%. Гіпотезу про рівень значущості між залежною і незалежними
змінними можна перевірити за допомогою F-критерію Фішера за
формулою:
R2
( n − m)
F=
*
.
(22)
2
(1 − R ) (m − 1)
Фактичне значення F-критерію порівнюється з табличним
при ступенях вільності k1 = m, k2 = n – m – 1 і вибраному рівні значущості. Якщо Fфакт>Fтабл, то гіпотеза про істотність зв’язку між залежною і незалежними змінними економетричної моделі підтверджується, у противному випадку – відкидається (табл. 12).
Таблиця 12
F-критерій розрахункової моделі
Економетрична модель
ỳ = 6,576004 + 0,86064x1

Ступені
вільності
m = 1;
n–m–1=8
2; 7

ỳ = 5,873705 + 0,834294x1 + 15,694105x2
ỳ = – 14,979779 + 0,858834x1 + 0,072489x2 +
3; 6
2,135405x3

F-критерій

Fтабл

158,9628 5,32
75,13708 4,74
277,25

4,76

Джерело: складено автором.

Отже, при рівні значущості α = 0,05; F1 > F1табл; F2 > F2табл; F3 >
F3табл, це означає, що відповідна економетрична модель є достовірною, тобто підтверджується гіпотеза про те, що кількісна оцінка
зв’язку між залежною і незалежними змінними в моделі є істотною.
Оскільки коефіцієнт кореляції є також вибірковою характеристикою, яка може відхилятись від свого дійсного значення, значущість коефіцієнта кореляції також потребує перевірки. Базується
вона на t-критерії:
R n − m −1
(23)
,
t=
1− R2
де R2 – коефіцієнт детермінації моделі;
R – коефіцієнт кореляції;
m – кількість факторів;
n – кількість спостережень; n – m – 1 – число ступенів вільності.
Якщо |t| >tтаблα, де tтаблα – відповідне табличне значення t-розподілу з n – m – 1 – число ступенів вільності, то можна зробити
331

висновок про значущість коефіцієнта кореляції між залежною і незалежними змінними моделі. Для множинних коефіцієнтів кореляції обчислимо значення t-критерію (табл. 13).
Порівнюючи значення t-критерію з табличним, можна зробити висновок, що коефіцієнт кореляції, який характеризує щільність зв’язку між залежною і незалежними змінними в моделі є достовірним.
Таблиця 13
t-критерій розрахункової моделі
Ступені
t-критерій tтабл
вільності
m = 1;
12,60804 2,306
n–m–1=8
2; 7
12,25864 2,3646

Економетрична модель
ỳ = 6,576004 + 0,86064x1

ỳ = 5,873705 + 0,834294x1 + 15,694105x2
ỳ = – 14,979779 + 0,858834x1 + 0,072489x2 +
3; 6
2,135405x3

28,84008 2,4469

Джерело: складено автором.

Обчислимо t-критерій для оцінок параметрів моделі та знайдемо її довірчі інтервали за формулами:
tn = aˆn S aˆn ;
(24)
|a0| ≤ âi± tαSậi;
де âi – оцінки параметрів моделі;
Sậi – випадкові помилки параметрів моделі (табл. 14).
Таблиця 14
Економетрична модель
ỳ = 14,979779 +
+ 0,858834x1 +
+ 0,072489x2 + 2,135405x3
Довірчі інтервали параметрів моделі нижнє
(α = 0,05)/верхнє (α = 0,05)

t-статистика моделі
tn , tn = aˆ n S aˆn
Ступені

вільності

n=0

n=1

n=2

m = 3;
3,966593564 24,88710665 0,0076775
n–m–1=6

n=3
5,59409

а0 [min; max] а1[min; max] а2 [min; max] а3 [min; max]
24,22104405; 0,774389105; 23,66004054 1,201373382;
5,73917409 0,943270296 23,80898078 3,06949534

Джерело: складено автором.

За допомогою алгоритму Фаррара-Глобера необхідно дослідити наведену модель на наявність мультиколінеарності, з’ясувати
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чи не впливатиме залежність пояснювальних змінних на оцінку параметрів моделі. Явище мультиколінеарності призводить до ненадійності оцінки параметрів моделі, робить їх чутливими до вибору
специфікації моделі.
Використовуючи вихідні дані табл. 5 можна обчислити елементи стандартизованих векторів за формулою:
x jk − x k
x*jk =
,
(25)
nσ 2 xk
де n – кількість спостережень (n = 10);
m – кількість незалежних змінних (m = 3);
x k – середнє арифметичне значення вектора xk;

σ 2 xk – дисперсія змінної xk .
Матриця нормалізованих змінних подається у вигляді:
 − 0,237

 − 0,226
 − 0,211

 − 0,193

− 0,161
Х*= 
 − 0,106

 − 0,060
 0,078

 0,294
 0,823


− 0,333 − 0,704 

− 0,288 − 0,369 
− 0,243 0,302 

− 0,181 0,302 

− 0,185 0,302 
0,432
0,302 

0,236 − 0,034 
− 0,172 − 0,034 

0,631 − 0,034 
0,102 − 0,034 

 − 0,237 − 0,226 − 0,211 − 0,193 − 0,161 − 0,106 − 0,060 0,078 0,294 0,823 


Х *′ =  − 0,333 0,288 − 0,243 − 0,181 − 0,185 0,432 0,236 − 0,172 0,631 0,102 
 − 0,704 − 0,369 0,302 0,302 0,302 0,302 − 0,034 − 0,034 − 0,034 − 0,034



Знайдемо кореляційну матрицю r = X* X*′,
де X* – матриця нормалізованих змінних;
X*′ – матриця транспонована до X* (табл. 15).
Користуючись парними коефіцієнтами кореляції, можна зробити висновок про те, що між змінними існує зв’язок. За допомогою
алгоритму Фаррара-Глобера необхідно перевірити, чи є цей зв’язок
виявленням мультиколінеарності.
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Таблиця 15
Кореляційна матриця r
r=

1
0,45558

0,455576
1

0,009463
0,260586

0,00946

0,260586

1

Джерело: складено автором.

Обчислимо детермінант кореляційної матриці r і критерій
«хі»-квадрат:
а) D = |r| = 0,7267;
1


б) χ 2 = −  n − 1 − (2m + 5) ⋅ ln | r |= 2,287866307 .
(26)
6


При ступені свободи 1/2m (m – 1) = 3 і рівні значущості
α = 0,01 критерій χ2 табл. = 11,34. Оскільки χ 2 факт < χ 2 табл., можна зробити висновок, що в масиві змінних не існує мультиколінеарності.
Знайдемо матрицю, обернену до матриці r:
'

C = r −1 = ( X * X * ) −1 .

1,28264

C = - 0,62351
0,15034


- 0,62351
1,375954
- 0,35265

0,150341
- 0,35265
1,090474

(27)



.



Використовуючи діагональні елементи матриці, обчислимо
F-критерії:
n−m
= 0,989223;
m −1
n−m
F2 = (c22 − 1)
= 1,31584;
m −1
n−m
F3 = (c33 − 1)
= 0,316658.
m −1

F1 = (c11 − 1)

(28)

Для рівня значущості α = 0,05 і ступенів свободи γ1 = 7, γ2 = 2
критичне (табличне) значення критерію Fтабл= 4,74. Оскільки
Fiфакт<Fтабл, то кожна з пояснювальних змінних не мультиколініарна
з двома іншими.
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Для визначення попарної мультиколініарності, знайдемо частинні коефіцієнти кореляції, завдяки матриці С. Частинні коефіцієнти кореляції визначають щільність зв’язку між двома змінними
за умови, що третя не впливає на цей зв’язок. Порівнявши частинні
коефіцієнти кореляції з парними,

t12 =
t12 =
t12 =

r12,3 n − m − 1
1 − r122 ,3
r13, 2 n − m − 1
1 − r132 , 2
r23,1 n − m − 1
2
1 − r23
,1

= 1,406287

= -0,33908

(29)

= 0,795382

побачимо що частинні коефіцієнти значно менші за парні. Визначимо t-критерій на основі частинних коефіцієнтів кореляції.
− c12
= 0,469346;
r12,3 =
c11 * c22
r13, 2 =
r23,1 =

− c13
c11 * c33
− c23
c22 * c33

= -0,12712;

(30)

= 0,287898.

Табличне значення t-критерію при n – m = 7 ступенях свободи
та рівні значущості α = 0,05 дорівнює 1,69. Усі числові значення tкритеріїв, знайдених для кожної пари змінних, менші за їх табличні,
отже, всі пари незалежних змінних не є мультиколінеарними.
Таким чином, результати визначення регресійної залежності
фінансового результату діяльності економіки Донецької області (Y)
від кредитування економіки та виплат страхових компаній, пенсійних виплат, кількості діючих банків Донецької області при рівні довірчої імовірності 99%, за відсутності мультиколініарності між незалежними змінними, є досить стійкими; значна частка коефіцієнтів
має вагоме значення відповідної t-статистики, а відтак отримана модель може вважатися статистично значущою.
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Наступним етапом аналізу є виявлення залежності між кредитами та показниками, які характеризують інвестиційний потенціал,
що може бути використаний при кредитуванні економіки та створення моделі, яка описує таку залежність (табл. 16).
ŷ = –7,63911 + 1,208884x1 + 0,209012x2 + 0,641043x3,
де Y – кредити видані (млрд грн);
X1 – депозити залучені (млрд грн);
X2 – страхові платежі, пенсійні внески (млрд грн);
X3 – відсотки за депозитом.

(31)

Таблиця 16

Вихідні дані для побудови моделі
№
Y
з/п
1
0,4485
2
0,8576
3
1,3729
4
2,0115
5
3,182
6
5,131
7
6,774
8
11,709
9
19,443
10
38,869
Всього 89,7985
Середнє 8,97985

Y2

X1

X1 2

X2

X2 2

X3

X3 2

0,201152 0,5405
0,29214 0,01982188 0,000393 13,4 179,56
0,735478 1,007195 1,014442 0,0441567 0,00195 12,2 148,84
1,884854 1,47389 2,172352 0,06849144 0,004691 11,1 123,21
4,046132 2,11891 4,48978 0,10900682 0,011882 9,9
98,01
10,12512
3,415
11,66223 0,30827555 0,095034 9,5
90,25
26,32716
5,389
29,04132 0,62140394 0,386143
7
49
45,88708
8,836
78,0749 2,31611167 5,364373 5,1
26,01
137,1007
13,92
193,7664 0,84657319 0,716686 6,9
47,61
378,0302 17,814 317,3386 0,62221599 0,387153 7,8
60,84
1510,799 26,492 701,8261 0,82838567 0,686223 21,7 470,89
2115,137 81,0065 1339,678 5,78444285 7,654528 104,6 1294,22
211,5137 8,10065 133,9678 0,57844429 0,765453 10,46 129,422

Джерело: складено автором.

За допомогою приведеного вище алгоритму розрахунків,
отримаємо розрахункову модель залежності виданих кредитів від
залучених депозитів (табл. 17).
Таблиця 17
Кореляційна матриця розрахункової моделі
r=

1

0,427711074

0,364077651

0,427711074
0,364077651

1
–0,34398608

–0,34398608
1

Джерело: складено автором.

Динаміку показників, що характеризують розрахункову модель зобразимо на рисунку.
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Рисунок. Динаміка показників, що характеризують
розрахункову модель
Джерело: побудовано автором.

Динаміку показників, що характеризують розрахункову модель наведено в табл. 18.
Таблиця 18

Основні показники, що характеризують
отриману лінійну модель
n m
R
R2
10 3 0,996245 0,9925

Ř2
Sу
Sậ 0
0,988 1,2786 1,3619

Sậ 1
Sậ 2
Sậ 3
F >Fтабл
0,0678 0,8468 0,1206 264,84>4,76
Довірчі інтервали параметрів моделі
n-m-1
t-статистика
t >tтабл
а0 [min; а1 [min; а2 [min; а3 [min;
max]
max]
max]
max]
6
n-1 28,18 >>
-10,971; 1,04303; -1,8629; 0,34597;
-5,6088 17,835 0,2468 5,3159
-4,3064 1,3747 2,28099 0,936116
2,44
9

Джерело: складено автором.
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Сукупні ресурси кластера (РК) складається із ресурсів комерційних банків (РКБ), страхових компаній (РСК) та недержавних пенсійних фондів (РНПФ):
Рк= Рб+ Рск+ Рнпф.

(32)

Ресурсний потенціал кластеру, виходячи із запропонованої
моделі, необхідно скоректувати на величину потенціалу страхових
компаній та недержавних пенсійних фондів. Визначимо, які активи
додатково до банківських можливостей, можуть у результаті синергічної кластерної взаємодії запропонувати кластеру страхові
компанії та недержавні пенсійні фонди (АКТИВИ: кб - комерційних
банків, ск - страхових компаній, нпф - недержавних пенсійних фондів):
Активиск Активи нпф
Активи кб +
+
=
Активи кб
Активи кб
(33)
32691,2
403
=1+
+
= 1,051259 або = 5,1259%.
645631 645631
Ці активи можуть поповнити капітал кластера та приносити
прибуток в подальшому. При цьому валові страхові премії страхових компаній та сума пенсійних внесків, які можуть бути поповнити
ресурсну базу кластера:
Валові страхові премії + Сума пенсійних внесків
=
Кошти юридичних осіб + Кошти фізичних осіб
(34)
5360,0 358,4438
=1+
+
= 1,01923715 або = 1,923715 %.
297260
297260
Таким чином, формула, що характеризує залежності між кредитами та показниками, які характеризують ресурсний потенціал
кластера, що може бути використаний при кредитуванні економіки,
має вигляд:

Y = –7,63911 + 1,01923715 ⋅ 1,208884x1 +
+ 1,03 ⋅ 0,209012x2 + 1,02125 ⋅ 0,641043x3.
(35)
За допомогою економетричної моделі спрогнозуємо ситуацію, коли в результаті синергічної взаємодії, підвищення довіри з
боку населення до недержавних пенсійних фондів та ефективного
проведення пенсійної реформи – НПФ кластера запрацюють. В результаті отримаємо:
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Активикб +

Активиск Активинпф
+
=
Активикб
Активикб

32691,2 40300
= 1+
+
= 1,11305 або = 11,305%;
645631 645631

Валові страхові премії + Сума пенсійних внесків
=
Кошти юридичних осіб + Кошти фізичних осіб
5360,0 3584,438
=1+
+
= 1,03008965 або = 3%;
297260
297260

(36)

(37)

Y = –7,63911 + 1,03 ⋅ 1,208884x1 + 1,06 ⋅ 0,209012x2 +
+1,05305 ⋅ 0,641043x3.
Оцінимо ситуацію з кредитуванням поза кластером і з урахуванням динамічного функціонування кластера:
_

_

_

Yкредити = -7 ,63911 + 1,208884 x1 + 0 ,209012 x 2 + 0 ,641043 x 3 =
= -7 ,63911 + 1,208884 ⋅ 8,10065 + 0 ,209012 ⋅ 0 ,57844429 +

(38)

+ 0 ,641043 ⋅ 10,46 = 8,979815.
Yкредити

_

кластер

= -7 ,63911 + 1,03 ⋅ 1,208884 x1 +
_

(39)

_

+ 1,06 ⋅ 0 ,209012 x 2 + 1,05305 ⋅ 0 ,641043 x 3 = 9 ,636568 .

Δ = 9,636568/8,979815 = 1,073136 або 7,3136% – відбудеться
зміна у кредитних ресурсах, що можуть бути використані для соціально-економічного розвитку регіону.
Підставимо результати розрахунків в рівняння:
_

_

_

Y регіон = -14 ,98011 + 0 ,85883 x1 + 0 ,07447 x 2 + 2 ,135434 x 3 =
= -14 ,98011 + 0 ,85883 ⋅ 8,933 + 0 ,07447 ⋅ 0 ,0597 +
+ 2 ,135434 ⋅ 10 ,1 = 14 ,26415;

(40)

_

Y регіон кластер = −14 ,98011 + 1,01 ⋅ 0 ,85883 x1 +
_

_

(41)

+ 1,063136 ⋅ 0 ,07447 x 2 + 2 ,135434 x 3 = 14 ,34111 .

або

Δ = 14,34111/14,26415 = 1,005398
14,34111 – 14,26415 = 0,077 млрд. грн.
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Таким чином, ефективне функціонування кластера сприятиме
додаткового надходження в економіку Донецької області 77 млн
грн фінансових ресурсів.
Розрахуємо прогнозне значення фінансового результату діяльності економіки ŷрегіон кластер на період n + 1, якщо прогнозне значення кредитування буде 42,5 млн грн. (табл. 19).
Отже, на основі проведених досліджень можемо зауважити,
що розвиток економіки східних України залежить від кредитних ресурсів, що в неї вливаються, але на сьогодні це питання стоїть дуже
гостро, оскільки обсяги кредитів і сама процедура їх надання з часом стають все складнішими. Чинниками, які позитивно впливають
на зростання інвестицій в економіку, є зростання депозитів та відсотків за ними, страхових платежів, пенсійних внесків.
Висновки. На підставі аналізу динаміки показників економічного розвитку Донецької та Луганської областей виявлено сукупність бар’єрів, які умовно розподілено за такими групами: політичні, нормативно-правові, інноваційні, інвестиційні, інформаційні,
екологічні, інфраструктурні, логістичні. Здійснено прогнозну оцінку показників, що характеризують економічний розвиток регіонів,
із використанням економіко-математичного інструментарію, і на цій
основі виявлено тенденції їх подальшого функціонування. На основі
узагальнення стратегій регіонального розвитку Донецької та Луганської областей виявлено їх недоліки в частині створення кластерних структур.
З урахуванням значного потенціалу впливу кластерів на економіку регіону доведено необхідність розроблення економетричної
моделі, яка оцінюватиме результативність функціонування кластерного утворення. Обґрунтування системи фінансово-економічних
відносин, що виникають у процесі управління розвитком і функціонування регіональної економіки на основі формування кластерів,
дозволило визначити безпосередній взаємозв’язок між кластеризацією регіональної економіки та посиленням конкурентних позицій
фінансово-економічних суб’єктів на регіональному ринку, що є додатковим джерелом кредитування регіональної економіки та сприяє
зростанню фінансових показників національної економіки.
Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні необхідності застосування комплексного підходу до оцінювання ефективності кластерних утворень, який має базуватися на
збалансованій системі показників, що використовуються на рівні
держави, регіону, конкретного підприємства. Це, у свою чергу, до340
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39,1501

1

n − m −1

i =1

12,3861

3,1820

= 2,661157

12,7755

6,7740
26,57217

19,443

42,46101

38,869

γmin= 43,85421 – 8,283744181 =
= 35,57046582;
γmax = 43,85421 + 8,283744181= =52,13795418

γ yˆ p = yˆ p ± Δ yˆ p = 43,85421 ± 8,2837

Довірчі інтервали прогнозу:

I =1



16,6592

11,7090

2
1 (x розрах−x)
= 3,59225
myˆ p =σзал* 1+ + 10
n
2
(xi − x)

12,5258

5,1310

Джерело: складено автором.

Якщо у запропоновану модель включити фактор часу та вона матиме вигляд:
Yкластер = 4,900567 + 7,41146Xкластер + 0,627145t.
Параметр с = 0,627145 характеризує середньорічний абсолютний приріст витрат на товар під впливом решти факторів за умови незмінного кредитування

Δ yˆ p = tтабл * myˆ p = 2,3060* 3,592257= 8,283744181

Гранична помилка прогнозу:

σ зал =

11,9090

2,0115

 ( yi − yˆ )2

10

11,4254

1,3729

0,9175
1,4689
2,1521
3,4044
5,4896
7,2475
12,5274
20,80196
41,58574
B = 1,069894816
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yкластер = 7,179864+ 0,862926
Xкластер =7,179864 + 0,862926*42,5 = 43,85421.
Тобто, якщо значення виданих кредитів кластера буде дорівнювати 42,5 млн грн, то фінансовий результат економіки у
періоді n + 1 буде дорівнювати 43,85421 млн грн
Залишкове середньоквадратичне відхилення
Помилка прогнозу

24,5002

0,4798

15,3602

4,7657

11,7793

3,2243

11,5491

0,8576

11,4203

0,4485

10,9804

4,3941

10,5345

Таблиця 19

2,9729

Довірчі інтервали для прогнозного
значення
для прогнозного значення

Рівняння регресії

Фінансовий
результат
регіону Y
Кредити X
Фінансовий
результат
регіону
Yкластер = Y* A
Xкластер= X*B
A = 1,08456955
t

Розрахункові дані для прогнозу

зволить створити відповідні умови розроблення та схвалення державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку
України, а також правові засади формування кластерних об’єднань.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Діджиталізація є сучасною парадигмою розвитку підприємств. За прогнозними даними Statista, у 2022 р. витрати на цифрову
трансформацію (Digital Transformation, DX) досягнуть 1,8 трлн дол.
США. Очікується, що до 2025 р. глобальні витрати на цифрову
трансформацію досягнуть 2,8 трлн дол. США [1].
Логістична діяльність більш, ніж інші види діяльності знаходиться під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що постійно змінюються і тому повинна сама постійно змінюватись, що
ускладнює її розуміння та керованість. Наявність безлічі трактовок
і підходів до визначення цього багатоаспектного і складного поняття зумовили необхідність визначити сутнісний ланцюжок трансформації логістичної діяльності на основі розгляду його елементів
з точки зору законів у суспільному розвиткові, що дасть можливість
вибудовувати чітке уявлення про формування, функціонування, напрями подальшого розвитку логістичної діяльності, що не дозволить потонути у різноманітті поглядів на визначення поняття
«трансформація логістичної діяльності» і запроваджувати ефективні заходи з управління фінансовими, товарно-матеріальними,
транспортними та інформаційними потоками.
В науковій літературі постійно з`являються роботи, присвячені різноманітним аспектам логістичної діяльності – її суті, організації, трансформації, що підтверджує актуальність питання
(О.Амоша, Д. Белл (D. Bell) , М. Головко, Н. Гражевська, Г. Грищенко, Ю. Заволока, О. Корнух, Ю. Осипов, Г. Поченчук та ін.),
в т. ч. висвітлено загальнотеоретичні аспекти розуміння логістичної діяльності (А. Журавльова, Є. Івченко, Є. Крикавський, О. Мних
та ін.); сутність поняття логістична діяльність» (Дж. Джонсон
(J. Johnson), П. Мерфі (P. Murphy) та ін.); питання формування
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логістичної системи (М. Григорак, Є. Крикавський, М. Окландер та
ін.); види логістичної діяльності як сфери господарювання (Д. Бауерсокс (D. Bowersox), Д. Клосс (D. Closs) та ін.). Теоретичним та
практичним аспекти трансформацій присвячено роботи Н. Гражевської, Д. Євстигнєєвої, П. Заславської, Є. Івченка, Г. Поченчука та
ін.
З урахуванням вищенаведеного метою даної статті є уточнення суті і змісту трансформації логістичної діяльності, що спирається на розгляд існуючих дефініцій з точки зору філософії, економіки, соціології і розробка сутнісної основи для розуміння загальних закономірностей трансформації логістичної діяльності з ціллю
забезпечення її керованості в умовах цифрової економіки.
Широке розповсюдження цифрових технологій та їх вплив на
логістичну діяльність, складність цього питання зумовило значну
різноманітність визначень понять «трансформація», «логістична діяльність», що у свою чергу ускладнює процеси логістичного менеджменту. Враховуючи багатоаспектність та багатокомпонентність цих дефініцій, доцільно розглянути складові їх сутнісної основи на підставі різних підходів та призм світосприйняття.
Здебільшого, терміни «трансформація» трактується як процес
і тому варто уточнити зміст поняття «процес», який згідно з наданими визначеннями в літературі розуміється як розвиток якого-небудь явища, послідовна зміна станів в розвитку чогось [2]. Поглиблюючи розуміння зазначеної дефініції, слід надати тлумачення поняття «розвиток».
Розвиток є однією з основних філософських категорій, розуміння якої дає комплексне уявлення про закони природи, суспільства та мислення, тому розглянуто цю дефініцію з точки зору філософії та соціології якнайглибше. З огляду на те, що суспільне життя
невід’ємне від філософії, яка пронизує всі його елементи (економіку, екологію ,свідомість тощо) для пізнання любих соціально-економічних процесів у суспільстві використовують різні філософсько-методологічні підходи у відповідності до мети пізнання. Незважаючи на різноманіття філософської думки, представниками
яких є Ф. Бекон (F. Bacon), Д. Дьюі (J. Dewey), Г. Риккерт
(H. Rickert) для тлумачення поняття «розвиток» обрано діалектичний метод пізнання, заснований Г. Гегелем (H. Hegel), який якнайкраще працює тоді, коли потрібен всебічний аналіз, вибір напрямів
пошуку рішень, а не тільки систематизація здобутого знання.
Традиційно, розвиток позначає зміни, перехід від одного
стану до іншого, від простого до складного. Ці зміни є багатови347

мірним явищем, що обумовило розгляд поняття «розвиток» з різних
точок зору. У тлумачному словнику зазначено, що розвиток – це
процес закономірної зміни, переходу з одного стану до іншого,
більш досконалого; перехід від простого до складного, тобто у відповідності до законів у суспільному розвиткові [3]. У загальнотеоретичному контексті розвиток розуміється як вищий тип руху та
зміни в природі та суспільстві, пов'язаний з переходом з одного
стану в інший [4]. В етимологічному словнику зазначено, що розвиток – це процес зміни, перехід з одного стану в інший [5]. В енциклопедії епістемології і філософії науки розвиток позначається як незворотні поступальні зміни предметів духовного та матеріального
світу в часі, які розуміються як лінійні і односпрямовані [6]. Інші
автори акцентують увагу на тому, що розвиток – це незворотні поступальні і обов’язково спрямовані зміни, які тільки разом забезпечують наявність єдиної внутрішньо взаємопов’язаної лінії [7]. В роботі
[8] зазначено, що розвиток здійснюється за певними принципами.
Підсумовуючи наведене і з огляду на те, що «розвиток» є
фундаментальною філософською категорією на рис. 1 представлені
філософські тлумачення цього терміну з метою формування всебічного розуміння цього поняття.
Вищий тип руху
та змін в природі
та суспільстві,
які пов’язані з
переходом від
однієї якості, стану
до іншого [4]
Процес, що має
незворотній
напрямок з
тенденцією
ускладнення
[2]

Розвиток

Незворотні поступові
зміни предметів
духовного та
матеріального світу
у часі, які розуміються
як лінейні і
односпрямовані [6]

Загальна властивість
матерії та
свідомості,
закономірні зміни
матеріальних та
ідеальних об’єктів
[7]

Рис. 1 Філософське тлумачення терміну «розвиток»
Джерело: складено на основі [2, 4, 6, 7].
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Враховуючи філософське осмислення терміну «розвиток» доцільно навести погляд вчених на тлумачення поняття з урахуванням
економічного контексту дефініції. Загалом, запропоновано розглядати економічний розвиток, як структурну трансформацію економіки шляхом впровадження більш автоматизованих і новітніх технологій для підвищення продуктивності праці, зайнятості, доходів і
рівня життя населення. Наголошено, що економічний розвиток має
супроводжуватися покращенням інфраструктури, а також соціальних, політичних та інституційних факторів для сприяння трансформації економіки в цілому [9].
Вчені акцентують увагу на важливості диференціації таких
підходів до розгляду категорії, як: розвиток, як стан чи статичний
стан або як процес чи перебіг динамічних змін [10].
Більшість науковців звертають увагу на сприйняття терміну
через призму процесу, який має свої ознаки, характер перебігу та
мету або безпосередньо змін, як переходу з одного стану в якісно
інший стан (табл. 1).
Таблиця 1

Розвиток

Тлумачення дефініції «розвиток»
– процес, що забезпечує стабільне функціонування підприємства
та ного виживання н ринкових умовах [11]
– процес, що не припиняється у часі, плин якого не завжди відбувається постійно й безупинно, найчастіше йде динамічно з подоланням різних за масштабами криз [12]
– процес перетворень, переходу від одного якісно-кількісного
стану до іншого, змін вищого ріння [13]
– як унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі
й часі, який характеризується перманентною зміною глобальних
цілей його існування шляхом формування нової дисипативної
структури та переводом його в новий атрактор (одна і альтернативних траєкторій розвитку підприємства) функціонування адаптивності до змін; зміна підприємством свого якісного стану [14]
– розвиток, під яким розуміють незворотні, цілеспрямовані та закономірні зміни господарської системи, послідовність переходу її
з одного стану в якісно інший на основі удосконалення техніки, технології та організації праці, впровадження новацій в управлінні
тошо [15]
– зростання розмірів та показників діяльності підприємства; зміна
стану підприємства на прогресивніший; підвищення гнучкості та
адаптивності до змін; зміна підприємством свого якісного стану
[16]

Джерело: складено на основі [11-16].
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Аналізуючи наведені визначення поняття «розвиток», слід зазначити, що не всякі зміни будуть розвитком, а лише ті, які задовольняють таким головним умовам, а саме: по-перше, в результаті
змін повинен з’явитись новий якісний стан, і по-друге, зміни повинні мати незворотність, поступальність і спрямованість одночасно. Можливо також закцентувати, що за думкою вчених розвиток – це не суто економічне явище, а скоріше багатовимірний процес реорганізації та переорієнтування всієї економічної та соціальної системи [10]. Сучасне тлумачення поняття «зміна» визначено як
перетворення чого-небудь на щось інше [17]. Відповідно до філософського трактування будь-яка зміна характеризується напрямом,
швидкістю та тривалістю. З цього приводу можна стверджувати, що
напрямок змін обумовлюється загальними об’єктивними процесами
розвитку соціально-економічних систем, швидкість і тривалість –
рівнем розвитку соціально-економічної системи. До того ж, зміни є
тривалими у часі і не відбуваються повним запереченням минулого,
а частково пересуваються у майбутнє, що забезпечує необхідний
процес адаптації до змін і перехід в іншу форму. Щоб з’ясувати суть
поняття «зміна форми» потрібно уточнити розуміння поняття
«форма». Згідно з філософським підходом категорія «форма» перебуває у єдності з категорією «зміст» , що має важливе значення для
тлумачення процесу змін. Зміст – сама сутність предмета, явища,
тощо, форма – внутрішня організація змісту. Між формою та змістом завжди існують протиріччя, вирішення яких і забезпечує процес
змін. Для розуміння процесу трансформації будь-чого важливо, що
процес змін обов’язково починається з розвитку їх змісту, який є
найбільш рухливим елементом процесу. Також доцільно звернути
увагу, що новий зміст необов’язково ламає стару форму, а може використовувати її, змінювати її природу, пристосовувати її до своїх
цілей і тим самим забезпечує процес адаптації до середовища, що
постійно змінюється. Зародження і розвиток протиріч відбувається
відповідно до загальних законів розвитку й тому має певні закономірності, облік яких є основою для визначення причин та наслідків
трансформації, що в свою чергу має забезпечити ефективність логістичного менеджменту. З огляду на те, що логістична діяльність
невід’ємна від суспільних відносин її трактування з точки зору соціології вкрай важливе. В Енциклопедії соціології трансформація
розглядається як зміна, а зміна як процес руху та взаємодії предметів та явищ, внаслідок яких з’являються нові властивості, функції,
відношення [18].
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Сутність поняття «зміни» з точки зору філософії, соціології та
економіки надано на рис. 2.
соціологія

філософія

ПЕРЕТВОРЕННЯ

процес, рух
та взаємодія

напрям
швидкість

ЗМІНИ

тривалість
економіка

предметів

явищ

нові
властивості

нові
відносини

нові
функції

нове
мислення

нові економічні
відносини
виробничі
показники
корпоративні
показники
цифрові
показники

Рис. 2. Розуміння поняття «зміни»
(у філософському та соціально-економічному контексті)
Джерело: складено автором.

Всебічне розуміння терміну «зміни» є основою для тлумачення терміну «трансформація». На даний час існує безліч трактувань цієї дефініції. Узагальнені погляди щодо визначення терміну
«трансформація» наведені у табл. 2.
Погоджуючись в цілому з наведеними точками зору на тлумачення поняття «трансформація», можливо додати деякі уточнення, а саме: за своєю природою трансформація має часову тривалість і тому визначення її як «ступінь» або «форма» не зовсім доцільне. Тлумачення трансформації як руху від форми до форми через заперечення старої форми і формування нової більш відповідає
змісту поняття та слід зауважити, що заперечення старої форми обумовлюється не новою формою, а новим змістом, який і змінює стару
форму і необов’язково заперечує її. При визначенні трансформації
як процесу адаптації економічних систем, обумовленого ринковим
господарюванням вважаємо зауважити, що процеси адаптації економічних систем обумовлюються не тільки закономірностями рин351

Таблиця 2
Визначення терміну «трансформація» з різних точок зору

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тлумачення
Властивості соціально-економічних систем
Ступінь необхідних змін з ціллю адаптації до змін середовища
Загальна форма розвитку економічних систем, яка
пов’язана з еволюційними та революційними змінами
Рух від форми до форми через заперечення старої
форми і формування нової
Якісні перетворення економічної системи і перехід її у
стан нерівноваги

Автор
І. Маркович [19]
Д. Белл [20]

Н. Гражевська
[21]
Ю. Осипов та ін.
[22]
Г. Грищенко та
ін. [23]
О. Івашина та ін.
Глибинні перетворення на рівні економічних відносин
[24]
С. Мочерний та
Процес перетворень в рамках системи, при якому зміін., Г. Поченчук
нюються параметри системи
[25]
Складний процес, що приводить до нового економічО. Корнух,
ного стану під впливом об’єктивних і суб’єктивних
А. Турило [26]
чинників
найбільш поширена фаза, яка описує зміни в масшта- M. Iansiti,
бах компанії, які призводять до розробки нових бізнес- K.R. Lakhani [27]
моделей
Платформа Cflow
Реінжиніринг бізнес-процесів
[28]
Суттєва зміна або стрибок у дизайні, потоці, діяльності Платформа Busiабо впровадженні бізнес-процесу
nessoptix [29]
Можливість визначити сміливі амбіції, які виходять за Звіт Deloitte
рамки поступових змін, можливість переосмислити (міжнародна конбізнес і операційні моделі із забезпеченням проривної салтингова комцінності
панія) [30]

Джерело: складено на основі узагальнення джерел [19-30].

кових відносин, а також об’єктивними законами розвитку, яким підпорядковуються і інші форми господарювання. Поширюючи ситуаційний підхід до розгляду питання, запропонований І. Маркович
[19], де трансформація розглядається як «момент кардинальних
перетворень» можна додати, що згідно з класичним тлумаченням
дефініцій «зміна», «форма», «зміст» «кардинальні перетворення»
існують не в моменті, а і в старій і новій системі , перетікають з
однієї формі в другу, обумовлюють друг друга і не заперечують.
Потрібно уточнити, що згідно з класичним тлумаченням дефініція
«процес» – це розвиток і тому обмежуватися підходом як до «серії
процесів» не зовсім повно і може бути поширеним розумінням того,
що процеси завжди мають незворотній напрямок з тенденцією
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ускладнення [2] і тому трактування трансформації як серії взаємозалежних процесів, які реалізуються в певній послідовності доцільно доповнити розумінням сутності поняття «процес».
У загальнотеоретичному аспекті у Великій економічній енциклопедії надано, що трансформація – це взаємодія різних процесів
та явищ у сфері економіки, політики та іншого, які в результаті забезпечують формування нової якості соціальної системи в цілому
[31], у Великому економічному словнику зазначено, що трансформація – це реформування головної мети в ряд взаємозалежних локальних цілей і завдань, що забезпечують досягнення кардинальних
результатів [32], в економічній енциклопедії зазначено, що трансформація – це процес перетворення однієї економічної системи на
іншу, при якому змінюються її властивості [33].
Отже, з огляду на розуміння, що процеси трансформації відбуваються в екосистемі запропоновано доцільним звертатися до визначень цього поняття з точки зору філософії, соціології і економіки.
Враховуючи наведене, запропоновано сутнісну основу загального процесу трансформації ( рис. 3).
Об’єкти матеріального
і ідеального світу

Існування
об’єктів матеріального і ідеального світу у відповідності до об’єктивних законів у суспільному розвиткові

Зміни у часі

Формування нового змісту і відповідної йому
форми у об’єктів матеріального і ідеального
світу у відповідності до об’єктивних законів
у суспільному розвиткові

Трансформація

Незворотній процес змін в напрямку ускладнення, в результаті якого формуються нові
структура, функції, властивості у об’єктів матеріального і відносини, мислення у обє’ктів
ідеального світу у відповідності до об’єктивних законів у суспільному розвиткові

Рис. 3. Сутнісна основа трансформації
Джерело: запропоновано автором.
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З урахуванням наведеного надано авторське тлумачення понять «розвиток», «зміна», «трансформація», а саме:
розвиток – це незворотній і односпрямований процес змін
змісту і відповідної форми об’єкту матеріального та ідеального
світу з тенденцією ускладнення у відповідності до об’єктивних законів у суспільному розвиткові;
зміна – це процес формування нового змісту і відповідної
йому форми об’єктів матеріального та ідеального світу у часі;
трансформація - це процес поступових, односпрямованих, незворотних змін на основі об’єктивного закономірного процесу розвитку об’єктів матеріального і ідеального світу через зміну змісту
і відповідних змісту форм у відповідності до об’єктивних законів у
суспільному розвиткові.
Запропоновані тлумачення основних термінів, сутнісна основа процесу трансформації надає можливість сформувати розуміння природи трансформації, закономірностей її перебігу та розвитку, що надає змогу утримувати процес трансформації в системі логістичного менеджменту в умовах цифрової економіки у руслі
об’єктивних законів у суспільному розвиткові під впливом безлічі
ендогенних та екзогенних факторів середовища, що постійно змінюється.
Ця стаття є продовженням дослідження з питань трансформації логістичної діяльності підприємств в умовах діджиталізації, що
активно поширюється. У результаті попередніх досліджень: запропоновано авторське трактування дефініції «логістика» з урахуванням сучасних поглядів на розвиток підприємств, логістичний менеджмент, практичні аспекти управління логістичними процесами
у цифровій економіці з використанням цифрових технологій; надано авторський підхід до трактування змісту поняття «управління
логістичною діяльністю підприємств у цифровій економіці» як безперервного інтегрованого процесу логістичної діяльності, функцій
управління та цифрових систем; окреслено концептуальні підходи
до визначення суті термінів «лояльність», «клієнтський досвід»,
«логістичній сервіс», «логістичне обслуговування», «електронна
комерція», «електронний бізнес», «електронна торгівля» [34-38].
В даний час широке розповсюдження цифрових технологій в
економіці та суспільному житті безперервно змінює життя та діяльність людини. Логістична діяльність, яка більш інших сфер діяльності знаходиться під впливом екзогенних та ендогенних факторів,
приєднуючи нові і нові елементи мінливого середовища до своєї си354

стеми повинна і сама постійно змінюватися, що має бути відображено у сутнісному розумінні поняття.
При тлумаченні дефініції вчені виділяють наступні ключові
поняття (рис. 4).
Єдина
інтегрована
функція,
функція
бізнесу
Сукупнісь
операцій
керування
матеріальни
ми потоками,
як єдиним
цілим

Сфера,
напрям та
особливий
вид
господарської
діяльності

Комплекс
логістичних
функцій та
операцій

Діяльність

Рис. 4. Ключові аспекти поняття «логістична діяльність»
Джерело: складено на основі узагальнення джерел [40-46].

Зокрема, можливо зазначити, що формулювання терміну «логістична діяльність» також може знаходити своє відображення через фокус, спрямований на акцентування мети, як:
координація фізичного розподілу і менеджменту матеріалів
для економії витрат і підвищення рівня обслуговування [41];
швидка реакція, мінімальна невизначеність, мінімальний обсяг запасів, консолідація вантажоперевезень, якість і підтримка
життєвого циклу [47];
оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та інформації у
виробництві й розподілі продукції [48];
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формування комплексної корисності логістичного продукту
або логістичної послуги у відповідності з запитами споживачів з-за
умови забезпечення необхідного рівня економічної безпеки
суб’єкта логістичної діяльності [50].
Для розробки теоретичних засад організації логістичної діяльності потрібно з’ясувати сутність терміну «організація». У словнику іноземних слів зазначено, що організація – це «устрій, поєднання, об’єднання чогось в одне ціле, приведення до суворої системи» [50].
В економічному енциклопедичному словнику – організація
(від пізднєлат. Organiso – повідомляю стрункий вигляд, влаштовую) – це сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення та
вдосконалення взаємозв’язків між частинами цілого; внутрішнє
впорядкування, узгодженість взаємодії більш-менш диференційованих та автономних частин цілого, яка обумовлена його будовою
[51].
Само поняття «організація» невід’ємно від понять «структура», «система». За своєю сутністю організація, як спрямована дія,
повинна відповідати динамічним закономірностям системи (функціонування, поведінка, взаємодія частин системи). У відповідності
до зазначеного можна стверджувати, що організація логістичної діяльності повинна бути суворою системою.
У контексті питанні управління логістичною діяльністю вчені
акцентують увагу на інтегрованому характері логістичного менеджменту. Розглядаючи процес як інструмент планування, організації,
регулювання, оптимізації, координації та контролю потоків (зокрема матеріальних та інформаційних). З аспекту планування поняття може бути розглянуто як інтегрована система прийняття рішень, за допомогою якої відбувається формування стратегії та місії
підприємств.
Термін може бути розглянуто, як процес адміністрування логістичної системи, взаємодія базових управлінських функцій з логістичними функціями. Як комплексна локалізована система управління, що базується на засадах теорії логістики, розгляд інтеграції
логістики та менеджменту у форму «логістико-менеджменту» може
бути доцільним [34].
Вчені доповнюють тему питанням контролю логістичної діяльності у підприємствах в умовах глобалізації: контроль у логістичних системах має важливе значення у стратегічному і оператив356

ному управлінні підприємством, ґрунтується на аналізі переваг логістичних проєктів, вимог споживачів, умов конкуренції, співвідношень можливостей цільових ринків та витрат на їх забезпечення
і вимагає регулярного узгодження цілей планування, управління та
контролю за сферами діяльності підприємства [52].
Напрями трансформації логістичної діяльності обумовлюються суттєвою особливістю, а саме: клієнт приймає безпосередню
участь в процесі, а також відповідність очікуванням клієнта є показником, залежним від суб’єктивних вимог клієнта до логістичної
послуги. Ці суб’єктивні вимоги багато в чому формуються суспільством під впливом тих чи інших напрямів комунікативної філософії. Еволюція форм і видів комунікації знаходить свій відбиток в її
філософському осмисленні різними вченими. З точки зору філософського аналізу в рамках теорії комунікації були продовжені ідеї семіотики (Ч. Морріс (C. Morris)) і герменевтики (Г.-Х. Гадамер
(H.-G. Gadamer)); проблема людської комунікації набула поширення в роботах А.Камю (A. Camus), Ж.-П. Сартра (J.-P. Sartre),
М. Хайдеггера (M. Heidegger), К. Ясперса (K. Jaspers); аналітична і
лінгвістична філософія (Л. Вітгенштейн (L. Wittgenstein)); діалогічна філософія (М. Бахтін, М. Бубер (M. Buber)); сучасні вчені займаються проблемами комунікації та комунікаційних технологій
(М. Василик, А. Єрмоленко, А. Назарчук, А. Соколова та ін.). Найбільш значущими розробками, які мають вплив на організацію логістичної діяльності є ті, що досліджують технократичні підходи,
інтеракційні підходи, підходи соціального конструювання комунікації, лінгвістичні підходи, етно-методологічні концепції комунікації, інформаційні технології комунікації. Врахування зазначених
підходів допомагає пояснити і передбачувати поведінку, запити
особистості, соціальних груп, суспільства в цілому і можуть бути
використані в логістичній діяльності (особливо в логістичному сервісі) для розробки поточної та прогнозування майбутньої реальності в соціально-економічному середовищі. У відповідності до класичних поглядів на комунікацію, які представлені перед усім
К.-О. Апелем (K.-O. Apel), Ю. Габермасом (J. Habermas), Г.-Х. Гадамером (H.-G. Gadamer), А. Камю (A. Camus) і сучасних – М. Василик, А. Єрмоленко, А. Назарчук та ін. – в суспільстві окреслився
поворот в бік посткласичної філософії комунікації - використанню
етичних норм на основі принципу справедливості, відповідальності,
довіри і досягнення взаєморозуміння. Означені тенденції формують
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соціальні детермінанти як основу потреб суспільства, які і визначають напрями і перспективи всієї лінійки логістичної діяльності.
Широкий вплив цифрових технологій на діяльність підприємств змушує створювати нові і нові бізнес-моделі [39; 53], залучати до діяльності підприємств нові об’єкти і суб’єкти, однак слід
враховувати, що основою будь-якої бізнес-моделі або діяльності лежить сутнісна основа процесу трансформації.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Для того,
щоб бути здатною до трансформації як до неминучого та закономірного процесу логістична діяльність підприємства повинна бути
компетентною, тобто мати можливість адекватно реагувати на
вплив цих факторів, що забезпечується ефективним логістичним
менеджментом.
Спираючись на розглянутий загальнотеоретичний аспект сутності поняття «трансформація», надані авторські трактування термінів з урахуванням необхідності комплексного розгляду до визначення природи і суті трансформації логістичної діяльності з точки
зору філософії, соціології та економіки на підставі об’єктивних законів у суспільному розвиткові, які надають комплексне уявлення
про трансформацію як невід’ємну частину об’єктивного процесу
розвитку.
В свою чергу, ефективність логістичного менеджменту ґрунтується на глибокому розумінні сутності трансформації логістичної
діяльності, тому розроблена і запропонована сутнісна основа трансформації, яка має бути віссю організації логістичної діяльності підприємств в умовах цифрової економіки.
Таким чином, можна узагальнити, що:
трансформація логістичної діяльності підпорядковується
об’єктивним законам у соціальному розвиткові;
трансформація є необхідним етапом розвитку як загальної
властивості матерії;
трансформація має чітку сутнісну основу, яка і є віссю логістичного менеджменту в мінливих умовах сьогодення;
трансформація як процес зміни змісту і відповідної йому
форми об’єктів матеріального та ідеального світу не є революційною, а має використовувати ту чи іншу форму, змінюючи її у відповідності до цілей, які формуються новим змістом;
трансформація – складне соціально-економічне явище, яке
змінює соціально-економічні відносини в суспільстві.
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В умовах цифрової економіки набуває актуальності цифрова
трансформація, яка передбачає інтеграцію цифрових технологій у
всі сфері бізнесу. Це тягне за собою необхідність використання
більш гнучких інтелектуальних засобів ведення бізнесу, зміни самого процесу діяльності, його цілей. Трансформація логістичної діяльності в умовах діджиталізації насамперед має бути спрямована
на формування відповідного мислення в логістичному менеджменті.
Також слід звернути увагу, що широке залучення цифрових
технологій в логістичній діяльності все частіше використовується
як ефективний метод підвищення задоволеності клієнта та питання
цифрової безпеки залишаються недостатньо висвітленими.
В умовах нестабільності сьогодення (пандемія COVID-19,
військові дії, санкції тощо) відзначається збільшення частки взаємодії з клієнтами у цифровому форматі, використання хмарних сервісів, оцифрованих продуктів та послуг. Це потребує вживання
більш гнучких та інтелектуальних способів ведення бізнесу, нових
підходів до питань організації логістичної діяльності і подальших
досліджень.
Теоретичні засади процесів розвитку та трансформації набувають актуальності у зв’язку з «Проблемами сталого розвитку людства» і мають перспективи подальших досліджень у напрямку забезпечення гармонічної взаємодії економічної, соціальної та екологічної сфер у суспільному розвиткові, зокрема в удосконаленні екосистемного підходу до логістичного менеджменту. На даний час
цифрові трансформації стають дедалі ширшими та глибшими і значно утруднюють процес організації логістичної діяльності, що зумовлює напрям подальших досліджень, що полягає у необхідності
глибшого вивчення теоретичного аспекту організації логістичної
діяльності підприємств в системі логістичного менеджменту в умовах цифрової економіки для розробки відповідних рекомендацій з
фокусом уваги на забезпечення економічної та кібербезпеки клієнтів з урахуванням очікувань клієнтів у відповідності до сучасних
соціальних детермінант.
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АНОТАЦІЇ
Антонюк В. П. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку та
об’єкт дослідження. – С. 3.
В статті обґрунтовано провідну роль людського капіталу як чинника інноваційного розвитку в умовах технологічної модернізації економіки та розгортання
четвертої промислової революції. Конкретизовано визначення людського капіталу
як людських активів, які складаються із фізичних, інтелектуальних, професіональних, мотиваційних складових зайнятого населення. Запропонований авторський
підхід розуміння людського капіталу як об’єкту дослідження, в якому систематизовано суб’єкти, компоненти, параметри й чинники формування і розвитку людського капіталу. Виокремлено й охарактеризовано демографічну, фізіологічну, освітньо-професійну, соціально-економічну та соціокультурну компоненти ЛК, що має
вагоме значення для комплексного аналізу ЛК на національному та регіональному
рівнях. Здійснено обґрунтування значення кожної компоненти ЛК у забезпеченні
інноваційних процесів.
Ключові слова: робоча сила, людський капітал, людські активи, інноваційний розвиток, компоненти людського капіталу.
Бородіна О.А. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку просторових утворень в умовах децентралізації. Актуальна проблематика нового районування. – С. 13.
Сучасні процеси реформування АТУ із супроводжуючими їх процесами
бюджетної децентралізації мають за наслідки низку неврегульованих, але нагальних для вирішення питань: ускладнення проведення макроекономічної політики,
особливо фіскальної координації, загострення успадкованих територіальних диспаритетів, проблеми інституційної досконалості децентралізованих одиниць, які
отримують делеговані повноваження. В той же час, аналіз досвіду країн з аналогічним потенціалом допомагає визначити свої перспективи, не повторюючи чужих
помилок. Так, досвід європейських країн, зокрема, Польщі, доводить, що трирівнева структура територіальної організації влади у континентальній системі органів
місцевого самоврядування, є ефективною, а кореляційна тотожність з польським
територіальним АТУ, дає Україні можливість врахувати позитивні наслідки та мінімізувати ризики.
Стаття містить обґрунтовані докази необхідності врахування в Україні європейського підходу до територіального поділу та Номенклатури територіальних
одиниць для цілей статистики NUTS. На базі співвідношення між категоріями доходів адміністративних одиниць у Польщі, запропоновано власне бачення побудови національної системи бюджетно-податкового розподілу із впровадженням
принципово нових інституцій та механізмів.
Приведене концептуальне бачення системного стратегування економічного
розвитку просторових утворень. З урахуванням періодичності циклів Кондратьєва,
наголошено, що за період 25-30 років напів-циклу низхідної хвилі на рівні громад,
територіальна спільнота має напрацювати для власного стратегічного розвитку
такі сценарії випереджаючого розвитку, які можна було б реалізувати на наступному напів-циклі (25-30 років наступної висхідної хвилі).
Наведено переваги та загрози бюджетної децентралізації, її основні детермінанти у європейських країнах. З огляду на певний досвід відповідних фіскальних
процесів в нашій країні з 2019 року, проведено аналітичне дослідження бюджетної

367

децентралізації у її політичній, нормативній та організаційно-інституційній площинах. Інституційна проблематика нового просторового поділу розглянута на рівні нового укрупненого району – як нового гравця у адміністративно-територіальному поділі держави. Констатовано нагальну проблему – крайній брак коштів навіть на здійснення власних повноважень. Для досягнення позитивного ефекту організації роботи органів державної влади на усіх рівнях територіальної організації
влади, запропоновано використання можливості застосування позитивного
ефекту зовнішніх екстерналій. Коли ефективна робота органу публічної влади досягається від синергії роботи двох суб’єктів, з характерними функціями та спектром прав і повноважень.
Приведено низку рекомендацій щодо упорядкування нормативно-законодавчої бази щодо унормування подальшого процесу бюджетної децентралізації та
підвищення ефективності роботи органів влади субрегіонального рівня. Наголошено, що процес децентралізації повинен бути тісно пов'язаний з новою регіональною політикою та трансформацією всієї регіональної структури, а також, забезпечувати соціальну легітимність та справедливість.
Ключові слова: бюджетна децентралізація, просторовий поділ, адміністративно-територіальний устрій, регіональний розвиток, позабюджетні Фонди.
Гуцалюк О.М., Бондар Ю.А., Сухачова О.О. Вектори розвитку торговельно-економічного співробітництва України з країнами Близького Сходу та
Африки. – С. 35.
У статті розглянуто основні напрямки розвитку зовнішньополітичних відносин та торговельно-економічного співробітництва України з країнами Близького
Сходу та Африки. Зокрема проаналізовано стан зовнішньоторговельних відносин
України з країнами Близького Сходу і Африкою та напрями їхнього зростання.
Визначено наявний потенціал посилення співпраці в регіоні та окреслено
основні її перспективи. Проведено аналіз наявної інституційної системи забезпечення зовнішньої торгівлі в Україні, що в умовах погіршення економічної ситуації
в світі та зниження показників експортного потенціалу України за 2019–2020 роки,
є доволі важливим для формування та впровадження інституційної підтримки стратегії сприяння розвитку вітчизняного виробника та просування його продукції на
зовнішні ринки. Обґрунтовано основні чинники, які мають враховувати вітчизняні
виробники в процесі виходу на ринки країн Близького Сходу. Запропоновано
ієрархію цілей інституційного забезпечення зовнішньої торгівлі України в контексті співпраці з країнами регіону.
Згідно з показниками експорту товарів та послуг по основним торговельним партнерам за 2018–2020 рр. та формування експортних напрямків в Україні
проаналізовано зростання експорту та динаміку показників зовнішньої торгівлі України, що приносить валюту в країну, більше інвестицій та робить Україну більш
конкурентоспроможною країною.
Розглянуто розвиток дво- та багатосторонніх відносин України з країнами
Північної Африки, що лежить у площині геоекономічних інтересів України. Це
свідчить про зацікавленість України у розвитку торговельного та економічного
співробітництва, виходячи зі значного потенціального значення ринків вказаних
країн для виходу українських експортерів, адже країни цього регіону і сьогодні демонструють значний попит на українські товари. Досліджено передумови практичних проблем розвитку зовнішньоекономічних відносин України з країнами досліджуваного регіону, а саме те, що останнім часом геополітичний вплив останніх
на світовій арені суттєво зріс.
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Перспективами подальших досліджень в цьому напрямі є визначення теоретичних та практичних передумов створення стратегії просування експорту українських товарів та послуг на ринки Близького Сходу та Африки.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, торговельно-економічні
відносини, зовнішньополітичні відносини, геоекономічні інтереси.
Євдокименко В.К., Кельбя С.Г. Імперативи матриці постулатів ноосферних цивілізаційних трансформацій як підґрунтя євроінтеграційних стратегій
розвитку. – С. 51.
На основі поглибленого вивчення та узагальнення досліджень у руслі біхевіористичної концепції в економіці та їх практичних результатів, системно-аналітичного ситуативного пошуку і опрацювання методологічного і методичного підґрунтя формування економічного мислення та поведінки суб`єктів реального сектору економіки і практики прийняття ними рішень обґрунтовується необхідність
впровадження в якості таких підвалин імперативів матриці постулатів ноосферних
цивілізаційних трансформацій. Запропоновано приклад покрокового плану відповідних першочергових практичних дій.
Зокрема, шляхи створення в суспільстві інформаційно-комунікативної
і ментально-психологічної атмосфери переходу від репресивно-фіскальної до підтримуючо-розвивальної парадигми; впровадження конвергентно-інтеграційної домінанти в економічне мислення кадрів усіх рівнів; регулювання за допомогою
EMMiSoftComputing складу, пропорцій і співвідношення темпів розвитку ВЕД з
метою максимізації ВДВ; формування ядер інвестиційно-інноваційно-технологічного прориву через створення спеціальних режимів інвестиційної діяльності та
пріоритетного розвитку; перехід від дрейфу дескриптивно-дисипативних концепцій до синергічної орієнтації при формуванні й розвитку територіальних громад;
приведення у відповідність до сучасного світоустрою і його викликів соціальних
комунікацій та інформаційної діяльності.
Обґрунтовано шестикроковий план корекції управління соціально економічним розвитком Чернівецької області.
Ключові слова: матриця, підґрунтя, спростування, імперативи, ноосферні
цивілізаційні трансформації, євроінтеграційні стратегії розвитку, біхевіористична
концепція в економіці.
Завербний А.С., Пушак Я.Я. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної та туристичної сфер Львівщини за євроінтеграційних умов: інвестиційний
аспект. – С. 72.
У статті розглянуто проблематику розвитку рекреаційної сфери Львівщини
за євроінтеграційних умов. Виокремлено перспективи їх розвитку та інвестиційні
аспекти. Проаналізовано динамічність обсягів капітального інвестування до сфери
рекреації у Львівській області за 2010-2020 рр.
У роботі розвинуто організаційно-управлінський механізм державного управління рекреаційною сферою за євроінтеграційних умов. Який повинен забезпечуватися як на макрорівні, так і на рівні регіонів (мікрорівні) та враховувати особливості та вимоги міжнародних (зокрема європейських) вимог та норм.
Проаналізовано сприятливі передумови завдяки подальшому євроінтегруванню економіки України. Виокремлено пріоритети для державної, регіональної
політик щодо покращення, удосконалення системи планування (програмування),
ефективнішого використання наявного туристичного, рекреаційного, природного,
ресурсного та інших потенціалів всієї території Львівської області. Інвестування у

369

сфери рекреації та туризму Львівщини та й інших регіонів (областей) нашої країни
за умов активізування розвитку, пришвидшення євроінтеграційних процесів є реальною можливістю започаткування, стимулювання ефективного розвитку вже
існуючого підприємництва в туристичній, рекреаційній галузях, підвищення ролі
і значення в ній малого, середнього бізнесу тощо. Також це сприятиме активізуванню розвитку супутніх галузей економіки, що забезпечують рекреацію та туризм.
Ключові слова: рекреація, туризм, євроінтеграція, інвестування.
Лазаренко Д.О., Трушкіна Н.В., Уткін В.П. Реалізація кластерної політики у рамках стратегії просторового розвитку територій України. – С. 86.
Статтю присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми – забезпечення ефективної реалізації кластерної політики у рамках стратегії просторового
розвитку територій України.
Мета дослідження полягає у теоретичному узагальненні та систематизації
існуючих наукових підходів до трактування поняття «кластерна політика» у системі національної економіки; обґрунтуванні авторського підходу до визначення
суті й змісту даної категорії.
На підставі критичного аналізу літератури виявлено розбіжності трактувань кластерної політики (концепцій, форм, способів), а також вибору прикладних
засобів впровадження кластерної політики (механізмів, стимулів, інструментів
впливу). Слід наголосити, що здебільшого кластерну політику науковці трактують
як систему відносин; діяльність органів державної влади; діяльність з підтримки
кластерів; низку політичних заходів; комплекс заходів, які сприяють підвищенню
конкурентоспроможності національної економіки; частину промислової політики;
складову регіональної політики; елемент науково-технологічної та інноваційної
політики; пріоритет регіональної економічної політики; окрему політику з чіткою
стратегією та бюджетом; елемент стратегій економічного розвитку.
Запропоновано авторське трактування кластерної політики як системи державних і громадських заходів і механізмів підтримки кластерних структур
і кластерних ініціатив, що забезпечують підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, підприємств, які входять до кластеру, розвиток інститутів, що стимулюють створення кластерів і сприяють активізації інноваційної діяльності.
Встановлено, що ключовою метою реалізації кластерної політики є створення умов для формування та розвитку кластерів як основи реалізації конкурентних переваг територій економічних районів, підвищення рівня конкурентоспроможності національної та регіональної економік та інвестиційної привабливості України.
Головними принципами формування кластерної політики в Україні є багаторівневість формування політики; економічне стимулювання мережевого співробітництва у кластерах; організаційне стимулювання мережевого співробітництва у
кластерах на засадах публічно-приватного партнерства; підтримка конкурентоспроможних кластерів.
Для ефективної реалізації кластерної політики в Україні необхідно:
1) включити цей вид політики до переліку національних і регіональних пріоритетів
соціально-економічного розвитку та створити належну якісну законодавчу й нормативно-правову базу; 2) застосувати концепцію ощадливих інновацій для успішного організаційного розвитку кластерних утворень; 3) посилити міжнародне
співробітництво задля стимулювання активної участі кластера у зміні свого інституційного середовища, сприяння поширенню прогресивних ідей і технологій;
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4) сформувати відповідне інформаційне середовище кластера з метою стимулювання спільних науково-дослідних проєктів, у тому числі за участю провідних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, сприяння підвищенню ефективності комунікацій і взаємодії у кластері.
Ключові слова: національна економіка, регіональна економіка, просторовий
розвиток, кластерний підхід, кластеризація економіки, кластерна політика,
кластерна структура, види політики, принципи, механізми, система, стратегія, програмування, функції управління, інституційне забезпечення, нормативно-правове
регулювання, фінансова підтримка, конкурентні переваги територій, конкурентоспроможність, результативність, ефективність.
Лола Ю.Ю., Брусільцева Г.М. Державно-приватне партнерство в економічній моделі замкнутого циклу під час кризи. – С. 106.
Розглянуто теоретичний підхід до управління антикризовим потенціалом
регіону шляхом трансформації взаємодії суспільства, бізнесу, держави. Індикатором ефективності такої трансформації виступає зростання соціальної віддачі, що
можливо досягти шляхом впровадження принципів циркулярної економіки, соціального підприємництва та державно-приватного партнерства. Циклічна економіка
спрямована на досягнення мінімізації впливу діяльності людини на навколишнє
середовища, шляхом інноваційному підходу до споживання ресурсів. Це гармонізує відношення суспільства з природою та значно полегшує взаємодію між всіма
суб`єктами господарювання щодо регулювання проблем шкідливих викидів підприємств та інших екологічних питань. Державно-приватне партнерство об`єднує
зусилля держави й бізнесу для реалізації масштабних довгострокових проєктів та
піднімає ефективність їх взаємодії на новий рівень. Для успішного функціонування
запропонованої моделі суспільство, держава та бізнес має міцно триматися на сталій системі цінностей: чесності, взаємодопомоги, духовності, гармонічного відношення до себе, оточуючих людей та природи.
Ключові слова: циркулярна економіка, соціальне підприємництво та державно-приватне партнерство.
Ляшенко В.І., Толмачова Г.Ф. Дотримання екологічних вимог суб’єктами
малого і середнього бізнесу в умовах критичного стану довкілля Донбасу. – С. 117.
Розбудова нової сучасної конкурентоспроможної економіки на сході України та створення додаткового поштовху для розвитку Донецької та Луганської областей є невід’ємною передумовою для відновлення територіальної цілісності країни. З цією метою Урядом України заплановано запровадження експерименту
щодо формування територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на ключову роль виробництва у генеруванні попиту на інновації,
акцент на виробничій сфері матиме вирішальне значення у відновленні економіки
регіону. Для цього буде сформовано пул промислових, будівельних, логістичних,
транспортних, інжинірингових, фінансових пропозицій, що можуть генерувати
комплексне рішення для відновлення і модернізації регіону.
Забезпечення дотримання екологічних вимог суб’єктами малого і середнього підприємства (МСП) є серйозною проблемою для природоохоронних органів у всьому світі, не в останню чергу тому, що для цієї категорії підприємств характерні особливості, що утрудняють застосування традиційних методів дотримання виконання вимог. В Україні сектор МСП знаходиться на етапі становлення,
але можна чекати, що кількість таких суб’єктів господарювання і, як наслідок, їх
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дія на довкілля збільшуватиметься, зокрема, в результаті реалізації політик і стратегій, спрямованих на підтримку цього сектора. Хоча подібні стратегії містять багато позитивних елементів, вони, як правило, не приділяють належної уваги природоохоронній проблематиці; навпаки, деякі заходи призводять до таких небажаних побічних наслідків, як обмеження або навіть заборони на проведення природоохоронних інспекцій. На цьому фоні природоохоронні органи стикаються з необхідністю вдосконалення існуючих і впровадження нових інструментів, які ефективніше сприяли б дотриманню екологічних вимог.
Ключові слова: малий бізнес, екологія, довкілля, програма, підприємство,
економіка, регіон.
Мисник К.П. Розвиток системи економічних злочинів у сфері господарської діяльності: особливості Німеччини, Польщі та Франції. – С. 148.
У сучасних умовах господарювання шахрайство й економічні злочини стають реальною загрозою для здійснення господарської діяльності в компаніях різних країн світу.
У статті досліджено особливості й відмінності розвитку системи економічних злочинів у сфері господарської діяльності на прикладі німецьких, французьких
і польських компаній.
Обґрунтовано необхідність розроблення комплексу спеціальних заходів задля виявлення фактів шахрайства всередині компанії, а також економічних злочинів з боку контрагентів та різних груп стейкхолдерів Встановлено, що керівництву
компаній Німеччини, Франції та Польщі поряд зі стандартними методами аудиту
доцільно застосовувати форензік як дієвого методу економічних розслідувань у
сфері господарської діяльності.
Ключові слова: господарська діяльність, економічні злочини, шахрайство,
форензік, експертне опитування, ефективність, механізми попередження економічних злочинів.
Павловська І.Г. Особливості розвитку процесу глокалізації як специфічного регіонального механізму глобалізації. – С. 164.
Метою статті є аналіз розвитку процесу глокалізації як результату глобалізації, визначення її рівнів та форм. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи
наукові праці багатьох учених, було розглянуто позитивні та негативні прояви глобалізації та постглобалізму. Доведено, що ці системи не виправдали покладених на
них надій. У зв’язку з цим, світове суспільство вимушено було шукати нові форми
взаємодії. Це призвело до використання наступної стадії постглобалізму – глокалізації – нерозривному поєднанню глобального та локального (регіонального). У результаті дослідження було розглянуто основні точки зору на процес глокалізації,
представлено основні підходи щодо дослідження процесу глокалізації. Запропоновано під глокалізацією розуміти динамічний процес взаємодії локального та глобального, коли має місце усунення глобальних процесів на локальний рівень
(локалізація) з одночасним виходом локальних процесів на глобальний рівень (глобалізація). Зроблено акцент та схематично представлено подвійний характер
глокалізації. Доведено, що термін «глокалізація» доцільно розглядати як специфічний регіональний механізм глобалізації, який прив’язаний до розвитку певної
території з характерними для неї історичними, географічними, етнокультурними
та іншими особливостями. Представлено основні елементи механізму глокалізація,
зокрема, мета, об’єкт, суб’єкт, предмет, мотив, інфраструктура, основа, передумови, принципи. Разом із гібридним феноменом «глокалізація» було розглянуто
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низку інших термінів, які також, як і глокалізація мають суміжну полярність (квазіполярність), тобто між глобалізацією та локалізацією, централізацією та децентралізацією, інтеграцією та фрагментацією: «хаорд», «фрагмеграція», «реґкал».
Зроблено висновок про актуальність розвитку процесу глокалізації в сучасних умовах.
Ключові слова: глобалізація, глокалізація, інтеграція, постглобалізм, гібрид.
Саченко М.В., Криворучко Д.М., Сидорчук Д.С. Міжнародний туризм в
умовах пандемії COVID-19: тенденції та моделювання розвитку. – С. 174.
Covid-19 – сучасна пандемія 21 століття, яка змінила хід історії людства.
2019 р. пандемія збільшувала свої оберти розвитку, поширення та мутації, що в
результаті відбувся негативний вплив, як на людство, країн та їхню економіку. Але
вже приблизно трьох років Covid-19 став невід'ємною частиною життя людства,
відповідно від неочікуваних наслідків пандемії постраждали всі сфери економічної
діяльності країн та їхнього функціонування, зокрема галузь міжнародного туризму.
Міжнародна галузь, досить обширна та має багато напрямів свого розвитку,
що під час пандемії вплинуло на кожен із них. Covid-19 справив неабияке вражання, особливо на малі країни, півострови та острови, що на 95% залежали від
туристичного потоку й за допомогою чого існували.
В ході написання наукової роботи було розглянуто теоретичні засади та
зроблено порівняльну характеристику світового ВВП, туристичні прибуття, втрата
робочих місць, динаміка витрат на туризм, витрати на заходи проти Covid.
Вивчення проблематики та функціонування туризму під впливом пандемії
дозволяє проаналізувати тенденції даної сфери та оцінити сучасний стан розвитку.
Дане дослідження має на меті розгляд безпрецедентного впливу Covid-19 на міжнародний туризм. В процесі аналізу було з’ясовано теоретичні засади та зроблено
порівняльну характеристику даних туристичного ринку світу з 2019-2021 рр. поширення пандемії. Також, розроблені розрахунки, прогнози, моделі майбутнього
функціонування міжнародного туризму, що застосовані в розробці заходів, щодо
удосконалення міжнародного туризму та стабільності галузі.
Та застосовано досвід зарубіжних країн, щодо боротьби впливу Covid-19 та
розвитку представленої галузі. В якості підсумовування проведеного аналізу та
групування ключової інформації розроблено власні рекомендації для покращення
міжнародного туризму.
Ключові слова: пандемія, острови, міжнародний туризм, ВВП, туристичні
прибуття, моделі туристичної галузі, прогнози, принципи, дестинації, рекомендації.
Сербіна Т.В., Срібний О.М. Аналітичне оцінювання та прогнозування обсягів і структури зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – С. 190.
На даний час особливої актуальності набувають проблеми підвищення
ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Тому мета даного дослідження полягає в аналітичному оцінюванні та розробленні прогнозів обсягів
і структури зовнішньоекономічної діяльності в Україні з використанням економіко-математичного інструментарію.
У статті встановлено, що прогнозування як ефективний інструмент планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення при формуванні експортних стратегій, виявляти резерви
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підвищення ефективності організації міжнародної логістичної діяльності, оптимізувати структуру експортно-імпортних операцій. Це сприятиме скороченню витрат на зовнішньоекономічну логістичну діяльність і збитків за рахунок оптимізації потоків та удосконалення інформаційного забезпечення їх руху; зростання якості логістичного сервісу та рівня обслуговування споживачів, рентабельності від
реалізації продукції та рівня конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках збуту.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, міжнародна логістика, митна логістика, митна політика, експортна політика, митний режим, транзитний режим, експорт, імпорт, міжнародне економічне партнерство,
співробітництво, глобалізація, євроінтеграція.
Сердюк О.С., Петрова І.П. Інституціональне забезпечення деструктивної конкуренції в Україні: стан, проблеми та напрями вдосконалення. – С. 202.
У статті проаналізовано інституціональне забезпечення деструктивної конкуренції в Україні. Розглянуто правову основу для регулювання деструктивної
конкуренції в Україні. Виявлено, що антимонопольне законодавство суттєво вдосконалено та розширено нормативно-правовими актами. Зазначено, що незважаючи
на всі здобутки, законодавство з регулювання деструктивної конкуренції порівняно із зарубіжними аналогами доволі молоде й потребує урахування специфічних
факторів, що об’єктивно існують в Україні.
Проаналізовано показники, які характеризують рівень деструктивної конкуренції в Україні. Серед найбільш поширених порушень деструктивної конкуренції є зловживання монопольним становищем, антиконкурентні дії органів влади,
антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та недобросовісна конкуренція.
Досліджено кількісні показники за кожним видом порушень деструктивної
конкуренції в Україні за 2014-2020 рр. Наведено дані у розрізі видів економічної
діяльності. Проаналізовано співвідношення накладених Антимонопольним комітетом України штрафів та сплачених штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у 2014-2020 рр.
Запропоновано напрями вдосконалення інститутів стримування деструктивної конкуренції в Україні.
Ключові слова: антимонопольне законодавство, деструктивна конкуренція,
інститути, інституціональне забезпечення, Антимонопольний комітет України.
С. 226.

Ситник Є.А. Чи існує загальний еквівалент трансакційних витрат? –

У статті поставлено питання про існування загального еквіваленту трансакційних витрат, відмінного від грошей.
Проведено розмежування понять трансакційних витрат та трансакційних
дій. Дано визначення трансакційних витрат як витратного (у сенсі витрат вартості
і часу) сліду трансакційних дій.
Впроваджено поняття континууму трансакційних дій, окреслено склад
континууму трансакційних дій та виявлено основні причини його збільшення у сучасній економіці, серед яких специфічні для економіки, перехідної від командноадміністративної системи радянського типу до ринкової.
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Уточнено механізм витіснення ринкових трансакцій фірмою. Трансакціозаміщення – це процес (процеси) виконання фірмою певної сукупності трансакційних дій, що супроводжують трансформаційні процеси від їх початку до закінчення.
Трансакціозаміщення пов’язане з трансакційною ємністю інституту.
Встановлено відповідність між підмножинами континууму трансакційних
дій та трансформаційними (виробничими) процесами.
Впроваджено поняття агеративної системи як однієї з двох великих систем,
що підтримують симетрію в економіці, і яка існує паралельно із ринковою, або товарно-грошовою. Агеративна система побудована на базі управлінських дій і є
комплексом управлінських, трансакційних дій усіх типів і видів.
Створено таблицю, у якій розміщені основні відповідності між трансформаційними і трансакційними типами процесів та породжуваними ними економічними явищами.
Трансформаційні та трансакційні процеси породжують різні типи економічних явищ. Якщо в трансформаційних процесах створюються товари, точніше,
натурально-речові тіла товарів як носії вартості, то в трансакційних процесах створюються інститути.
Якщо в результаті розвитку трансформаційних (виробничих) процесів відбувається накопичення капіталу (яке, власно, і є ціллю капіталістичного виробництва), то внаслідок розвитку трансакційних процесів відбувається накопичення
управлінської влади. Ціль бюрократії – збільшення та концентрація управлінської
влади.
Ключові слова: континуум трансакційних дій, трансакційні дії, трансакційні
витрати, трансформаційні процеси, трансакційна оболонка виробничого процесу,
загальний еквівалент трансакційних витрат, натурально-речові тіла товарів, носії
вартості, агеративна система, рівні ієрархії, одиниця ієрархічної складності, трансакційна ємність інститутів, інституціональна (інституційна) конкуренція.
Смерека С. Б. Дослідження зарубіжного досвіду сфери енергозберігаючих
технологій. – С. 240.
Розглядаються актуальні питання впровадження енергозберігаючих технологій різними країнами, наголошено на завданнях пріоритетного розвитку впровадження енергозберігаючих технологій, які завжди були в числі головних економічних завдань та вирішувалися проведенням відповідної політики як в рамках окремих держав та і в єдності декількох держав. Досліджено досвід впровадження
енергозберігаючих технологій в Норвегії, Швеції, Данії, Німеччині, Франція,
Польщі, розвиток перспективних технологій у цих країнах, їх трансформація у
зростання енерговиробництва і збільшення кількості робочих місць з одночасним
створенням високоефективного екологічно чистого енергетичного сектору економіки, розглянуті основні моделі реформування житлово-комунального господарства в країнах Західної Європи, які цілеспрямовано націлені на впровадження енергозберігаючих технологій.
Ключові слова: енергозбереження, конкурентоспроможність підприємства,
альтернативні джерела палива чи енергії, житлово-комунальне господарство,
енергоменеджмент.
Солдак М.О. Фінансова підтримка ревіталізації старопромислових територій: досвід Великобританії, Чехії та Туреччини. – С. 250.
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Старопромислові території стикаються з проблемами в економічній, соціальній та екологічній сферах, які виникають унаслідок втрати традиційними галузями ринків збуту, збитковістю та припиненням виробничої діяльності, появою
внаслідок процесів деіндустріалізації та реформування прав власності занедбаних
територій колишнього промислового використання. Уряди країн по-різному реагують на ці виклики залежно від інституцій, створених на наднаціональному, державному та регіональному рівнях, обсягів коштів, які вони мають у своєму розпорядженні для подолання економічної, соціальної та екологічної незахищеності
мешканців таких територій. У статті узагальнено світовий досвід фінансової підтримки сталого розвитку старопромислових територій та обґрунтовано рекомендації щодо можливостей їх використання для ревіталізації таких регіонів в України.
Як об’єкти дослідження обрано три країни: Великобританію, Чехію та Туреччину.
Рекомендації, які обґрунтовано для України, стосуються визначення критеріїв
пріоритетності проєктів на основі оцінки рівня розвитку територій за зваженим індексом декількох показників, набір яких може бути адаптований до специфічних
національних умов але має відображати всі складові сталого розвитку; використання можливості європейської інтеграції у сфері інновацій, науки та освіти з метою формування сучасної політики ревіталізації старопромислових регіонів; використання коштів Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію проєктів
ревіталізації старопромислових територій; активного залучення агенцій регіонального розвитку до вирішення проблемних питань ревіталізації занедбаних територій
колишнього промислового використання.
Ключові слова: старопромислові території, промисловість, регіони, ревіталізація, євроінтеграція.
Столярова В. В. Стратегічне планування людиноцентриського соціальноекономічного розвитку Хмельниччини. – С. 264.
З використанням мемуарно-аналітичного огляду науково-громадської діяльності доктора економічних наук, професора Пила Василя Івановича розкрито
становлення системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку
Хмельницької області. На методологічних положеннях Концепції людського розвитку наведені локалізовані на рівень Хмельниччини глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) на період до 2015 року та Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) на період
до 2030 року.
Розглянуті інформаційно-методичні аспекти економіко-статистичної
оцінки ЦРТ і ЦСР за допомогою показників-індикаторів національних методик
(2001 та 2012 років) виміру Індексу регіонального людського розвитку (ІРЛР). Організаційно-економічна сутність стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону визначена як планова діяльність регіональних органів влади
щодо змін негативних тенденцій показників-індикаторів ІРЛР на позитивні шляхом впровадження відповідних заходів.
Особливу увагу зосереджено на недопущення відцентровості цілей соціально-економічного розвитку регіонів від стратегій і політики соціально-економічного розвитку держави загалом. На основі прогнозних розрахунків 33-х показників-індикаторів ІРЛР Хмельницької області на 2016–2020 рр. визначені стратегічні
пріоритети соціально-економічного розвитку, сформульовані 2 нові стратегічні
цілі і уточнені 4 діючих, які були передбачені Стратегією регіонального розвитку,
що розроблялась у 2010–2011 рр.
Розкриті структури першої в Україні Регіональної програми людського
розвитку Хмельниччини та 6-ти програм соціально-економічного розвитку області
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на 2016–2020 рр. Наведені концептуальні положення експерименту «Державне регулювання регіонального людського розвитку в адміністративній області» з визначенням повноважень обласної державної адміністрації і обласної ради в умовах децентралізації.
Впровадження системи Прогнозування-Програмування-Бюджетування
(ППБ) в діяльність регіональних органів влади орієнтовано на використання положень бюджетного федералізму унітарної держави (в порядку постановки). Використання складових організаційно-методичного механізму стратегічного планування зорієнтовано на досягнення узгодженості взаємодії Центру і Регіонів як єдиної соціально-економічної системи.
Ключові слова: людський розвиток, людиноцентриський підхід, соціальноекономічний розвиток, стратегія регіонального розвитку, регіональна програма,
показники-індикатори, Цілі Розвитку Тисячоліття, Цілі Сталого Розвитку, бюджетний федералізм унітарної держави.
Шведкий В. А. Тенденції розвитку підприємств-постачальників енергоресурсів в умовах лібералізації енергоринку. – С. 307.
У статті виявлені тенденції розвитку підприємств-постачальників енергоресурсів, які склалися під впливом лібералізації ринку. Серед них: закріплення дивізіонального принципу розбудови організаційної структури; створення нових
клієнтських моделей, покликаних максимально наблизити постачальника до споживача; діджиталізація сервісів; поступове зміщення акцентів на застосування нецінових методів конкуренції. Визначено ризики, що виникають для цієї групи
ринкових суб’єктів.
Ключові слова: підприємства-постачальники, енергоресурси, лібералізація,
енергоринок, конкуренція.
Шипоша В.А. Проблемні питання та ключові перешкоди ефективного
економічного розвитку східних регіонів України. – С. 315.
На даний час кластеризацію визнано ефективним механізмом і можливістю
для структурних інституційних змін в економіці східних регіонів України.
Метою дослідження є визначення проблемних питань і виявлення головних
перешкод, які стримують ефективний економічний розвиток східних регіонів України.
На підставі аналізу динаміки показників економічного розвитку Донецької
та Луганської областей виявлено сукупність бар’єрів, які умовно розподілено за
такими групами: політичні, нормативно-правові, інноваційні, інвестиційні, інформаційні, екологічні, інфраструктурні, логістичні. Здійснено прогнозну оцінку показників, що характеризують економічний розвиток регіонів, із використанням
економіко-математичного інструментарію, і на цій основі виявлено тенденції їх подальшого функціонування. На основі узагальнення стратегій регіонального розвитку Донецької та Луганської областей виявлено їх недоліки в частині створення
кластерних структур.
З урахуванням значного потенціалу впливу кластерів на економіку регіону
доведено необхідність розроблення економетричної моделі, яка оцінюватиме результативність функціонування кластерного утворення. Обґрунтування системи
фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі управління розвитком і
функціонування регіональної економіки на основі формування кластерів, дозволило визначити безпосередній взаємозв’язок між кластеризацією регіональної економіки та посиленням конкурентних позицій фінансово-економічних суб’єктів на
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регіональному ринку, що є додатковим джерелом кредитування регіональної економіки та сприяє зростанню фінансових показників національної економіки.
Ключові слова: національна економіка, регіональна економіка, кластер, механізм кластеризації, кластерна структура, стратегія регіонального розвитку, економіко-математичний інструментарій, бар’єри, перешкоди, проблемні питання.
Шкригун Ю.О. Трансформація логістичної діяльності в умовах діджиталізації. – С. 346.
У статті досліджено питання трансформації логістичної діяльності в теоретичному аспекті. Розглянуто дефініції «трансформація», «логістична діяльність»
на основі визначення їх сутності з точки зору філософії, економіки та соціології.
Наведено, що трансформація логістичної діяльності – це багатоаспектний процес,
що швидко змінюється, але він підпорядковується законам у суспільному розвиткові і ґрунтується на розумінні таких понять як «зміна», «процес», «розвиток»,
«зміст» і «форма». Надані тлумачення означених термінів. Виділено і запропоновано сутнісну основу трансформації логістичної діяльності для забезпечення
ефективності логістичного менеджменту, керованості логістичної діяльності в
умовах, що постійно змінюються. Окреслені питання забезпечення якості логістичного сервісу. Розглянуто напрями трансформації логістичної діяльності в умовах
діджиталізації.
Ключові слова: розвиток, зміна, зміна форми, процес, трансформація, логістична діяльність, логістичний менеджмент, діджиталізація.
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ABSTRACTS
Antoniuk V. P. Human Capital as a Factor of Innovative Development and Object of Research. – Р. 3.
The article substantiates the leading role of human capital as a factor of innovative development in the conditions of technological modernization of the economy and
the deployment of the fourth industrial revolution. The definition of human capital as
human assets consisting of physical, intellectual, professional, motivational components
of the employed population is specified. The author's approach of understanding human
capital as an object of research is proposed, in which the subjects, components, parameters and factors of formation and development of human capital are systemed. The demographic, physiological, educational, professional, socio-economic and socio-cultural
components of the human capital have been singled out and characterized, which is of
great importance for the comprehensive analysis of the human capital at the national and
regional levels. The value of each component of the human capital in ensuring innovative
processes is substantiated.
Keywords: labor force, human capital, human assets, innovative development,
components of human capital.
Borodina O.A. Organizational and Economic Mechanism for Ensuring the Development of Spatial Formations in Conditions of Decentralization. Current Issues of
New Zoning. – Р. 13.
Modern reform processes АТУ with the accompanying processes of fiscal decentralization have consequences for a number of unresolved but urgent issues: the complication of macroeconomic policy, especially fiscal coordination, the aggravation of inherited territorial disparities, problems of institutional perfection of decentralized units that
receive delegated powers. At the same time, analyzing the experience of countries with
similar potential helps to determine their prospects without repeating other people's mistakes. Thus, the experience of European countries, in particular, Poland, proves that the
three-level structure of the territorial organization of power in the continental system of
local self-government bodies is effective, and the correlation identity with the Polish territorial system gives Ukraine the opportunity to take into account the positive consequences and minimize risks.
The article contains reasonable evidence of the need to take into account in
Ukraine the European approach to territorial division and the nomenclature of territorial
units for the purposes of NUTS statistics. Based on the ratio between the categories of
income of administrative divisions in Poland, we propose our own vision of building a
national system of budget and tax distribution with the introduction of fundamentally
new institutions and mechanisms.
A conceptual vision of the system strategy of economic development of spatial
formations is presented. Taking into account the frequency of Kondratiev cycles, it is
noted that for the period of 25-30 years of the half-cycle of the descending wave at the
community level, the territorial community should develop for its own strategic development such scenarios of advanced development that could be implemented in the next
half-cycle (25-30 years of the next ascending wave).
The advantages and threats of budget decentralization, its main determinants in
European countries are presented. Taking into account some experience of the relevant
fiscal processes in our country since 2019, an analytical study of budget decentralization
in its political, regulatory, organizational and institutional planes was conducted. The
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institutional problem of the new spatial division is considered at the level of a new enlarged district – as a new player in the administrative-territorial division of the state. An
urgent problem was stated-an extreme lack of funds even for the exercise of their own
powers. To achieve a positive effect of organizing the work of state authorities at all
levels of the territorial organization of power, it is proposed to use the possibility of applying the positive effect of external externalities. When the effective work of a public
authority is achieved from the synergy of the work of two subjects, with characteristic
functions and a range of rights and powers.
A number of recommendations are made to streamline the regulatory framework
for normalizing the further process of budget decentralization and improving the efficiency of the work of subregional authorities. It was noted that the process of decentralization should be closely linked to the new regional policy and the transformation of the
entire regional structure, as well as ensure social legitimacy and Justice.
Keywords: budget decentralization, spatial division, administrative-territorial
structure, Regional Development, extra-budgetary funds.
Hutsaliuk O.M., Bondar Іu.A., Sukhachova O.O. Vectors of Development of
Trade and Economic Cooperation of Ukraine with the Countries of the Middle East and
Africa. – Р. 35.
The main directions of development of foreign policy relations and trade and
economic cooperation of Ukraine with the countries of the Middle East and Africa are
considered in the article. In particular, the state of Ukraine's foreign trade relations with
the Middle East and Africa and the directions of their growth are analyzed.
The existing potential for strengthening cooperation in the region has been identified and its main prospects have been outlined. The analysis of the existing institutional
system of foreign trade in Ukraine is carried out. that in the conditions of deteriorating
economic situation in the world and reduction of indicators of export potential of Ukraine
for 2019-2020, it is quite important to form and implement institutional support for the
strategy of promoting the development of domestic producers and promoting their products to foreign markets. The main factors that should be taken into account by domestic
producers in the process of entering the markets of the Middle East are substantiated. The
hierarchy of the purposes of institutional maintenance of foreign trade of Ukraine in the
context of cooperation with the countries of the region is offered.
According to the indicators of exports of goods and services to major trading
partners for 2018-2020, the formation of export destinations in Ukraine. The growth of
exports and the dynamics of Ukraine's foreign trade, which in turn brings currency to the
country, more investment and, most importantly, the fact that the country will become a
more competitive country.
The development of bilateral and multilateral relations of Ukraine with the countries of North Africa is considered in the plane of geoeconomic interests of Ukraine. This
indicates Ukraine's interest in the development of trade and economic cooperation, based
on the significant potential importance of the markets of these countries for the exit of
Ukrainian exporters, as the countries of the region still show significant demand for
Ukrainian goods. The preconditions of practical problems of development of foreign economic relations of Ukraine with the countries of the studied region are investigated,
namely that recently the geopolitical influence of the last on the world arena has essentially increased.
Prospects for further research in this area are to determine the theoretical and
practical prerequisites for creating a strategy to promote the export of goods and services
in the markets of the Middle East and Africa.
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Keywords: foreign trade, export, import, trade and economic relations, foreign
policy relations, geo-economic interests.
Lazarenko D., Trushkina N., Utkin V. Implementation of the Cluster Policy
within the Framework of the Spatial Development Strategy of the Territories of
Ukraine. – Р. 86.
The article is devoted to the solution of an actual scientific problem – ensuring
the effective implementation of the cluster policy within the framework of the strategy
of spatial development of the territories of Ukraine.
The purpose of the study is the theoretical generalization and systematization of
existing scientific approaches to the interpretation of the concept of “cluster policy” in
the system of the national economy; justification of the author's approach to determining
the essence and content of this category.
On the basis of a critical analysis of the literature, differences in interpretations
of cluster policy (concepts, forms, methods), as well as the choice of applied means of
implementing cluster policy (mechanisms, incentives, tools of influence) were revealed.
It should be emphasized that, for the most part, scientists interpret cluster policy as a
system of relations; activities of state authorities; cluster support activities; a number of
political measures; a set of measures that contribute to increasing the competitiveness of
the national economy; part of the industrial policy; component of regional policy; an
element of science, technology and innovation policy; priority of regional economic
policy; a separate policy with a clear strategy and budget; an element of economic development strategies.
The author's interpretation of cluster policy is proposed as a system of state and
public measures and mechanisms for supporting cluster structures and cluster initiatives,
which ensure an increase in the level of competitiveness of regions, enterprises included
in the cluster, the development of institutions that stimulate the creation of clusters and
contribute to the activation of innovative activities.
It was established that the key goal of cluster policy implementation is the creation of conditions for the formation and development of clusters as a basis for realizing
the competitive advantages of the territories of economic districts, increasing the level of
competitiveness of national and regional economies and the investment attractiveness of
Ukraine.
The main principles of cluster policy formation in Ukraine are multi-level policy
formation; economic stimulation of network cooperation in clusters; organizational stimulation of network cooperation in clusters on the basis of public-private partnership;
support of competitive clusters.
For the effective implementation of cluster policy in Ukraine, it is necessary to:
1) include this type of policy in the list of national and regional priorities of socio-economic development and create an appropriate high-quality legislative and regulatory
framework; 2) apply the concept of frugal innovations for successful organizational development of cluster formations; 3) strengthen international cooperation in order to stimulate the cluster's active participation in changing its institutional environment, promoting the spread of progressive ideas and technologies; 4) to form an appropriate information environment of the cluster with the aim of stimulating joint research projects,
including with the participation of leading institutions of higher education and research
institutions, promoting the improvement of the efficiency of communications and interaction in the cluster.
Keywords: national economy, regional economy, spatial development, cluster
approach, clustering of the economy, cluster policy, cluster structure, types of policy,
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principles, mechanisms, system, strategy, programming, management functions, institutional support, legal regulation, financial support, competitive advantages of territories,
competitiveness, effectiveness, efficiency.
Liashenko V.I., Tolmachova G.F. Compliance with Environmental Requirements by Small and Medium-Sized Businesses in The context of a Critical State of the
Donbass Environment. – Р. 117.
Building a new modern competitive economy in eastern Ukraine and creating an
additional impetus for the development of Donetsk and Luhansk regions is an integral
prerequisite for the restoration of the country's territorial integrity. To this end, the Government of Ukraine is planning to introduce an experiment on the formation of territories of priority development in Donetsk and Luhansk regions. Given the key role of production in generating demand for innovation, the emphasis on the production sphere will
be crucial in the restoration of the economy of the region. For this purpose, a pool of
industrial, construction, logistics, transport, engineering, financial proposals that can generate a comprehensive solution for the restoration and modernization of the region will
be formed.
Ensuring compliance with environmental requirements by small and mediumsized enterprises (SMEs) is a serious problem for environmental bodies around the world,
not least because this category of enterprises is characterized by features that make it
difficult to apply traditional methods of compliance with the requirements. In Ukraine,
the SME sector is at the stage of formation, but we can expect that the number of such
entities and, as a consequence, their environmental impact will increase, in particular, as
a result of the implementation of politicians and strategies aimed at supporting this sector.
Although such strategies contain many positive elements, they usually do not pay due
attention to environmental issues; On the contrary, some measures lead to such undesirable side effects as restrictions or even a prohibition on environmental inspections.
Against this background, environmental bodies are faced with the need to improve
existing ones and the introduction of new tools that would help to comply with environmental requirements.
Keywords: small business, ecology, environment, program, enterprise, economy,
region.
Lola Yu.Yu., Brusiltseva H.M. Public-Private Partnership in the Economic
Model of a Closed Cycle During the Crisis. – Р. 106.
The theoretical approach to managing the anti-crisis potential of the region by
transforming the interaction of society, business, and the state is considered. An indicator
of the effectiveness of such a transformation is the growth of social return, which can be
achieved by implementing the principles of circular economy, social entrepreneurship
and public-private partnership. The cyclical economy is aimed at achieving minimization
of the impact of human activity on the environment through an innovative approach to
resource consumption. This harmonizes society's relationship with nature and greatly facilitates interaction between all economic entities regarding the regulation of problems
of harmful emissions of enterprises and other environmental issues. Public-private partnership unites the efforts of the state and business for the implementation of large-scale
long-term projects and raises the effectiveness of their interaction to a new level. For the
successful functioning of the proposed model, society, the state and business must firmly
hold on to a stable system of values: honesty, mutual assistance, spirituality, a harmonious attitude towards oneself, surrounding people and nature.
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ship.

Keywords: circular economy, social entrepreneurship and public-private partner-

Mysnyk K.Р. Development of the System of Economic Crimes in the Sphere of
Economic Activity: Peculiarities of Germany, Poland and France. – Р. 148.
In modern economic conditions, fraud and economic crimes are becoming a real
threat to the implementation of economic activities in companies of various countries of
the world.
The article examines the peculiarities and differences in the development of the
system of economic crimes in the field of economic activity on the example of German,
French and Polish companies.
The need to develop a complex of special measures to detect fraud within the
company, as well as economic crimes on the part of counterparties and various groups of
stakeholders is substantiated. It has been established that the management of companies
in Germany, France and Poland should, along with standard audit methods, use forensics
as an effective method of economic investigations in the field of economic activity
Keywords: economic activity, economic crimes, fraud, forensics, expert survey,
efficiency, mechanisms of prevention of economic crimes.
Pavlovska I.G. Peculiarities of the Development of the Glocalization Process as
a Specific Regional Mechanism of Globalization. – Р. 164.
The purpose of the article is to analyze the development of the glocalization process as a result of globalization, to determine its levels and forms. Analyzing, systematizing and summarizing the scientific works of many scientists, the positive and negative
manifestations of globalization and post-globalism were considered. It has been proven
that these systems did not live up to the hopes placed on them. In this regard, world
society was forced to look for new forms of interaction. This led to the use of the next
stage of post-globalization - glocalization - an inextricable combination of global and
local (regional). As a result of the study, the main points of view on the glocalization
process were considered, the main approaches to the research of the glocalization process
were presented. It is suggested that glocalization should be understood as a dynamic process of the interaction of the local and the global, when the elimination of global
processes to the local level (localization) takes place with the simultaneous exit of local
processes to the global level (globalization). The dual nature of glocalization is emphasized and schematically presented. It is proved that the term "glocalization" should be
considered as a specific regional mechanism of globalization, which is tied to the development of a certain territory with its characteristic historical, geographical, ethno-cultural and other features. The main elements of the glocalization mechanism are presented,
in particular, the goal, object, subject, subject, motive, infrastructure, basis, prerequisites,
principles. Together with the hybrid phenomenon of "glocalization", a number of other
terms were considered, which, like glocalization, have an adjacent polarity (quasi-polarity), that is, between globalization and localization, centralization and decentralization,
integration and fragmentation: "haord", "fragmegration", "regkal" ". A conclusion was
made about the relevance of the development of the glocalization process in modern conditions.
Keywords: globalization, glocalization, integration, post-globalism, hybrid.
Savchenko M.V., Krivoruchko D.V., Sydorchuk D.S. International Tourism
in the Context of the COVID-19 Pandemic: Trends and Development Models. – P. 174.
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Abstract. Covid-19 is a modern pandemic of the 21st century that has changed
the course of human history. In 2019, the pandemic increased its development, spread
and mutation, which had a negative impact on humanity, countries and their economies.
But for about three years now, Covid-19 has become an integral part of human life, with
the unexpected effects of the pandemic affecting all areas of economic activity and their
functioning, including international tourism.
The international industry is quite extensive and has many directions of its development, which affected each of them during the pandemic. Covid-19 made a great
impression, especially on small countries, peninsulas and islands, which were 95% dependent on the tourist flow and through which they existed.
In the course of writing the scientific work, the theoretical principles were considered and a comparative description of world GDP, tourist arrivals, job losses, the dynamics of tourism spending, the cost of measures against Covid.
The study of the problems and functioning of tourism under the influence of the
pandemic allows us to analyze trends in this area and assess the current state of development. This study aims to examine the unprecedented impact of Covid-19 on international
tourism. In the process of analysis, the theoretical foundations were clarified and a comparative description of the data of the world tourism market from 2019-2021 on the
spread of the pandemic was made. Also, calculations, forecasts, models of future functioning of international tourism have been developed, which have been used in the development of measures to improve international tourism and the stability of the industry.
However, the experience of foreign countries in combating the impact of Covid19 and the development of the represented industry has been applied. As a summary of
the analysis and grouping of key information, we have developed our own recommendations for improving international tourism.
Keywords: pandemic, islands, international tourism, GDP, tourist arrivals, models of tourism industry, forecasts, principles, destinations, recommendations.
Serbina T.V., Sribnyi O.M. Analytical Assessment and Forecasting of the
Volume and Structure of Foreign Economic Activity in Ukraine. – Р. 190.
At present, the problems of increasing the efficiency of foreign economic activity
of enterprises are gaining special relevance. Therefore, the purpose of this study is the
analytical assessment and development of forecasts of the volume and structure of
foreign economic activity in Ukraine using economic and mathematical tools.
The article established that forecasting as an effective tool for planning the
foreign economic activities of enterprises allows for making informed management decisions when forming export strategies, identifying reserves for increasing the efficiency
of the organization of international logistics activities, and optimizing the structure of
export-import operations. This will contribute to the reduction of costs for foreign economic logistics activities and losses due to the optimization of flows and improvement
of information support for their movement; increase in the quality of logistics service and
the level of customer service, profitability from the sale of products and the level of competitiveness of enterprises on international sales markets.
Keywords: foreign economic activity, foreign trade, international logistics, customs logistics, customs policy, export policy, customs regime, transit regime, export, import, international economic partnership, cooperation, globalization, European integration.
Serdiuk O.S, Petrova I.P. Institutional Support of Destructive Competition in
Ukraine: State, Problems and Directions of Improvement. – Р. 202.
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The article analyzes the institutional support of destructive competition in
Ukraine. The legal basis for the regulation of destructive competition in Ukraine is considered. It was found that antimonopoly law has been significantly improved and expanded by regulations. It is noted that despite all the achievements, the legislation on the
regulation of destructive competition in comparison with foreign counterparts is quite
young and requires consideration of specific factors that objectively exist in Ukraine.
Indicators that characterize the level of destructive competition in Ukraine are
analyzed. The most common violations of destructive competition are monopoly abuse,
anti-competitive actions of the authorities, anti-competitive concerted actions of economic entities and unfair competition.
Quantitative indicators for each type of destructive competition violations in
Ukraine for 2014-2020 have been studied. Data in terms of economic activities are presented. The ratio of fines imposed by the Antimonopoly Committee of Ukraine and fines
paid for violations of the legislation on protection of economic competition in 2014-2020
is analyzed.
The directions of improvement of institutes of restraint of destructive competition
in Ukraine are offered.
Keywords: antimonopoly, destructive competition, institutions, institutional support, Antimonopoly Committee of Ukraine.
Shvedkyi V.A. Trends in the Development of Energy Resources EnterprisesSuppliers in the Conditions of Energy Market Liberalization. – Р. 307.
The article reveals the trends in the development of energy supply enterprises
that have developed under the influence of market liberalization, and identifies the risks
that arise for this group of market entities.
It has been proven that the liberalization of the market, although not brought to a
logical conclusion, has significantly improved the quality of service in the field of energy
supply, stimulated the development of innovative products, the transition to more progressive business processes, especially digital ones. Under the influence of the gradual
opening of the market, new trends in the development of the supply sector were formed,
the main ones of which are: 1) consolidation of the divisional principle of building the
organizational structure (with an orientation in the business segment on the service’s individualization, and in the household segment - on the sales’ individualization; 2) creation of new customer models designed to bring the supplier as close as possible to the
consumer and to implement an aggressive offensive strategy as the household segment
of the market is finally liberalized; 3) digitalization of services; 4) gradual preparation
for the shift of emphasis to the use of non-price methods of competition.
It was argued that the new market configuration dictates the requirements for the
organizational and management structures of suppliers and determines the content of new
products on the market. At the same time, the new market model generates significant
risks, namely: increased asymmetric nature of competition, monopolization, reduced financial stability of suppliers due to non-payment. Most of these risks are systemic in
nature, formed in the external environment and cannot be completely eliminated by the
efforts of suppliers in the field of service improvement or the introduction of innovative
products.
Keywords: supplier enterprises, energy resources, liberalization, energy market,
competition.
Shkrygun Yu.О. Transformation of Logistics Activities under the Conditions of
Digitalization. – Р. 346.
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The article examines the issue of logistics activity transformation in a theoretical
aspect. The definitions of "transformation", "logistics activity" are considered based on
the definition of their essence from the point of view of philosophy, economics and
sociology. It is stated that the transformation of logistics activity is a multifaceted process
that changes rapidly, but it is subject to the laws of social development and is based on
the understanding of such concepts as "change", "process", "development", "content" and
"form". Explanations of the specified terms are provided. The essential basis for the
transformation of logistics activities to ensure the efficiency of logistics management and
controllability of logistics activities in constantly changing conditions is highlighted and
proposed. Issues of logistics service quality assurance are outlined. The directions of
transformation of logistics activities in the conditions of digitalization are considered.
Keywords: change, process, development, contradictions, transformation,
logistic activity, logistic management, digitalization.
Shyposha V.A. Problematic Issues and Key Barriers to the Effective Economic
Development of the Eastern Regions of Ukraine. – Р. 315.
Currently, clustering is recognized as an effective mechanism and opportunity
for structural institutional changes in the economy of the eastern regions of Ukraine.
The purpose of the study is to identify problematic issues and identify the main
obstacles that hold back the effective economic development of the eastern regions of
Ukraine.
Based on the analysis of the dynamics of the economic development indicators
of Donetsk and Luhansk regions, a set of barriers was identified, which are tentatively
divided into the following groups: political, regulatory, innovative, investment, informational, environmental, infrastructural, logistical. A predictive assessment of the indicators
characterizing the economic development of the regions was carried out using economic
and mathematical tools, and on this basis the trends of their further functioning were
identified. Based on the generalization of regional development strategies of Donetsk and
Luhansk regions, their shortcomings in terms of creating cluster structures were revealed.
Taking into account the significant potential of the impact of clusters on the economy of the region, the necessity of developing an econometric model that will evaluate
the effectiveness of the functioning of the cluster formation has been proven. The substantiation of the system of financial and economic relations arising in the process of
managing the development and functioning of the regional economy based on the formation of clusters made it possible to determine the direct relationship between the clustering of the regional economy and the strengthening of the competitive positions of financial and economic entities on the regional market, which is an additional source lending to the regional economy and contributes to the growth of financial indicators of the
national economy.
Keywords: national economy, regional economy, cluster, clustering mechanism,
cluster structure, regional development strategy, economic and mathematical tools, barriers, problematic issues.
Smereka S.B. Research of Foreign Experience in the Field of Energy Saving
Technologies. – Р. 240.
The article is devoted to topical issues of energy saving technologies in different
countries, emphasizes the tasks of priority development of energy saving technologies,
which have always been among the main economic tasks and solved by relevant policies
within individual states and in the unity of several states. The article examines the expe-
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rience of implementing energy-saving technologies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, France, Poland, the development of promising technologies in these countries,
their transformation into energy production and job growth while creating a highly efficient clean energy sector. reform of housing and communal services in the countries of
Western Europe, which are purposefully aimed at the introduction of energy-saving technologies.
Keywords: energy saving, competitiveness of the enterprise, alternative sources
of fuel or energy, housing and communal services, energy management.
Soldak M.O. Financial Support of Old Industrial Territories` Revitalization: the
Experience of the UK, the Czech Republic and Turkey. – Р. 250.
Old industrial territories face economic, social and environmental problems
emerging from the loss of traditional industries` markets, unprofitability and
discontinuation of production activities, the occurrence of abandoned territories of former industrial use as a result of de-industrialization and reform of property rights. The
governments of countries respond differently to these challenges depending on the institutions created at the supranational, state and regional levels, the amount of funds they
have to overcome the economic, social and environmental insecurity of the inhabitants
of such territories. In the article the world experience of financial support for the sustainable development of old industrial territories is generalized and recommendations regarding the possibilities of their use for the revitalization of such regions in Ukraine are substantiated. Three countries were chosen as objects of study: the UK, the Czech Republic
and Turkey. The recommendations substantiated for Ukraine relate to the definition of
project priority criteria based on the assessment of the level of development of territories
according to a weighted index of several indicators, the set of which can be adapted to
specific national conditions, but should reflect all components of sustainable development; using the possibilities of European integration in the field of innovation, science
and education to form a modern policy for the revitalization of old industrial regions;
using the State Regional Development Fund for the implementation of projects for the
revitalization of old industrial territories; active involvement of regional development
agencies in solving problematic issues of revitalization of abandoned territories of former
industrial use.
Keywords: old industrial territories, industry, regions, revitalization, European
integration.
Stoliarova V.V. Strategic Planning of People-Centered Socio-Economic Development of Khmelnytskyi Region. – Р. 264.
The article with the use of a memoir-analytical review of scientific and public
activities of Doctor of Economics, Professor Vasyl Ivanovych Pyla reveals the formation
of a system of strategic planning of socio-economic development of Khmelnytskyi region. The methodological provisions of the Concept of Human Development present the
global Millennium Development Goals (MDGs) for the period up to 2015 and the Sustainable Development Goals (SDGs) for the period up to 2030, localized at the level of
Khmelnytskyi region.
The information and methodological aspects of economic and statistical assessment of the MDGs and the SDGs with the help of indicators of national methods (2001
and 2012) of the Regional Human Development Index (RHDI) are considered. The organizational and economic essence of strategic planning of socio-economic development
of the region is defined as the planned activities of regional authorities to change the
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negative trends of indicators of RHDI indicators to positive ones by implementing appropriate measures.
Particular attention is paid to preventing the goals of socio-economic development of regions from the strategies and policies of socio-economic development of the
state as a whole. Based on the forecast calculations of 33 indicators of RHDR of Khmelnytskyi region for 2016–2020. identified strategic priorities for socio-economic development, formulated 2 new strategic goals and clarified 4 existing ones, which were provided by the Regional Development Strategy, developed in 2010–2011.
Structures of the first in Ukraine Regional program of human development of
Khmelnytskyi region and 6 programs of social and economic development of the region
for 2016–2020 are revealed. The conceptual provisions of the experiment «State regulation of regional human development in the administrative region» with the definition of
the powers of the regional state administration and the regional council in the context of
decentralization.
The introduction of the Forecasting-Programming-Budgeting (FPB) system in
the activities of regional authorities is focused on the use of the provisions of budgetary
federalism of the unitary state (in the order of setting). The use of the components of the
organizational and methodological mechanism of strategic planning is focused on achieving coherence between the Center and the Regions as a single socio-economic system.
Keywords: human development, human-centered approach, socio-economic development, regional development strategy, regional program, indicators, Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, budgetary federalism of the unitary
state.
Sytnyk Ye.А. Is there a general equivalent of transaction costs? – Р. 226.
The article raises the question of the existence of a general equivalent of transaction costs other than money.
A distinction was made between the concepts of transaction costs and transaction
actions. The definition of transaction costs is given as a cost (in the sense of costs of value
and time) trace of transactional actions.
The concept of a continuum of transactional actions was introduced. the composition of the continuum of transactional actions is outlined and the main reasons for its
increase in the modern economy are identified. among these reasons are specific to the
economy, which is transitioning from a Soviet-type command-administrative system to
a market one.
The mechanism of displacement of market transactions by the firm has been specified.
Transactional substitution is a process (processes) of the firm's performance of a
certain set of transactional actions that accompany transformational processes from their
beginning to their end. Transaction substitution is related to the transaction capacity of
the institute.
Correspondence between subsets of the continuum of transactional actions and
transformational (production) processes is established.
The concept of an agerative system is introduced as one of the two large systems
that support symmetry in the economy, and which exists in parallel with the market or
commodity-money system. Agerative system is built on the basis of management actions
and is a complex of management, transactional actions of all types and types.
A table was created in which the main correspondences between transformational
and transactional types of processes and the economic phenomena generated by them are
placed.
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Transformational and transactional processes generate different types of economic phenomena. If in transformational processes goods are created, more precisely,
natural-material bodies of goods as carriers of value, then institutions are created in transactional processes.
If as a result of the development of transformational (production) processes there
is an accumulation of capital (which, in fact, is the goal of capitalist production), then as
a result of the development of transactional processes there is an accumulation of managerial power. The goal of bureaucracy is to increase and concentrate managerial power.
Keywords: continuum of transactional actions, transactional actions, transactional costs, transformational processes, the transaction envelope of the production process, the total equivalent of transaction costs, physical goods, carriers of value, agerative
system, levels of hierarchy, unit of hierarchical complexity, transactional capacity of
institutions, institutional (institutional) competition.
Yevdokymenko V.K., Kelbya S.H. Imperatives of the Matrix of Postulates of
Noospheric Civilizational Transformations as a Basis for European Integration Development Strategies. – Р. 51.
It has been proposed a methodological and methodical basis for identifying and
implementing directions modification of the economic behaviour of subjects of the economy's the real sector and their decision-making practice based on the generalization of
existing studies of behavioural economics, their practical results, a successive in-depth
studying, additional research and system-analytical situational processing. It has been
suggested step by step plan appropriate priority practical measures on this basis. In particular, these are ways to create in society an information-communicative and mentalpsychological atmosphere of transition from repressive-fiscal to supportive-developmental paradigm; introduction of convergent-integration dominant in economic thinking of
personnel of all levels; regulation by means of EMM and Soft Computing of structure,
proportions and a ratio of rates of development of foreign economic activity for the purpose of maximization of airborne forces; formation of nuclei of investment-innovationtechnological breakthrough through the creation of special regimes of investment activity
and priority development; the transition from the drift of descriptive-dissipative concepts
to synergistic orientation in the formation and development of territorial communities;
bringing in line with the modern world order and its challenges of social communications
and information activities.
Reasonably six foot-pace plan of correction of management socially economic
development of the Chernivtsi area.
Keywords: matrix, soil, refutation, imperatives, noospheric civilization transformations, eurointegration strategies of development, behavioral conception in an economy.
Zaverbnyj A., Pushak Ya. Problems and Prospects of the Development of the
Recreational and Tourist Spheres of Lviv Region under European Integration Conditions: Investment Aspect. – Р. 72.
The article examines the problems of the development of the recreational sphere
of Lviv Oblast under the conditions of European integration. Prospects for their development and investment aspects are highlighted. The dynamism of the volume of capital
investment in the sphere of recreation in the Lviv region for 2010-2020 was analyzed.
The work developed the organizational and management mechanism of state
management of the recreational sphere under the conditions of European integration. This
mechanism should be provided both at the macrolevel and at the level of regions
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(microlevel) and take into account the peculiarities and requirements of international (in
particular, European) requirements and norms.
Favorable prerequisites thanks to the further European integration of the Ukrainian economy are analyzed. Priorities for state and regional policies regarding the improvement and improvement of the planning (programming) system, more effective use
of the existing tourist, recreational, natural, resource and other potentials of the entire
territory of Lviv region have been identified. Investing in the spheres of recreation and
tourism of Lviv Oblast and other regions (oblasts) of our country under the conditions of
intensification of development, acceleration of European integration processes is a real
opportunity for starting, stimulating the effective development of already existing entrepreneurship in the tourism and recreation industries, increasing the role and importance
of small and medium-sized enterprises in it business, etc. It will also encourage the development of related sectors of the economy that provide recreation and tourism.
Keywords: recreation, tourism, European integration, investment.
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