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ОЦІНКА РІВНЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ  
В УКРАЇНІ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Вступ. Згідно з теорією, інституціоналізація яв-
ляє собою процес поширення в середині суспільства 
певних норм та правил, покликаних упорядкувати 
життя та надати мотивації до взаємодії між членами 
суспільства. Як правило, таке поширення набуває 
двох форм: централізоване впровадження норм та 
правил, яких мають дотримуватись члени суспіль- 
ства під загрозою понесення покарання; добро- 
вільне прийняття членами суспільства певних норм 
та правил, яких вони дотримуються з огляду на  
уявну вигоду або під загрозою остракізму. Центра-
лізоване впровадження є прерогативою державної 
політики, яка здійснюється шляхом створення ши-
рокої мережі державних інститутів (суди, уряд, ор-
гани місцевого самоврядування тощо), покликаних 
створювати норми та правила, слідкувати за їхнім 
дотриманням та карати за порушення. Неформаль-
не, добровільне прийняття певних норм та правил, 
як правило, властиве малим соціальним групам (не-
формальним спілкам підприємців, робочім колекти-
вам, які не перебувають у профспілках, тощо), де  
контроль за дотриманням та умовне покарання за 
порушення норм та правил (у вигляді остракізму) 
здійснюється консолідованими зусиллями членів 
групи. 

Фундаментальною відмінністю наведених форм 
поширення норм та правил є механізм примусу до 
їхнього виконання. При централізованому поширені 
цій меті служать державні інститути, тоді як при не-
формальному (локальному) відсутній явний суб’єкт 
примусу. Відповідно для позначення норм та пра-
вил, що поширюються централізовано та нефор- 
мально, логічно застосувати різні поняття. Оскільки 
при централізованому поширенні саме державні ін-
ститути є квінтесенцією правил та норм, до них до- 

1 Пережитий досвід підказує індивідам, якими інститутами краще послуговуватись (формальними або неформа-
льними) задля вирішення їхніх проблем.  

2 Офіційна позиція органів державної влади полягає у тому, що у своїх діях вони керуються формальними нор-
мами та правилами. При цьому, вони забезпечують дотримання цих норм та правил іншими суб’єктами соціальних 
відносин.  

3 Наприклад, опитування респондентів з боку працівників державних установ, або представників приватних орга-
нізацій афілійованих із певними політичними силами.  

цільно застосувати поняття «формальні інсти-
тути» (інститут від лат. instytutum – запровадже-
ний порядок). У випадку із неформальними прави-
лами та нормами, за відсутності явного суб’єкту 
примусу, ставка робиться на колективний тиск. Від-
так неформальні правила та норми доцільно позна-
чити терміном «неформальні інститути». 

З огляду на те, що призначенням держави є ор-
ганізація суспільного порядку в інтересах громадян, 
теоретично державні інститути мають підтримувати 
традиційні (звичні, усталені) норми та правила. Од-
нак на практиці в кожній країні світу більшою чи 
меншою мірою існують розбіжності між формаль-
ними інститутами, що регулюються державою, та 
неформальними нормами та правилами, яких дотри-
муються певні соціальні групи. Ідеальний стан, за 
якого ці дві категорії є тотожним, в рамках дослід-
ження буде позначено як «інституціональна конвер-
генція». Для позначення стану, коли формальні  
норми та правила де-фато не поширюються на всі 
сфери суспільних відносин, буде використано тер-
мін «інституціональна дивергенція». 

Інституціональна конвергенція, як явище, має 
контраверсійну природу. З одного боку, її наявність 
або відсутність, є апостеріорною для суспільства1, з 
іншого – на формальному рівні заперечуються будь-
які ознаки дивергенції2. Відтак нівелюється внут- 
рішній потенціал для об’єктивної оцінки конверген-
ції. Державні установи, які теоретично здатні вико-
нати таку оцінку, апріорі зацікавлені у приховуванні 
ознак дивергенції, тоді як приватні організації мо-
жуть бути політично заангажованими. Через це 
об’єктивність будь-якої оцінки, що спирається на 
ендогенні методи дослідження3, апріорі є сумнів- 
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ною. Щодо екзогенних досліджень1, наразі не існує 
жодних методик, за якими б безпосередньо оціню-
вався рівень інституціональної конвергенції в сус- 
пільстві. Натомість певні міжнародні індекси потен-
ційно можуть містити в собі корисну інформацію 
щодо цього явища.  

З огляду на те, що квінтесенцією інституціо- 
нальної конвергенції є формальні інститути, інфор-

мативними для оцінки можуть бути міжнародні ін-
декси, які характеризують якість таких інститутів. 
Існує ряд авторитетних міжнародних індексів, що 
характеризують якість інститутів із різних позицій, 
а саме [1-3]: ефективності державного управління, 
дотримання верховенства права, захисту прав влас-
ності (табл. 1).  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика індексів якості інституційного середовища 

№ 
з/п 

Індекс 
Організація 
дослідження 

Тип 
дослідження 

Джерела даних 

1 Якість державного управління 
(Worldwide Governance Indicators) 

The World Bank Рейтинг, індекс Статистичні дані, опиту-
вання населення та керівни-
ків компаній 

2 Індекс верховенства закону  
(The Rule of Law Index) 

The World 
Justice Project 

Експертно-аналі-
тичне, рейтинг, ін-
декс 

Опитування експертів 
та пересічних громадян 

3 Міжнародний індекс захисту 
прав власності (The International 
Property Right Index) 

The Property 
Rights Alliance 

Експертно-аналі-
тичне, рейтинг, ін-
декс 

Синтез індексів сприйняття 
корупції, державного управ-
ління, глобальної конкурен-
тоспроможності 

 
Кожен з них окремо не є достатньо інформа- 

тивним аби охарактеризувати рівень конвергенції в 
суспільстві. Однак внутрішні індикатори (або під- 
індекси), на основі яких складаються такі індекси, 
можуть надати більше корисної інформації. Відтак 
деякі з них можна розглядати як ефективні інстру-
менти оцінки. 

Інформативність внутрішніх індикаторів зале-
жить від змісту оцінюваних явищ. Тобто від того, 
наскільки походження тієї або іншої кон’юнктури 
соціальних відносин (вираженої індикаторами) 
пов’язане із конвергентними змінами в інституціо-
нальному середовищі. Відтак задля розробки мето-
дики широкої оцінки рівня інституціональної кон- 
вергенції в суспільстві2, перш за все слід проаналі-
зувати внутрішні індикатори різних міжнародних 
індексів на предмет їхнього походження від конвер-
гентних процесів.  

Метою статті є оцінка рівня інституціональної 
конвергенції в України. 

Виклад основного матеріалу. Якість дер- 
жавного управління (Worldwide Governance Indica-
tors). Розпочнемо аналіз із агрегативних індикаторів 
якості державного управління (Worldwide Gover-
nance Indicators), які на відміну від решти внутріш-
ніх індикаторів представлених індексів якості інсти-
тутів не приведені до загального показника (оцінки 
індексу). Тобто, за даною методикою, якість дер- 
жавного управління оцінюєтеся з точки зору різних 
факторів, без узагальнюючої характеристики.  

Індикатори якості державного управління скла-
даються Світовим банком (The World Bank) [1] один 

                                                        
1 Здійснюваних міжнародними організаціями. 
2 Оцінка, яка охоплює різні прояви конвергенції/дивергенції.  

раз на рік, оцінюючи інститути за різними критері-
ями. Критерії аналізу випливають із визначення, 
пропонованого Даніелем Кауфманом та його коле-
гами, де державне управління – це традиції та інсти-
тути, через які здійснюється влада в країні, що вклю-
чає: а) те, як формуються, контролюються та зміню-
ються уряди; б) здатність уряду формулювати та 
проводити раціональну політику; в) повагу грома-
дян та державних службовців до інститутів, які ре-
гулюють соціально-економічні відносини між ними 
[4, c. 5-6]. 

Отже, 6 індикаторів, які відповідають трьом ви-
діленим аспектам поняття державного управління, 
утворюють Worldwide Governance Indicators: 

а) 1. Врахування думки населення та підзвіт-
ність державних органів влади – право голосу та  
підзвітність (Voice and Accountability) вимірює різні 
аспекти політичних процесів, громадянських свобод 
та політичних прав. 

 2. Політична стабільність та відсутність на-
сильства (Political Stability and Absence of Violence/ 
Terrorism) оцінює ймовірність дестабілізації уряду 
та його повалення неконституційними та насиль- 
ницькими засобами; 

б) 3. Ефективність роботи уряду (Government 
Effectiveness) відображає якість державних послуг, 
рівень кваліфікації держслужбовців та ступінь їх не-
залежності від політичного тиску, ефективність дер-
жавної політики; 

 4. Якість державного регулювання (Regula-
tory Quality) характеризує здатність уряду формулю-
вати та здійснювати раціональну політику, вести ре- 
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гулятивну діяльність, що позитивно впливає на роз-
виток приватного сектору; 

в) 5. Верховенство права (Rule of Law) вимі-
рює ступінь впевненості громадян у ефективності 
вітчизняного законодавства і те, наскільки вони до-
тримуються встановлених правил. 

6. Стримування корупції (Control of Corrup-
tion) відбиває ставлення суспільства до корупції, 
тобто можливості використання службового стано-
вища з метою отримання приватної вигоди [5, c. 3-5]. 

Слід зазначити, що всі ці показники є агрегова-
ними, тобто. поєднують у собі безліч індивідуаль-
них індикаторів. У загальній сумі The Worldwide 
Governance Indicators акумулюють дані з понад  
30 джерел [6]. Наприклад, Business Environment and 
Enterprise Performance Survey – дослідження, яке 
проводить Світовий банк кожні три роки. Респон- 
дентами виступають фірми Східної Європи та пост-
радянського простору. За допомогою опитування 
оцінюється фінансовий стан цих організацій, а та-
кож їхнє сприйняття якості державного регулю-
вання та інвестиційного клімату в країні. Іншим 
джерелом є World Economic Forum Global Competi-
tiveness Survey, що наводить інформацію щодо умов 
ведення бізнесу в 144 державах [6]. 

Усі індекси WGI приймають значення в інтер-
валі від -2,5 до 2,5, і чим більше це число, то вище 
якість державного управління країни. Іншим спо- 
собом відображенням даних The Worldwide 
Governance Indicators є шкала відсоткових рангів [7, 
c. 12]. Вона показує положення окремої держави се-
ред інших шляхом визначення відсотка країн, які 
мають такі ж чи нижчі показники. 

Аналізуючи смисловий зміст критеріїв оцінки 
якості державного управління, можна дійти виснов-
ку, що теоретично вони можуть бути пов’язані між 
собою. Так, стримування корупції значною мірою 
може залежати від верховенства права, ефектив-
ність роботи уряду від якості законодавства, а полі-
тична стабільність від всіх вищеперелічених факто-
рів разом взятих. Відтак інтерпретувати їх, як дже-
рело відокремленої від загального контексту інфор-
мації, не можна. Однак попри це, кожен з індикато-
рів містить у собі певну кількість унікальної1 інфор-
мації щодо оцінюваного явища. Оцінка ступеня уні-
кальності індикатору дасть змогу проаналізувати  
якість інститутів с позиції окремих соціально-полі-
тичних факторів. Тобто проаналізувати, в якій мірі 
якість тієї або іншої групи інститутів (представ- 
лених індикатором) залежить від специфічних  
факторів, а не від супутніх процесів. Разом із цим, 
унікальні індикатори містять у собі більше корисної 
інформації щодо ознак інституціональної конвер- 

1 Незалежно від решти факторів представлених іншими індикаторами.  
2 Незалежну від впливу інших інститутів.   
3 Якщо більше одного унікального індикатора будуть теоретично значимими для оцінки рівня інституціональної 

конвергенції.  
4 Дані 213 країн за 22 роки. 

генції/дивергенції, оскільки квінтесенцією цього 
явища є формальні інститути, які представляють 
альтернативу неформальним правилам, тоді як ви-
сока взаємозалежність показників якості (індикато-
рів) дещо спотворює відокремлену2 оцінку цих ін-
ститутів. Іншими словами, в умовах, коли на показ-
ник якості певних інститутів чинить вплив ряд фак-
торів зумовлених дією інших інститутів, втрача-
ється об’єктивність оцінки щодо їхньої акцептації з 
боку суспільства.  

Отже, задля здійснення оцінки рівня інститу- 
ціональної конвергенції на основі аналізу індикато-
рів якості державного управління, в першу чергу, 
слід виокремити найбільш унікальні індикатори. 
Тобто такі, які і в найменшій мірі залежні від інших 
оцінюваних явищ. Далі, такі індикатори слід проана-
лізувати на предмет їхнього зв’язку із конвергент-
ними/дивергентними процесами, після чого надати 
їм інтегральну оцінку3.  

Виявити відносну унікальність індикаторів  
можна шляхом множинної кореляції. Задля вико-
нання цієї задачі в рамках дослідження було зібрано 
відповідну вибірку даних, яка налічує 4700 спосте-
режень4. Кореляцію здійснено із застосуванням 
мови програмування Python і бібліотек до неї: xlrd, 
pandas, seaborn, matplotlib. За результатами кореля-
ції складено кореляційну матрицю (рис. 1). 

Аналізуючи кореляційну матрицю можна за-
уважити, що індикатори значною мірою корелю-
ються між собою. Такий результат у цілому уз- 
годжується із попередніми теоретичними виснов-
ками щодо тісного взаємозв'язку між досліджува-
ними явищами. Унікальність індикаторів у цьому 
випадку буде відносною, що певною мірою знижує 
інформативність якості окремих інститутів або 
груп. Однак, враховуючи той факт, що сучасні між-
народні дослідження розглядають якість інститутів 
через призму соціальних наслідків, існуючий ін-
струментарій оцінювання слід розглядати як безаль-
тернативний. Відтак слід з максимальною ефектив-
ністю використати наявну «обмежену» інформацію, 
що міститься в міжнародних індиках (індикаторах) 
оцінювання інститутів.  

Задля присвоєння чисельної оцінки відносній 
унікальності індикаторів слід вирахувати суму наве-
дених в матриці коефіцієнтів кореляції за схемою 
«один до всіх». Відтак отримуємо показники, що ха-
рактеризують статистичну залежність кожного ок-
ремого індикатора від решти, оцінюючи її за шка-
лою від 0 до 5, де 0 відповідає повна незалежність, а 
5 – абсолютна залежність (рис. 2). За своєю суттю, 
така оцінка є тотожною оцінці унікальності, ос- 
кільки числовий показник статистичної залежності  
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VA – врахування думки населення та підзвітність державних органів влади, PSNV – політична стабільність та 

відсутність насильства, GE – ефективність роботи уряду, RQ – якість законодавства, CC – стримування корупції, RL – 
верховенство права.  

 

Рис. 1. Кореляційна матриця індикаторів якості державного управління 
 

 
 

Рис. 2 Сумарні показники коефіцієнтів  
множинної кореляції індикаторів якості  

державного управління* 
 

* Таблицю виконано в інтегрованому середовищі  
розробки «Jupyter Notebook». 

 
безпосередньо характеризує причинно-наслідковий 
зв'язок між факторами, які визначають явища вира-
жені індикаторами.  

За результатами аналізу сумарних показників 
коефіцієнтів кореляції можна зробити висновок, що 
найбільшу відносну унікальність мають індикатори: 
політичної стабільності та відсутності насильства 
(PSNV), врахування думки населення та підзвітності 
державних органів влади (VA). Решта індикаторів, 
відрізняються істотно вищими показниками кореля-
ції, а отже більшою мірою є залежними один від од- 
ного. Щодо PSNV та VA, вони також значною мірою 
залежні від похідних факторів оцінюваних іншими 
індикаторами, однак за відсутності більш самостій- 
них (унікальних) показників, PSNV та VA є най-
більш інформативними для оцінки конвергенції.  

                                                        
1 У випадку, коли конституцією передбачений високій рівень громадянських свобод, а де-факто він відсутній, 

очевидною є інституціональна дивергенція, оскільки центральні органи, які фактично обмежують свободи, діють  
всупереч формальним правилам. 

2 Суспільство де-юре об’єднане спільними писаними правилами та нормами.  

Задля визначення змісту корисної інформацію 
щодо інституціональної конвергенції/дивергенції, 
яку містять в собі PSNV та VA, слід перш за все про-
аналізувати загальні характеристики цих індикато-
рів. Згідно з розробленою Світовим Банком методо-
логією оцінки якості державного управління індика-
тор «врахування думки населення та підзвітності 
державних органів влади» (VA) характеризує сво-
боди та політичні права громадян країни-об’єкта до-
сліджень. У контексті вищезазначених факторів, 
оцінюється рівень фактичного доступу громадян до 
виборів центрального уряду та місцевих органів  
самоврядування, незалежність виборчих процесів, 
рівень свободи слова, свобода зібрань тощо. Самі 
собою ці явища не є безумовною ознакою конвер- 
гентних/дивергентних процесів, оскільки будь-які 
обмеження можуть бути прописані в конституції, 
тобто бути складовою частиною формальних інсти-
тутів1. Неформальні альтернативи у цьому випадку, 
втрачають будь-який сенс, оскільки такі фактори, як 
врахування думки населення та підзвітність дер- 
жавних органів влади, мають сенс лише в умовах 
«формалізованого суспільства»2. На локальному  
рівні, дія неформальних інститутів «свободи» зумов- 
лює виключно ендогенні наслідки, а отже жодним 
чином не впливає на ефективність державного упо-
рядкування. Відтак індикатор VA стає малоінфор- 
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мативним для оцінки конвергентних/дивергентних 
процесів.  

Частково залежний від фактору громадянських 
свобод, індикатор «політичної стабільності та від- 
сутності насильства» (PSNV) характеризує стабіль-
ність формальних інститутів, ймовірність різких 
змін, зміну політичного курсу, дестабілізацію та 
ймовірність повалення уряду неконституційними 
методами або із застосуванням насильства. Безпосе-
редній зв'язок цих явищ із конвергентними або ди-
вергентними процесами є очевидним, оскільки ста-
більність формальних інститутів є квінтесенцією 
сприйняття цих інститутів суспільством. У зворот-
ному випадку суспільство у повсякденному житті 
послуговуватиметься неформальними інститутами, 
а отже рухатиметься в бік інституціональної дивер-
генції. Разом із цим, похідні від фактору стабіль- 
ності формальних інститутів явища, такі, як ймовір-
ність різких змін, зміна політичного курсу, дестабі-
лізація, на мікрорівні пов’язані зі ступенем лояль- 
ності, з якою суспільство відноситься до формаль-
них інститутів. Так, наприклад, громадяни, які неза-
доволені існуючими формальними нормами та пра-
вилами, будуть схильні до дій спрямованих на їхню 
зміну, у тому числі до незаконних. Відтак матимуть 
місце дивергентні процеси. 

З огляду на безпосередній зв'язок змістовних 
характеристик PSNV із конвергентними/дивергент-
ними процесами, показник індикатора можна іден-
тифікувати як натуральну оцінку рівня інституціо-
нальної конвергенції в суспільстві. При цьому слід 
зауважити, що таку оцінку не можна вважати абсо-
лютною, оскільки сфера дослідження індикатора об-
межена лише явищами, що впливають на стабіль-
ність державного порядку. Тобто соціальними про-
цесами, які несуть із собою потенційну загрозу існу-
ючим формальним нормам та правилам. Такі про-
цеси є беззаперечною, однак не вичерпною характе-
ристикою конвергентних/дивергентних процесів. 
Інституціональна дивергенція може мати місце та-
кож в умовах позірної стабільності політичної сис-
теми, коли де-факто формальні інститути не пере- 
шкоджають використанню неформальних норм і 
правил. Так, наприклад, соціальні групи, які потен-
ційно здатні дестабілізувати політичну систему, за 
неформальної згоди можновладців можуть послуго-
вуватись власними нормами та правилами в обмін 
на збереження стабільності системи. Відтак, із точки 
зору індикатора PSNV, формальні та неформальні 
інститути виглядатимуть конвергентними, тоді як 

1 Стабільність не є безумовною ознакою інституціональної конвергенції.  
2 Держава має рахуватись з думкою громадян, які мають широкі права. У зворотному випадку влада стає поза- 

законною.  
3 На сьогодні всі без виключення країни світу де-юре гарантують рівноправ’я своїм громадянам.  
4 Дестабілізаційний потенціал є тотожний сукупній впливовості певних груп громадян. В умовах, коли привілеї 

де-факто закріплені за невеличкою групою осіб (еліти, олігархату тощо), саме в їх руках концентрується дестабіліза-
ційний потенціал. В умовах верховенства права, всі громадяни є однаково впливовими, а отже будь-яка група таких 
громадян представляє собою дестабілізаційний потенціал.  

на практиці, саме дивергенція буде основою полі-
тичної стабільності.  

Враховуючи фактор «неінформативної стабіль-
ності»1, оцінку конвергенції на основі індикатору 
PSNV слід розглядати радше як консенсус між дер-
жавою та впливовими соціальними групами. Клю-
човим нюансом для об’єктивної оцінки конвергенції 
в цьому випадку є те, наскільки впливовість визна-
чається розміром групи. В розвинутих демократич-
них, ліберальних країнах, впливовість кожного ок-
ремого громадянина від початку є високою, а отже 
навіть невеличка група таких громадян потенційно 
здатна дестабілізувати політичну систему2. У той 
час, як в авторитарних державах, де-факто впливо-
вою є лише невеличка група еліти. Відтак у пер-
шому випадку консенсус держави із впливовими си-
лами є безпосередньою ознакою інституціональної 
конвергенції, тоді як у другому – конвергенція по-
ширюється радше на еліти, аніж в цілому на сус- 
пільство.  

Індекс верховенства права (The Rule of Law 
Index). Нівелювати фактор «неінформативної ста- 
більності» можна шляхом комплексного оціню-
вання явища конвергенції/дивергенції, де поруч із 
показниками рівня стабільності, братимуться до 
уваги показники оцінки впливовості широких мас 
суспільства. Одним із ключових критеріїв такої  
оцінки є рівень верховенства права в державі, ос- 
кільки в сучасному світі3 саме цей фактор визначає 
паритет відносин в середні суспільства. Тобто, чим 
вищім є рівень верховенства права в суспільстві, 
тим більш паритетною є впливовість кожного окре-
мого громадянина, а отже знижується дисбаланс де-
стабілізаційного потенціалу4. За таких умов, дер-
жава буде вимушена йти на консенсус із більш ши-
рокою масою населення, чим зумовлюватиме рух у 
бік інституціональної конвергенції.   

Дослідженням та оцінкою різних аспектів вер-
ховенства права займається ряд авторитетних між-
народних організацій. Серед них слід виділити 
World Justice Project [2], яка, з 2015 року, щорічно 
складає відповідний індекс для 139 країн світу.  
Згідно з методологією оцінки, індекс верховенства 
права (The Rule of Law Index) є інтегральним показ-
ником 8 внутрішніх індикаторів, які далі дезагрего-
вані на 44 підіндикатори. Індекс та місце країни в 
рейтингу визначається за такими індикаторами: 

Обмеження повноважень інститутів влади (оці-
нюється наявність чіткого законодавчого визна-
чення повноважень, можливість притягнення поса- 
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дових осіб до відповідальності у відповідності до за-
кону, наявність систем стримування і противаг). 

Рівень корупції (визначає рівень корупції як ви-
користання публічної влади з метою особистої ви-
годи. Коефіцієнт розраховується за трьома формами 
корупції: хабарництво, неправомірний вплив з боку 
державних або приватних інтересів, незаконне при-
власнення державних коштів або інших ресурсів). 

Відкритість уряду (оцінка публікації урядових 
рішень та інформації, права на інформацію, участі 
громадськості, механізмів подачі скарг). 

Забезпечення фундаментальних прав (оцінка 
відсутності дискримінацій та дотримання прав лю-
дини на життя і безпеку, належний правовий захист, 
свободу думки, віросповідання, зібрань, невтру-
чання в особисте життя і захисту прав працівників). 

Порядок і безпека (оцінка загроз порядку та 
безпеки, що включає злочинність, політичне насиль-
ство, насилля як засіб усунення особистих образ, 
оцінка захищеності населення від військового конф-
лікту та тероризму). 

Об’єктивність застосування права (оцінка якості 
регуляторних актів, без неправомірного впливу на 
посадових осіб або приватних інтересів, чи своє- 
часно провадяться адміністративні справи, відно-
шення уряду до прав власності людей і корпорацій). 

Цивільне правосуддя (оцінка наявності засобів 
правового захисту, відсутності надмірних або необ-
ґрунтованих зборів і перешкод, дискримінації і ко-
рупції, вчасності вирішення судових спорів, додат-
кові механізми вирішення спорів). 

Кримінальне правосуддя (оцінка ефективності 
системи кримінального правосуддя, відсутності не-
правомірного впливу, корупції в системі). 

Кожен підіндикатор оцінюється виходячи із 
усереднених відповідей респондентів щодо відпо- 
відного блоку питань, потім отримані значення ви-
користовуються для розрахунку загального балу 
щодо кожного індикатора. З отриманих по кожному 
індикатору результатів, розраховується підсумкова 
оцінка країни у діапазоні значень від 0 до 1, де 1 бал 
означає найвищий рівень дотримання принципу 
верховенства права, а 0 – найменший [2]. 

Поруч із корисною інформацією щодо впливо-
вості широких мас населення, індекс верховенства 
права також є опосередкованим показником рівня 
інституціональної конвергенції в суспільстві, ос- 
кільки він характеризує ступінь дотримання фор- 
мальних норм та правил з боку владних структур1. 
При цьому слід зауважити, що індикатори індексу 
мають різний рівень інформативності щодо конвер-
генції. Більше того, як і у випадку індикаторів якості 
державного управління, інформативність залежить 
від унікальності індикатора. Відтак, перш ніж про- 

                                                        
1 Відсутність верховенства права є сигналом того, що влада не дотримується формальних приписів (конституції), 

які тією або іншою мірою гарантують громадянам рівноправ’я. Відтак влада де-факто послуговується неформальними 
інститутами в управлінні державою, що є ознакою інституціональної дивергенції.  

2 Корупція є неформальним інститутом, який протиставляється формальним нормам та правилам.  

аналізувати показник на предмет інформації щодо 
конвергентних/дивергентних процесів, слід встано-
вити його унікальність.  

Кореляційну матрицю складено на основі ви- 
бірки даних внутрішніх індикаторів індексу верхо-
венства права у період 2015-2021 рр. (рис. 3). Ви- 
бірка даних містить у собі 834 спостереження.  

Аналізуючи кореляційну матрицю, можна за-
уважити, що для внутрішніх індикаторів індексу 
верховенства права є характерною диференційована 
статистична залежність. За сумою коефіцієнтів ко-
реляції (рис. 4), абсолютно унікальними є індика-
тори відкритості уряду (OG) та відсутності корупції 
(OC). Щодо решти індикаторів, враховуючи діапа-
зон оцінки від 0 до 8, їх можна визнати достатньо 
унікальними, аби залучити до подальшого аналізу. 
Доцільність такого залучення обумовлюватиметься 
співвідношенням оцінки унікальності індикатора до 
його інформативності щодо конвергентних/дивер- 
гентних процесів.  

Отже, задля оцінювання явища інституціональ-
ної конвергенції/дивергенції у контексті факторів 
верховенства права слід виокремити найбільш ін- 
формативні (значимі) індикатори. Розпочнемо ана-
ліз із найбільш унікальних, а отже інформативних із 
точки зору специфічних факторів (а не супутніх 
процесів), індикаторів OG і AC. Згідно з розробле-
ною World Justice Project методологією оцінки вер-
ховенства права, індикатор відкритості уряду (OG) 
характеризує: наскільки закони у суспільстві чітко 
сформульовані, доступні, публічні та стабільні; на-
скільки адміністративні процедури відкрито для 
участі суспільства; наскільки офіційна інформація, 
у тому числі законопроєкти та проєкти підзаконних 
актів, доступні суспільству. Самі собою вищезазна-
чені фактори не несуть із собою корисної інформації 
щодо конвергентних/дивергентних процесів, оскіль-
ки вони радше характеризують певні властивості 
формальних інститутів, аніж створюють уявлення 
щодо супротиву суспільства цим інститутам. Разом 
із цим, фактори відкритості уряду не є визначаль-
ними для процесів стратифікації суспільства, а отже 
індикатор OG не містить у собі інформації щодо 
впливовості громадян.  

Абсолютно унікальний із точки зору кореляції 
індикатор відсутності корупції (AC) характеризує 
рівень корупції органів державної влади. У ньому 
враховується три форми прояву корупції: хабар- 
ництво; зловживання впливом задля особистої або 
колективної вигоди; нецільове використання гро-
мадських коштів або інших ресурсів. Враховуючи 
той факт, що будь-які прояви корупції є безпосеред-
ньою ознакою дивергентних процесів2, індикатор 
АС слід визнати інформативним у справі оцінки  
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CG – обмеження повноважень влади, AC – відсутність корупції, OG – відкритість уряду, FR – забезпечення фун-
даментальних прав, OS – забезпечення порядку та безпеки, RE – ефективність застосування права, CiJ – ефективність 
цивільного правосуддя, CrJ – ефективність кримінального правосуддя.  

Рис. 3. Кореляційна матриця внутрішніх індикаторів індексу верховенства права 

Рис. 4. Сумарні показники коефіцієнтів множинної кореляції  
внутрішніх індикаторів індексу верховенства права 

рівня інституціональної конвергенції. Щодо фак-
тору суспільної впливовості, показник індикатору 
АС є характеристикою стратифікації громадян за 
матеріальною ознакою. Тобто, корупція як явище, 
створює передумови для набуття індивідуальної 
впливовості через підкуп творців та протекторів  
формальних інститутів (можновладців). У резуль-
таті особа, яка здійснила такий підкуп, по-перше, де-
факто виходить із сфери впливу формальних інсти-
тутів1, по-друге, набуває більше впливовості від- 
носно решти громадян. Відтак індикатор АС задо- 
вольняє обом критеріям оцінки2.   

Неінформативним у справі оцінки рівня інсти-
туціональної конвергенції є індикатор обмеження 
повноважень влади (CG), оскільки згідно з методо-
логією дослідження він характеризує лише фор- 
мальні аспекти цього явища. Тобто розглядає влад- 

1 Що є ознакою інституціональної дивергенції. 
2 Характеристики інституціональної конвергенції/дивергенції у загальному сенсі та паритету впливовості грома-

дян.    

ні обмеження лише через призму формальних інсти-
тутів. На практиці ж такі обмеження не гарантують 
дотримання формальних приписів з боку діючої 
влади, а відтак не можуть бути чіткою ознакою ін-
ституціональної конвергенції.  

Суперечливим із точки зору інформативності є 
індикатор забезпечення фундаментальних прав 
(FR), оскільки він характеризує оцінюване явище з 
позиції факторів, які мають диференційовані ознаки 
конвергенції. Мова іде про: ефективне дотримання 
законів, які забезпечують рівний захист; право на 
життя та особисту безпеку; належне процесуальне 
право та права обвинувачених; право на власну  
думку та свободу її вираження; право вибору віри та 
релігії; декларацію про захист приватного життя; 
право на свободу зборів та асоціацій; фундамен- 
тальні трудові права, у тому числі право на колек- 
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тивний торг; заборону примусової та дитячої праці; 
заборону дискримінації. Деякі із цих факторів міс-
тять у собі корисну інформацію щодо конвергент-
них/дивергентних процесів (ефективне дотримання 
законів, які забезпечують рівний захист, право на 
життя та особисту безпеку), тоді як решта є абсо- 
лютно нейтральними до цього явища. З огляду на те, 
що оцінка індикатору є інтегральним показником, 
похідним від вищенаведених факторів, неможливо 
виокремити оцінку саме тих факторів, які є інфор-
мативними із точки зору конвергентних/дивергент-
них процесів. Відтак індикатор FR не задовольняє 
визначеним критеріям оцінки рівня інституціональ-
ної конвергенції.  

В дещо іншій формі проявляється інформа-
ційна суперечливість іншого індикатору – порядку 
та безпеки (OS). Згідно з методологією дослідження 
він характеризує те, наскільки ефективно держава 
забезпечує індивідуальну безпеку та безпеку при- 
ватної власності. Індикатор OS враховує три фак-
тори: загрозу порядку та безпеці у контексті кримі-
нальної злочинності; політичне насильство, що 
включає терор, збройні конфлікти та політичні заво-
рушення; насильство як соціально прийнятний засіб 
компенсації особистих образ (самосуд). Перший  
фактор не створює однозначних інформаційних  
сигналів щодо конвергентних/дивергентних проце-
сів, оскільки вплив кримінальної злочинності на це 
явище залежить від масштабів соціальної організа-
ції криміналу. Наявність поодиноких злочинців не 
можна вважати ознакою дивергентних процесів, 
оскільки у своїх діях вони скоріш за все керуються 
індивідуальними мотивами, а не альтернативними 
(неформальними) нормами та правилами. Тоді як 
організована злочинність має власні неформальні 
інститути, які протиставляються державі, що є без-
посередньою ознакою інституціональної диверген-
ції. З огляду на те, що в рамках фактору загрози по-
рядку та безпеки не розмежовано соціальну органі-
зацію криміналу не можна вважати його інформа- 
тивним щодо конвергентних/дивергентних процесів.  

Фактор збройних конфліктів та політичних за-
ворушень, також є суперечливою ознакою конвер- 
гентних/дивергентних процесів. Причиною зброй-
них конфліктів може бути зовнішня агресія, пов’я-
зана наприклад із територіальними суперечками. 
Щодо політичних заворушень, вони є безпосеред-
ньою ознакою інституціональної дивергенції в сус-
пільстві. Відтак фактор конфліктів та політичних за-
ворушень може містити в собі контроверсійну інфор-
мацію щодо конвергентних/дивергентних процесів. 

Чи не найбільш інформативним в цілому по ін-
дексу є фактор насильства як соціально прийнят-
ного способу компенсації образ (самосуд). У будь-
якій сучасній державі такі дії є незаконними, а отже 
їхні прояви свідчать про дивергентні процеси в сус- 

                                                        
1 Суддів, адвокатів, юристів тощо.  
2 Неформальний підхід, що передбачає диференційоване застосування права по відношенню до громадян.    

пільстві. Однак посереднє питоме значення фактору 
в рамках індикатору нівелює його інформативність.  

Із теоретичної точки зору високу інформатив-
ність щодо конвергентних/дивергентних процесів 
має індикатор ефективності застосування права (RE). 
Згідно з методологією він визначає те, наскільки не-
упереджено застосовується нормативно-правова 
база та як встановлювані законами і описані адміні-
стративними процедурами правила визначають по-
ведінку всередині влади та поза її межами. Неупе- 
редженість застосування права, або іншими словами 
незаангажованість дій протекторів інститутів права1, 
є безпосередньою ознакою інституціональної кон- 
вергенції. У зворотному випадку, коли має місце 
«вибіркове правосуддя»2, формальні інститути 
права перебувають у дивергентному стані відносно 
суспільства.  

Квінтесенцією ефективності застосування пра-
ва є неупередженість цивільного та кримінального 
правосуддя. Ці два фактори представлені іншими 
внутрішніми індикаторами індексу верховенства 
права: ефективність цивільного правосуддя (CiJ); 
ефективність кримінального правосуддя (CrJ). Ос- 
кільки ці два індикатори високою мірою корелю-
ються із індикатором RE (рис. 5), доцільно взяти до 
уваги єдиний показник оцінки – RE, як узагальнену 
характеристику неупередженості застосування пра-
ва. Разом із цим, інформативності індикатору RA до-
дає той факт, що його безпосередній теоретичний та 
кореляційний зв'язок з CiJ та CrJ, підвищує його уні-
кальність. Тобто, якщо прийняти показник індика-
тору RA, як узагальнену характеристику, та розра-
хувати суму коефіцієнтів кореляції без урахування 
CiJ та CrJ, унікальність RA буде вищою (рис. 6).  

 

 
Рис. 5 Сумарні показники коефіцієнтів  

множинної кореляції внутрішніх індикаторів 
CiJ, CrJ, RE* 

 

* Умовна оцінка унікальності від 0 до 2. 
 
 

 
 

Рис. 6 Сумарні показники коефіцієнтів  
множинної кореляції внутрішніх індикаторів 

AC, CG, FR, OG, OS, RE* 
 

* Умовна оцінка унікальності від 0 до 5. 
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Якщо уніфікувати шкалу оцінки унікальності, 
представивши її в діапазоні від 0 до 1 (де одиниці 
відповідає абсолютна унікальність), у першому ви-
падку множинної кореляції всіх індикаторів (див. 
рис. 4), RE матиме оцінку 0.36, тоді які у другому, 
при виключенні із розрахунку індикаторів CiJ та CrJ 
(див. рис. 6), унікальність RE дорівнюватиме 0.49. Із 
цього випливає, що індикатор RE є більш інформа-
тивним щодо конвергентних/дивергентних процесів 
із точки зору специфічних факторів, аніж від по- 
чатку передбачалось1.  

Отже, на основі теоретичного аналізу та резуль-
татів кореляції встановлено, що в рамках індексу 
верховенства права найбільш інформативними 
щодо конвергентних/дивергентних процесів є інди-
катори відсутності корупції (AC) та ефективності за-
стосування права (RE). Поруч із цим, показник  
оцінки цих індикаторів характеризує рівень пари-
тету впливовості громадян, що у сукупності із «ін-
дикаторами стабільності»2 створює основу для уза-
гальненої3 оцінки рівня інституціональної конвер- 
генції в суспільстві.  

Задля підвищення якості оцінки та остаточного 
нівелювання фактору «неінформативної стабіль- 
ності» поруч із визначеними індикаторами індексу 
верховенства права слід взяти до уваги інші індика-
тори, які потенційно можуть охарактеризувати рі-
вень паритету впливовості громадян. Інформатив-
ними у цьому випадку можуть бути вузькопрофільні 
індекси, оскільки саме окремі аспекти прояву інсти-
туціональної упередженості, можуть відображати 
неформальну державну політику щодо громадян. У 
той час, як узагальнені індекси, на кшталт індексу 
верховенства права, можуть приховувати важливі 
конвергентні/дивергентні ознаки за масштабами 
оцінки. Відтак задля об’єктивізації висновків щодо 
рівня інституціональної конвергенції поруч із по- 
казниками загального «індексу стратифікації сус- 
пільства»4, слід взяти до уваги індикатори вузько- 
профільного індексу.   

Міжнародний індекс захисту прав власності 
(The International Property Right Index). Вузькопро-
фільним у контексті характеристики стратифікації 
суспільства за ознакою впливовості є міжнародний 
індекс захисту прав власності (The International 
Property Right Index) [3], що складається організа-
цією – The Property Rights Alliance. У сучасному 
світі гарантії захисту прав власності де-юре поши-
рюються на всі верстви населення, а отже будь-які 

1 Виходячи із припущення, що в рамках індексу використано внутрішні індикаторі, які прийманні за зовнішніми 
інституціональними ознаками є відмінними.  

2 Інформативні із точки зору конвергентних/дивергентних процесів індикатори якості інститутів, які у загальному 
сенсі характеризують політичну стабільність в державі. В рамках дослідження встановлено, що вищезазначеним кри-
теріям відповідає один із індикаторів якості державного управління (Worldwide Governance Indicators) – «політична 
стабільність та відсутність насильства». 

3 Із урахуванням різних аспектів прояву та нівелюванням фактору «неінформативної стабільності».  
4 У рамках дослідження таким індексом визнано індекс верховенства права.  
5 Властиві інформативним внутрішнім індикаторам в рамках індексу. 

відхилення від цієї норми можна розцінювати як 
ознаку інституціональної дивергенції, ґрунтованої 
на фактичному позбавленні законних прав грома-
дян, а отже послабленні їхньої впливовості. Відтак 
індикатор захисту прав власності є потенційно ін- 
формативним у контексті дослідження явищ інсти-
туціональної конвергенції/дивергенції.   

Індекс захисту прав власності є інтегральним 
показником трьох підіндексів, які у свою чергу по-
ходять від характерних внутрішніх індикаторів 
(рис. 7). Індекс захисту прав власності розрахову-
ється на основі 10 внутрішніх індикаторів, об'єдна-
них у 3 групи підіндексів: правове та політичне се-
редовище, права фізичної власності та права інте- 
лектуальної власності. Шкала оцінки індексу та 
його підіндексів становить від 0 до 10, де 10 – най-
вище значення для системи прав власності, а 0 – най-
вище низьке значення. Підіндекс «Правове та полі-
тичне середовище» дає інформацію про силу інсти-
тутів країни, повагу до «правил гри» серед громадян 
[3]. У свою чергу, права фізичної власності та права 
інтелектуальної власності відображають дві форми 
прав власності, що визначають соціально-економіч-
ний розвиток країн. Аналіз індикаторів на предмет 
унікальності та зв’язку із конвергентними/дивер- 
гентними процесами дасть змогу визначити інфор-
мативні показники оцінки5. 

Задля оцінки унікальності внутрішніх індика-
торів індексу захисту прав власності складено коре-
ляційну матрицю на основі вибірки даних за 2007 – 
2021 рр. (рис. 8). 

Аналізуючи кореляційну матрицю, можна за-
уважити, що внутрішні індекси індикатору захисту 
прав власності мають значною мірою диференційо-
вані показники кореляції по відношенню один до од-
ного. За сумою коефіцієнтів кореляції (рис. 9) ста- 
тистично незалежним, а отже абсолютно унікаль-
ним, є індикатор легкості реєстрації майна (RP). Із 
точки зору ознак інституціональної конвергенції/ди-
вергенції цей індикатор є неінформативним, оскіль-
ки на практиці труднощі із реєстрацією майна мо-
жуть вникати не лише через упереджене ставлення 
чиновників, а також унаслідок складності формаль-
них процедур. Зміст цих процедур не обов’язково є 
ознакою свідомої стратифікації суспільства, а може 
походити від внутрішньополітичних факторів, та-
ких як недосконале законодавство в сфері захисту 
прав власності, вимоги до техніки безпеки, підви-
щення стандартів якості життя тощо.  



О. С. Сердюк 

13 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

 
 

Рис. 7. Структура індексу захисту прав власності 
 
 

 
JI – незалежність судової системи, RL – верховенство права, PS – політична стабільність, CC – рівень корупції, 

PPR – захист прав на фізичну власність, RP – легкість реєстрації майна, EAL – легкість доступу до кредитів, PIPR – 
захист прав інтелектуальної власності, PP – захист патентів, CP – поширення авторського піратства.  

 
Рис. 8. Кореляційна матриця внутрішніх індикаторів індексу захисту прав власності 
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Рис. 9. Сумарні показники коефіцієнтів множинної кореляції  
внутрішніх індикаторів індексу захисту прав власності* 

* Умовна оцінка від 0 до 9.

Відносно високі показники унікальності мають 
індикатори захисту патентів (PP), легкості доступу 
до кредитів (EAL) та політичної стабільності (PS). 
Перші два індикатори є неінформативними щодо 
конвергентних/дивергентних процесів, оскільки 
вони неявно характеризують першопричину наслід-
ків. Тобто, сам факт ускладненого доступу до кре-
дитів та відсутність захисту патентів не є вичерпною 
ознакою інституціональної дивергенції. Натомість 
така ситуація може бути наслідком низької якості 
формальних інститутів, які регулюють ці процеси. 
Відтак показники оцінки індикаторів PP і EAL є не-
інформативними у справі оцінки рівня інституціо- 
нальної конвергенції в суспільстві. Щодо індика-
тору PS, він фактично дублює зміст попередньо  
розглянутого індикатору якості державного управ-
ління (Worldwide Governance Indicators) – PSNV, 
приховуючи при цьому інформацію щодо стратифі-
кації суспільства.  

Фактично єдиним інформативним індикато-
ром, що характеризує вузькопрофільний аспект 
стратифікації суспільства, є індикатор захисту прав 
на фізичну власність (PPR). Він тісно корелюється із 
індикаторами незалежності судів (JI), верховенства 
права (RL) та контроля корупції (CC), що цілком ло- 

гічно, оскільки саме ці чинники визначають ступінь 
упередженості захисту прав власності в державі. З 
огляду на те, що індикатори JI, RL, CC за змістом 
відповідають розглянутим раніше і прийнятим до 
розрахунку індикаторам – RE та AC, а метою аналізу 
індексу захисту прав власності є саме виявлення  
вузькопрофільних аспектів стратифікації суспіль- 
ства, індикатор PPR доцільно взяти до уваги, незва-
жаючи на його посередню унікальність. Відтак  
оцінку рівня інституціональної конвергенції в Укра-
їні буде здійснено на основі аналізу індикаторів: 
PSVN – політична стабільність та відсутність на- 
сильства (індикатори якості державного управ-
ління); AC – відсутність корупції та RE – ефектив-
ність застосування права (індекс верховенства 
права); PPR – захист прав на фізичну власність (ін-
декс захисту прав власності).  

Оцінка індикаторів інституціональної конвер-
генції/дивергенції для України та української про- 
мисловості. За результатами аналізу показників, що 
характеризують різні аспекти прояву конвергент-
них/дивергентних процесів, можна зробити поперед-
ній висновок, що в Україні стан інституціональ- 
ного середовища близький до дивергентного 
(рис. 10). 

1
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PSNV RE AC PPR

Рис. 10. Показники оцінки індикаторів «інституціональної конвергенції/дивергенції» для України 

За показником індикатору PSNV, з оцінкою  
-1.16 за шкалою від 2.5 до -2.5, Україна займає ни-
зьку позицію, на рівні таких країн, як Єгипет (-1.21), 

1 Найбідніша та найнестабільніша країна Карибського басейну.   

Гаїті1 (-1.04) та Туреччина (-1.19). При цьому слід 
зауважити, що низька оцінка України за цим крите- 
рієм, скоріш за все обумовлена зовнішніми чинни- 
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ками, а саме анексією Криму та бойовими діями на 
сході країни1. На користь цієї гіпотези свідчить ди-
наміка зміни PSNV у період 2002-2020 рр. (рис. 11).    

Виходячи з того, що характерний для України 
фактор зовнішніх загроз викривлює інформатив-
ність індикатору PSNV щодо конвергентних/дивер-
гентних процесів2, доцільно вилучити його із по- 

дальшого розрахунку. Відтак оцінювання буде здій-
снено лише на основі аналізу індикаторів «стратифі-
кації суспільства». При цьому слід зауважити, що 
вилучення індикатору PSNV у випадку України не 
відміняє його інформативності щодо конвергент-
них/дивергентних процесів у відношенні країн поз-
бавлених чинника зовнішніх загроз.  

 

 
Рис. 11. Динаміка індикатору стабільності та відсутності насильства (PSNV) в Україні  

в період 2002-2020 рр.* 
 
* За шкалою оцінки від 2.5 до -2.5. 
 
Посередній показник індикатору RE (оцінка 

0.44 за шкалою від 1 до 0) є ознакою того, що в Ук-
раїні мають місце випадки застосування упередже-
ного «правосуддя». І хоча сфера його застосування 
залишається недослідженою3, сама собою оцінка го-
ворить про існування прецедентів надання неправо-
вих привілеїв окремим громадянам, що є ознакою 
часткової стратифікації суспільства за критерієм 
правосуддя, а разом із цим й дивергентних процесів. 
За показником індикатору RE, Україна перебуває на 
рівні таких країн, як Туреччина (0.41), Албанія 
(0.43), Узбекистан (0.44), Мексика (0.44) Молдова 
(0.45) та Угорщина (0.46). Тоді як еталонним на сьо-
годні є показник Данії – 0.89.     

Дещо гіршими є справи із корупцією в Україні. 
За індикатором AC Україна має оцінку 0.33 (за шка-
лою від 0 до 1), що є ознакою суттєвої стратифікації 
суспільства за матеріальним критерієм4, а отже й ди-
вергентних процесів пов’язаних із цим. До цього 
слід додати, що корупційна складова не лише дис- 
 

                                                        
1 Фактор повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 р. не враховано, оскільки наразі відсутній 

показник індикатору для цього періоду.   
2 Наявність або відсутність внутрішніх протиріч щодо формальних інститутів, перекривається зовнішніми загро-

зами. Відтак показник стабільності (у нашому випадку індикатор PSNV) не можна сприймати як характеристику ви-
ключно внутрішніх конвергентних/дивергентних процесів. 

3 Єдине, що у загальному сенсі можна окреслити, так це те, що за ефективністю цивільного правосуддя Україна 
має оцінку 0.54, кримінального – 0.37.  

4 Фактор корупції створює привілеї для більш заможних верств населення. Тобто, ті громадяни, які оплачують 
«порушення закону на їхню користь», де-факто використовують формальні інститути в своїх цілях. А оскільки така 
«опція» доступна лише заможним громадянам, виникає стратифікація суспільства.    

кредитує силу формальних інститутів, а й укріплює 
неформальні порядки. Відтак показник індикатору 
АС є об’єктивною характеристикою сили нефор- 
мальних інститутів.  

За показником індикатору AC Україна перебу-
ває на рівні таких країн, як Зімбабве (0.31), Нігерія 
(0.32), Нікарагуа (0.32), Пакистан (0.33), Бангладеш 
(0.35) та Молдова (0.36). Еталонним є показник Да-
нії – 0.95, тоді як найнижчою є оцінка Камеруну – 
0.25. Озираючись назад, варто зауважити певні не-
гативні зміни стосовно України. За період 2016- 
2021 рр., в рамках індикатору AC країна втратила 
0.03 пункту.   

На середньому рівні в Україні, знаходиться по-
казник захисту прав на фізичну власність, представ-
лений індикатором PPR (оцінка 5.755 за шкалою від 
0 до 10). Із цього випливає, що в Україні захист прав 
власності у більшості випадків є незаангажованим, 
однак при цьому трапляються певні прецеденти упе-
редженого вирішення спірних питань власності. Та-
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кий стан речей говорить нам про обмежену страти-
фікацію суспільства за матеріальною ознакою1 та 
пов’язані із цим дивергентні процеси. При цьому  
варто відзначити суттєвий позитивний прогрес у пи-
танні захисту прав на фізичну власність. За останні 
14 років2 Україна додала до цього показника 2.113 
пункту. 

На сьогодні схожою до України є ситуація із за-
хистом прав на фізичну власність в таких країна, як 
Аргентина (5.211), Польща (5.246), Іран (5.434), Па-
кистан (5.549), Греція (5.585), Хорватія (5.881) та 
Бразилія (5.989).  

Отже, маючи в наявності три індикатори, що 
характеризують із різних позицій конвергентні/ди-
вергенті процеси в Україні, слід об’єднати їх в уза-
гальнену оцінку, яка б охарактеризувала рівень ін-
ституціональної конвергенції3 в суспільстві. Для 
цього слід привести показники індикаторів до єди-
ної шкали оцінювання, а далі на основі уніфікованих 
даних розрахувати інтегральний показник:  

K = AC ∗ RE ∗ PPR , 
де К – показник рівня інституціональної конверген-
ції; АС – показник індикатору відсутності корупції; 
RE – показник індикатору ефективності застосу-
вання права; PPRu – приведений до шкали від 0 до 1 
(уніфікований) показник індикатору захисту прав на 
фізичну власність.  

За результатами розрахунку встановлено, що 
рівень інституціональної конвергенції в Україні від-
повідає оцінці 0.437 за шкалою від 0 до 1, де 1 від-
повідає стан абсолютної конвергенції, тоді як 0 – ди-
вергенції. Із цього випливає, що в українському  
суспільстві дивергентні процеси незначною мірою 
переважають конвергентні. Тобто, задля вирішення 
проблемних питань та відстоювання власних інтере-
сів громадяни більшою мірою ладні послуговува-
тись неформальними інститутами на противагу фор-
мальним. При цьому варто відзначити певні пози- 
тивні зміни, які мали місце в останні роки (рис. 12).  

Рис. 12. Динаміка інтегрального показника індикаторів, що характеризують  
конвергентні/дивергентні процеси (AC, PR, PPR) 

За останні 6 років, за інтегральним показником 
індикаторів, що характеризує конвергентні/дивер- 
гентні процеси, Україна додала 0.026 пункту, набли-
зившись до рівня таких країн, як Болгарія (0.453) та 
Туреччина (0.467). У цьому контексті можуть ви- 

1 Передбачається, що упереджене вирішення спірних питань власності походить від матеріального зацікавлення 
уповноважених осіб. На користь цієї гіпотези також свідчить низький показник індикатору відсутності корупції – 0.33. 

2 Період 2007-2021 рр., впродовж яких складався індекс захисту прав власності, що містить в собі внутрішній 
індикатор захисту прав на фізичну власність (PPR).  

3 У цьому випадку для позначення об’єкту оцінювання можна було б також використати термін «рівень інститу-
ціональної дивергенції». Однак із точки зору мети дослідження це не має принципового значення, оскільки «рівень 
інституціональної конвергенції» характеризує відхилення від стану дивергенції і рух у напрямку конвергенції. Тоді як 
терміном «рівень інституціональної дивергенції» позначався б зворотній процес. Із точки зору остаточних висновків 
не має значення, який саме із цих теренів буде використано. Різниця в термінах лише дає змогу подивитись на процес 
із різних кутів зору, не змінюючи його сенсу.  

никнути запитання щодо різкого зниження інтегра-
льного показника 2017 р., що було обумовлено зни-
женням оцінки індикатору PPR з 5.051 до 3.378. 
Можна припустити, що таке коливання пов’язано із 
націоналізацією ПриватБанку в кінці грудня 2016 р.  
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У цілому, якщо взяти до уваги еталонні, про- 
міжні та найнижчі інтегральні показники (табл. 2), 
можна дійти висновку, що Україна посідає посе- 
редні позиції за рівнем інституціональної конвер- 
генції серед країн світу. Теоретично такий результат 
може бути ознакою, як еволюційних процесів, спря- 

мованих на посилення ролі громадянського суспіль-
ства в державі, так й інволюційних, спрямованих на 
зміцнення впливу еліт. З огляду на позитивну дина-
міку, можна зробити висновок, що у випадку Укра-
їни, радше переважає перший варіант.  

 
Таблиця 2 

Характеристика країн за показниками конвергентних/дивергентних процесів 

Країни 
Показник індикаторів, що характеризують 

конвергентні/дивергентні процеси Інтегральний 
показник (К) 

RE AC PPR
Норвегія 0.93 0.94 0.81 0.89
Данія 0.89 0.95 0.81 0.88
Німеччина 0.86 0.83 0.72 0,8
США 0.71 0.72 0.82 0.75
Грузія 0.56 0.68 0.62 0.62
Польща 0.61 0.72 0.52 0.61
Греція  0.54 0.54 0.5 0.52
Бразилія  0.49 0.43 0.49 0.47
Україна  0.44 0.33 0.57 0.44
Пакистан 0.39 0.31 0.5 0.39
Албанія  0.43 0.37 0.38 0.39
Молдова  0.42 0.28 0.48 0.38
Бангладеш  0.4 0.35 0.36 0.37
Болівія  0.4 0.34 0.28 0.3
Венесуела  0.19 0.29 0.1 0.17

 
Інформативним щодо специфічних чинників, 

які визначають особливості урядування в рамках де-
факто конвергентних/дивергентних моделей дер- 
жавного устрою, є співставлення показників, що ха-
рактеризують фактори стабільності та стратифікації 
суспільства. На рис. 13 фактор стабільності пред- 
ставлений уніфікованою (до шкали від 0 до 1) оцін-
кою індикатору PSNV, тоді як фактор стратифікації 
є інтегральним показником індикаторів RE, AC та 
PPR. Із рис. 13 випливає, що такі країни, як Пакис-
тан, Іран, Туреччина, Україна, Грузія, США та Ні- 
меччина, мають ознаки зовнішніх або внутрішніх 
конфліктів. Такий висновок ґрунтується на гіпотезі, 
що зниження показників стабільності відносно фак-
тору стратифікації, походить від окремих, резонанс-
них прецедентів конфлікту, на противагу перма- 
нентним, локальним суспільним суперечкам. Так, 
Пакистан має тривалий конфлікт із Індією, що зни-
жує його оцінку стабільності у значно більшій мірі, 
аніж було б у випадку, коли б така оцінка спиралась 
виключно на фактор внутрішнього протистояння 
громадян в середні країни. Шиїтський Іран, має три-
валу історію протистояння із сунітським Іраком та 
США. Туреччина конфліктує із курдами, які здійс-
нюють вилазки із сусідніх Сирії та Іраку. Україна та 
Грузія зазнали прямої агресії з боку Російської Фе-
дерації. Щодо США та Німеччини, тут мають місце 
резонансні випадки внутрішніх конфліктів. В США 

                                                        
1 Профспілки, громадські об’єднання, ініціативні групи тощо. 

це такі акції, як «Захопи Волл-стріт» та «Штурм  
Капітолію», в Німеччині масові протести проти 
іммігрантської політики уряду. При цьому слід за-
уважити, що такі резонансні акції в цілому не мо-
жуть охарактеризувати ступінь задоволення грома-
дян державною політикою, а отже й формальними 
інститутами, які її визначають. Вони лише викрив-
люють об’єктивне сприйняття реальних суспільних 
процесів. 

На противагу диспропорційному зниженню по-
казника стабільності відносно показника стратифі-
кації суспільства, зворотній ефект, а саме зростання 
стабільності при посиленні стратифікації, може 
бути ознакою консолідованої протекції державної 
політики з боку еліт. Такий висновок ґрунтується на 
гіпотезі, що громадяни пасивно реагують на дискри-
мінаційне урядування лише у випадку, коли вони 
обмежені засобами впливу на політику. Перш за все, 
це стосуються «протестних» організацій1, створення 
та підтримка яких потребує певної ресурсної бази. А 
оскільки в стратифікованих суспільствах ресурси як 
правило зосереджені в руках еліт, саме вони, вихо-
дячи із власних інтересів, визначають доцільність 
майбутніх протестів. Відтак стає очевидним, що  
відносно високий рівень стабільності в таких сус- 
пільствах є наслідком задоволення еліт державною 
політикою.  
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Рис. 13. Характеристика вектору інституціональної конвергенції/дивергенції  
та специфічних чинників, що визначають особливості урядування 

Прикладом консолідованої протекції державної 
політики з боку еліт може бути Греція, позиція якої 
на рис. 13 значною мірою відхиляється від вектору 
конвергенції у бік переваги стабільності над страти-
фікацією. Як зазначали у своїй книзі «Вузький кори-
дор» Дарон Аджемоґлу та Джеймс Робінсон [8], ло-
яльність впливових осіб до уряду в цій країні здобу-
вається шляхом широкого залучення таких осіб до 
державної служби. Власне, розширення штату дер-
жавних службовців стало однією з причин еконо- 
мічної кризи в Греції у 2009 р.  

У цілому представлений на рис. 13 підхід до 
співставлення показників стабільності та стратифі-
кації має на меті окреслити вектор руху окремих 
країн у бік інституціональної конвергенції або ди- 
вергенції. Особливо інформативним буде представ-
лення цього процесу в динаміці (рис. 14), із чого ви-
пливає, що на сьогодні Україна рухається в напрямі 
інституціональної конвергенції. Щодо специфічних 
чинників, які є ознакою відхилення від векторів, ця 
теза є суто гіпотетичною і може мати ряд винятків. 
При цьому слід зауважити, що теоретична основа та 
практичні випадки свідчать радше на користь цієї 
тези, аніж на її спростування.  

Загальнодержавний показник рівня інституціо-
нальної конвергенції, може відрізнятись від секто- 
ральних показників, оскільки для останніх проаналі-
зовані індикатори мають дещо інше значення. Для 
промисловості потенційно інформативними є на- 
ступні індикатори: відсутності корупції (АС) – ха- 
рактеризує вірогідність застосування формальних 

інститутів в інтересах промисловців-хабарників (що 
само собою є проявом неформальної поведінки); за-
хисту прав на фізичну власність (PPR) – характери-
зує захищеність прав власності на засоби вироб- 
ництва; захисту патентів (PP) – характеризує дотри-
мання ексклюзивних права власності на індивідуа-
льні розробки. Натомість у контексті оцінки інсти-
туціональної конвергенції в промисловості, неін- 
формативним є індикатор політичної стабільності та 
відсутності насильства (PSVN), оскільки він радше 
характеризує рівень загального схвалення держав-
ної політики з боку суспільства, аніж задоволення 
громадян діяльністю промисловців. Крім того, ма-
лоінформативним є індикатор ефективності застосу-
вання права (RE), оскільки він має занадто широкий 
дескриптивний контекст, щоб на його основі можна 
було робити висновки щодо конвергентних/дивер-
гентних процесів у промисловості. 

За інтегральним показником вищенаведених ін-
дикаторів, уніфікованим до шкали від 0 до 1, рівень 
інституціональної конвергенції в українській про-
мисловості дорівнює – 0.475, що на 0.035 пункту 
вище, аніж показник рівня інституціональної кон- 
вергенції в цілому по країні. Проте, така оцінка все 
ж таки є низькою, аби можна було казати про від- 
сутність впливу неформальних інститутів на конку-
ренцію в промисловості. Відтак залишається акту- 
альним питання щодо провадження політики інсти-
туціональної конвергенції із метою подолання та по-
передження деструктивної конкуренції в промисло-
вості.  
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Рис. 14. Динаміка зміни позиції України відносно вектору інституціональної  

конвергенції/дивергенції 
 
Висновки. Отже, показник рівня інституціо- 

нальної конвергенції в Україні є важливим факто-
ром, який слід враховувати при розробці та поперед-
ній оцінці ефективності соціально-економічних 
проєктів, оскільки саме від того, наскільки громад-
ськість ладна сприймати будь-які державні або при-
ватні ініціативи, залежить корисність таких дій для 
суспільства, а отже й ефективність ресурсних ви-
трат. У тому числі це стосується заходів із подо-
лання деструктивної конкуренції в промисловості, 
які в широкому сенсі позбавлені чітких, обґрунтова-
них критеріїв диференціації інтересів окремих гро-
мадян. Логічно, що за таких умов політка інститу- 
ціональної конвергенції може наштовхнутись на 
скритий супротив з боку промисловців, які вважати- 

муть для себе більш вигідним послуговуватись саме 
неформальними «правилами гри». 

В умовах конфлікту інтересів показник рівня 
інституціональної конвергенції є характеристикою 
того, в якій мірі члени суспільства ладні дотримува-
тися встановлених формальних правил. У контексті 
подолання деструктивної конкуренції в промисло-
вості це проявляється у готовності промисловців ви-
конувати покладені на них обов’язки. Відтак, коли 
заздалегідь відомо, що в суспільстві переважають 
дивергентні настрої, можна очікувати переходу «бо-
ротьби» у неформальне середовища, де за законом 
«чорного ринку» перемогу отримає сторона, яка має 
у своєму розпорядженні більше ресурсу, що аж ніяк 
не піде на користь суспільству. 

 

Література 
1. Worldwide Governance Indicators. URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/. 
2. The Rule of Law Index. URL: https://worldjusticeproject.org. 
3. The International Property Right Index. URL: https://www.internationalpropertyrightsindex.org. 
4. Kaufmann D., Kraay A. Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? World Bank. Policy Research 

Working Paper 4370. 2007. P. 5–6. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7588/wps4370.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-4370. 

5. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008. 
World Bank. Policy Research Working Paper 4978. 2009. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/ 
10986/4170/WPS4978.pdf? sequence=1&isAllowed=y. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-4978. 

6. Interactive data access. Worldwide Governance Indicators. World Bank. URL: https://info.worldbank.org/governance/ 
wgi/Home/Reports. 

7. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World 
Bank. Policy Research Working Paper 5430. 2010. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3913/ 
WPS5430.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

8. Аджемоґлу Д., Робінсон Д. Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи. Київ: «Наш формат», 2020. 520 с. 
 
References 
1. Worldwide Governance Indicators. Retrieved from https://info.worldbank.org/governance/wgi/. 
2. The Rule of Law Index. Retrieved from https://worldjusticeproject.org. 



О. С. Сердюк 

20 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

3. The International Property Right Index. Retrieved from https://www.internationalpropertyrightsindex.org.
4. Kaufmann, D., Kraay, A. (2007). Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? World Bank. Policy

Research Working Paper 4370. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7588/wps4370.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-4370. 

5. Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. (2009). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators
1996–2008. World Bank. Policy Research Working Paper 4978. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ 
handle/10986/4170/WPS4978.pdf? sequence=1&isAllowed=y. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-4978. 

6. Interactive data access. Worldwide Governance Indicators. World Bank. Retrieved from https://info.worldbank.org/
governance/wgi/Home/Reports. 

7. Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues.
World Bank. Policy Research Working Paper 5430. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 
3913/WPS5430.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

8. Adzhemoglu, D., Robinson, D. (2020). Vuzkyi korydor. Derzhavy, suspilstva i dolia svobody [Narrow corridor. States,
societies and the fate of freedom]. Kyiv, «Nash format» [in Ukrainian]. 

Сердюк О. С. Оцінка рівня інституціональної конвергенції в Україні та українській промисловості  
На основі аналізу міжнародних індексів, що характеризують якість інститутів, здійснено оцінку рівня інституціональної 

конвергенції в України та українській промисловості. До розрахунку прийнято внутрішні індикатори індексів (підіндекси), 
які є інформативними щодо конвергентних/дивергентних процесів. Встановлено, що задля цілей оцінки рівня інституціо- 
нальної конвергенції в цілому в державі інформативними є індикатори: політичної стабільності та відсутності насильства; 
відсутності корупції; ефективності застосування права; захисту прав на фізичну власність. При цьому встановлено, що у ви-
падку України індикатор політичної стабільності та відсутності насильства не є самодостатньою характеристикою конвер- 
гентних/дивергентних процесів, оскільки на його показник впливають зовнішні загрози, а отже його було виключено із роз-
рахунків. Показники індикаторів уніфіковано до єдиної шкали оцінювання від 0 до 1, де 0 відповідає абсолютна дивергенція, 
а 1 – повна конвергенція. Встановлено, що рівень інституціональної конвергенції в Україні відповідає показникові – 0.44. Для 
промисловості визначено інформативними індикатори відсутності корупції, захисту прав на фізичну власність та захисту па-
тентів. За цими індикаторами розраховано інтегральний показник – 0.475, який характеризує рівень інституціональної кон- 
вергенції в промисловості. Посередній показник обумовлює доцільність реалізації політики щодо її підвищення. 

Ключові слова: інституціональна конвергенція, інституціональна політика, Україна, промисловість, якість державного 
управління, індекс верховенства права, міжнародний індекс захисту прав власності. 

Serdiuk O. Assessment of the Level of Institutional Convergence in Ukraine and Ukrainian Industry   
Based on the analysis of international indices characterizing the quality of institutions, an assessment of the level of institutional 

convergence in Ukraine and Ukrainian industry was made. Internal indicators of indices (sub-indices), which are informative about 
convergent/divergent processes, are taken into account. It was established that for the purposes of assessing the level of institutional 
convergence in the state as a whole, the following indicators are informative: political stability and absence of violence; absence of 
corruption; effectiveness of law enforcement; protection of physical property rights. At the same time, it was established that in the 
case of Ukraine, the indicator of political stability and absence of violence is not a self-sufficient characteristic of convergent/divergent 
processes, since its indicator is affected by external threats, and therefore it was excluded from the calculations. Indicators are unified 
to a single rating scale from 0 to 1, where 0 corresponds to absolute divergence, and 1 to complete convergence. It was established that 
the level of institutional convergence in Ukraine corresponds to the indicator - 0.44. Informative indicators of the absence of corruption, 
protection of physical property rights and protection of patents have been determined for the industry. Based on these indicators, an 
integral indicator of 0.475 was calculated, which characterizes the level of institutional convergence in industry. A mediocre indicator 
determines the expediency of implementing a policy to increase it. 

Keywords: institutional convergence, institutional policy, Ukraine, industry, Worldwide Governance Indicators, The Rule of Law 
Index, The International Property Right Index. 
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ІТ-КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні інновації 

часто розглядаються як необхідна умова збереження 
конкурентоспроможності. В час стрімкого розвитку 
цифрових технологій інновації є рішенням багатьох 
проблем, тому велика увага приділяється методам та 
механізмам стимулювання регіонального розвитку, 
які здатні стимулювати інноваційну діяльність, на-
приклад таким, як смарт-спеціалізація. Останніми 
роками стратегії смарт-спеціалізації активно реалі-
зуються як частина масштабного плану дій з роз- 
витку економіки Євросоюзу. Смарт-спеціалізація 
стала інструментом підтримки регіональних пріори-
тетів в інноваційних секторах на місцевому рівні та 
у міжрегіональному співробітництві як засіб підви-
щення привабливості європейських регіонів для ін-
вестицій у дослідження та інновації. 

Україна також комплексно впроваджує підходи 
до смарт-спеціалізації при розробці та реалізації ре-
гіональних стратегій розвитку, але науково-органі-
заційне забезпечення цього процесу має потенціал 
для удосконалення. Про це свідчить як низька якість 
виконання стратегій регіонального розвитку, так  
і відсутність резільєнтності регіональної та націо- 
нальної економіки через низький ступінь її диверси-
фікації. 

Диверсифікувати структуру регіональної еко-
номіки з формуванням та розвитком нових профіль-
них напрямків можливо лише у співпраці місцевих 
органів влади, науки та бізнесу, виявляючи нові  
можливості, концентруючи ресурси і потенціал ре-
гіонів. При чому трансформація та структурні зміни 
відбуваються шляхом опанування нових технологій, 
які пропонує ІТ-індустрія. 

Аналіз останніх досліджень. Розроблена у 
2008 р. групою експертів Єврокомісії концепція 
смарт-спеціалізації була запропонована як спосіб 
підвищення привабливості європейських регіонів 
для інвестицій у НДДКР та інші провідні сфери дія-
льності. У 2009 р. вона була включена до програм та 
стратегій як ключовий елемент інноваційної полі-
тики в рамках регіональної політики ЄС [1] і далі  
розглядається як підхід, сформований у рамках ре-
формування Політики згуртованості [2]. 

Проблематика, пов’язана із реалізацією смарт-
спеціалізації, широко вивчається великою кількістю 
науковців. Вивчаються сучасні технологічні підхо-
ди до розробки стратегії розумної спеціалізації [3], 
аспекти креативності як ключової складової страте-
гій розумної спеціалізації [4], технологічна відпо- 
відність і розумна спеціалізація європейських регіо-
нів [5], проблеми імплементації смарт-спеціалізації 
у розробці різних політик [6], спорідненість, склад-
ність знань і регіональна диверсифікація політики 
розумної спеціалізації [7, c. 1252-1268], смарт-спеці-
алізація як інструмент сприяння інноваціям у краї-
нах з економікою, що розвивається [8, c. 32-47], ре-
гіональна та галузева смарт-спеціалізація [9, c. 5-33]. 

Також науково осмислюються теоретичні поло-
ження смарт-спеціалізації з позицій окремих шкіл 
економічної теорії (наприклад, класичної [10, c. 194-
196], кейнсіанської [11, c. 551-553], інституційної 
[12, с. 310-344]).  

Але в переважній більшості досліджень не  
звертається увага на специфічні характеристики ІТ- 
кластерів у контексті формування та реалізації стра-
тегій смарт-спеціалізації.  

Міжнародна та регіональна економіка 
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Хоча доведено, що «застосування кластерної 
концепції в стратегії розумної спеціалізації є наріж-
ним каменем створення унікального підприєм- 
ництва та інноваційного центру, орієнтованого на 
знання, у регіоні, підключеному до провінційної 
схеми зростання» [13], залишається поза увагою до-
слідників одночасний розгляд ІТ-кластерів як ін-
струменту забезпечення стратегій смарт-спеціаліза-
ції.  

Тому метою дослідження є визначення ролі ІТ-
кластерів як інструменту забезпечення стратегій 
смарт-спеціалізації в Україні. 

Смарт-спеціалізація та кластери ІТ:  
передумови формування 

Фінансово-економічна криза 2007-2008 рр., яка 
проявилася сильним зниженням основних еконо- 
мічних показників у більшості розвинутих країн та 
переросла у глобальну рецесію економіки, підштовх-
нула усі країни звернути увагу на те, за яких умов 
відбувається економічний розвиток, які переваги та 
недоліки супроводжують цей розвиток, які сучасні 
підходи, методи та інструменти можуть бути ефек-
тивними для усунення негативних наслідків, виходу 
з економічної кризи та побудови сталого майбут-
нього.  

Банкрутство банків спонукало держави до на- 
ціоналізації великих банків, викупу знецінених ак-
цій, зниження процентних ставок та звернення за до-
помогою до Міжнародного валютного фонду; уря-
дами країн було розпочато розробку антикризових 
програм, створено стабілізаційні фонди тощо. Ці за-
ходи були екстреною допомогою банкам та бізнесу 
у боротьбі з наслідками фінансово-економічної 
кризи.  

Того ж року Європейська комісія презентувала 
Європейську стратегію розумного, сталого та ін-
клюзивного зростання "ЄВРОПА 2020", де було ви-
значено три взаємодоповнювальні пріоритети ЄС до 
2020 року: "Смарт-розвиток" – розвиток економіки, 
заснованої на знаннях та інноваціях, "Стійкий роз-
виток" – сприяння більш ефективній, екологічній та 
конкурентоспроможній економіці, "Інклюзивний 
розвиток" – з високим рівнем зайнятості, що забез-
печує соціальну та територіальну єдність [14].  

На виконання флагманської ініціативи "Іннова-
ційний союз", означеної за першим пріоритетом, 
країнами ЄС на національному рівні передбачалась 
реалізація плану дій з посилення співпраці між уні-
верситетами, науковими установами та бізнесом, 
сприяння збільшенню інвестицій у НДДКР, укріп-
лення транскордонного співробітництва для забез-
печення поширення технологій на території Євро- 
союзу, що в цілому створить сприятливі умови для 
смарт-спеціалізації. Завданнями флагманської ініці-
ативи "Цифровий порядок денний для Європи" в 
стратегії були означені стимулювання інвестицій у 
відкриту та конкурентоспроможну високошвидкіс-
ну інтернет-інфраструктуру та супутні послуги, сти- 

мулювання технологічного потенціалу Європи шля-
хом збільшення підтримки розвитку сфери ІКТ та 
створення умов для швидкого зростання МСП. До-
повнювала перший пріоритет флагманська ініціа-
тива "Молодіж у русі", направлена на підвищення 
ефективності та якості вищої освіти у Євросоюзі, ви-
вчення шляхів просування підприємництва через 
програми мобільності молодих спеціалістів тощо. В 
Стратегії були означені й інші ініціативи, які не ма-
ють прямого відношення до теми дослідження, тому 
детально не розглядаються.  

З метою коректного порівняння регіонів та уз-
годження регіональних пріоритетів, налагодження 
міжрегіональних зв’язків у 2011 р. було створено 
Платформу смарт-спеціалізації Євросоюзу (Smart 
Specialisation Platform, S3) як єдину систему крите-
ріїв, правил та даних аналітики. На сьогодні на Пла-
тформі зареєстровано 19 країн та 183 регіони ЄС та 
7 країн і 34 регіони, що не входять до ЄС (з них 15 
регіонів України).  

Одним із головних пріоритетів смарт-спеціалі-
зації України 2014-2020 рр. на Платформі S3 було 
визначено розвиток ІКТ для сприяння появі нових 
підприємств та посилення розвитку існуючої регіо-
нальної діяльності. Дійти успіху в реалізації амбіт-
них цілей створення дієвих механізмів інновацій-
ного розвитку допомагатимуть вітчизняні IT-компа-
нії та розробники, які складають 22 ІТ-кластери у та-
ких містах як Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса,  
Тернопіль, Конотоп, Суми, Чернігів, Черкаси, Він-
ниця, Луцьк, Маріуполь, Запоріжжя, Івано-Фран-
ківськ, Коломия, Миколаїв, Херсон, Хмельницький, 
Чернівці, Сіверськодонецьк, Жовті Води [15]. 

Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток  
регіонів: концептуальний підхід та методологія 

Конкуренція в сучасній глобальній економіці 
значною мірою ґрунтується на інноваціях, які, як 
правило, зароджуються та розвиваються там, де 
створено найбільш сприятливі для їхньої появи 
умови – технологічні можливості, інституційні ме-
ханізми, розвиток освіти. Тому, найчастіше, знання, 
ідеї та інші форми обміну знаннями локалізовані, а 
географія продовжує відігравати вирішальну роль у 
появі та розвитку технологій, особливо тих, які є 
складними та більш цінними, оскільки багато видів 
поширюються надто повільно [7, c. 1252-1268]. 

Ідея про те, що нові технології народжуються із 
існуючих ідей, знову відродила дискусію про ви-
трати та вигоди регіонального розмаїття [17, c. 167-
184], зв’язок знань, когнітивних можливостей і на-
вичок [18, c. 685-697] та диверсифікацію як поро-
дження нових сфер діяльності у містах та регіонах 
[19, c. 635-649; 22, c. 127-141]. 

Зазвичай результатом розширення сфер діяль-
ності навколо технологічних компетенцій і поведін-
кових рутин стає поява нових технологій і нових  
секторів, що відображає існуючий колективний по-
тенціал міста або регіону. Бази знань регіонів від- 
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різняються як за технологічним складом, так і за  
вартістю. Технології, які легко скопіювати і які  
можна легко переміщати в просторі, як правило,  
мають невелику цінність, а технології, які є більш 
складними, стають джерелом конкурентної пере-
ваги для фірм та регіонів, в яких вони створені [7, 
c. 1252-1268]. Звідси – наявність регіонів з різними 
ключовими компетенціями, з широким діапазоном 
знань та можливостей, де розробляються складні  
технології та виробляються більш спеціалізовані 
продукти, які важко скопіювати. Тому очевидним є 
те, що регіони виграють від створення порівняльних 
переваг, а ключовим завданням політики смарт-спе-
ціалізації саме і є розробка основи для систематич-
ного визначення технологічних можливостей у ре- 
гіонах.  

Смарт-спеціалізація (S3) є ключовою ідеєю, що 
лежить в основі Політики згуртованості ЄС у сфері 
інновацій, і є попередньою умовою для держав-чле-
нів ЄС для отримання підтримки структурних фон-
дів. S3 сприяє поглибленому аналізу регіональних 
характеристик, приділяючи особливу увагу на-
данню допомоги країнам-учасницям у сприянні пе-
ретворенню їх економічної структури за допомогою 
«процесу підприємницьких відкриттів» (entrepre-
neurial discovery process, EDP). 

У рамках концепції смарт-спеціалізації полі- 
тичні рішення мають ґрунтуватися на знаннях, які 
швидко виникають та існують розрізнено серед за-
цікавлених сторін. Це вимагає доступу до більшої 
кількості методів збору даних у режимі реального 
часу, а також інструментів візуалізації даних, які за-
безпечують більш зручний доступ до даних аналізу. 
Регіональні особливості є відправною точкою  
для процесу підприємницьких відкриттів, тому при 
проєктуванні, впровадженні та моніторингу смарт-
спеціалізації використовується спеціальна аналі- 
тична інформація, що спирається на широкий 
спектр даних за допомогою веб-інструментів для 
більш точного та своєчасного аналізу [21, c. 321-330]. 

Таким чином, смарт-спеціалізацію можна ви-
значити як підхід, розроблений для стимулювання 
економічного зростання та створення робочих 
місць у Європі, який спрямований на визначення та 
розвиток кожного регіону в залежності від власних 
конкурентних переваг. Це в значному ступені відпо-
відає положенням класичної економічної теорії [10, 
c. 194-196]. Завдяки партнерству та висхідному під-
ходу смарт-спеціалізація об’єднує місцеву владу, 
наукові кола, бізнес-сфери та громадянське суспіль-
ство, працюючи над впровадженням довгостроко-
вих стратегій зростання за підтримки фондів ЄС. 

Виявлено, що спочатку нову концепцію роз- 
витку інновацій спіткали труднощі у розробці та ре-
алізації [23, c. 448-471; 21, c. 321-330], планові доку- 
менти Європейської комісії зі смарт-спеціалізації 
містили недостатньо методологічних вказівок для 
регіонів щодо складного процесу розробки політики 
смарт-спеціалізації, також цей процес вимагав ре- 

тельної модерації та дбайливого керівництва з 
роз’яснення методологічних основ вибору пріори- 
тетних секторів. Пропозиція онлайн-інструментів на 
Smart Specialisation Platform надала можливостей 
охопити новий ландшафт спеціалізацій і «контроль-
них» регіонів. 

Аналіз регіональних стратегій, проведений  
E. Griniece, A. Panori, C. Kakderi, A. Komninos, 
A. Reid [21, c. 321-330], дозволив виявити, що на 
сьогодні основні методології, які використовуються 
на кожному етапі S3, є такими:  

Крок 1: регіональне профілювання (Analysis of 
regional/national context), що включає ключовий ста-
тистичний аналіз і якісну оцінку, SWOT-аналіз і ро-
бочі групи. 

Крок 2: управління (Governance) із залученням 
зацікавлених сторін і різноманітних методів поши-
рення інформації (у т. ч. спеціальні мережеві клас- 
терні платформи для стимулювання/підтримки уп-
равління S3).  

Крок 3: спільне бачення (Shared Vision) – ро-
бочі групи і SWOT-аналіз, хоча цей етап був знач-
ною мірою інтегрований з іншими аналітичними 
етапами. 

Крок 4: визначення пріоритетів (Identification of 
priorities) із використанням робочих груп/фокус-
груп. 

Крок 5: моніторинг та оцінка (Monitoring and 
Evaluation) за допомогою робочих груп та дорож-
ньої карти для розробки комплексу політичних рі-
шень. 

Тобто, конкретного набору інструментів, мето-
дів та механізмів для реалізації смарт-спеціалізації 
не існує, оскільки тільки на місцях можливою є  
адаптація концепції S3 до кожного регіонального 
профілю. Більш детально огляд практики регіональ-
ної смарт-спеціалізації (на прикладі кластеру IT- 
індустрії) розглянуто у п. 4. 

Як і смарт-спеціалізація кластерний підхід на-
правлений на використання переваг просторової 
близькості. За визначенням M. Porter [25, c. 545-
546], кластер – це географічно близька група взає-
мопов’язаних компаній-постачальників, провайде-
рів послуг та асоційованих установ у певній сфері, 
пов’язаних різними екстерналіями. Багато в чому 
концепція кластерів ґрунтується та витікає з до- 
сліджень A. Marshall [26] про промислові райони, 
який наголошував на ролі місцевого соціального ка-
піталу, зовнішній економії від масштабу та довів, 
що місцеві промислові агломерації можуть запропо-
нувати потужну зовнішню економію та сприяти  
технічному динамізму.  

У подальшому ці ідеї були відроджені у різних 
розробках, включаючи концепції гнучкої спеціаліза-
ції [27, c. 21-38], промислових районів [28] та «но-
вих промислових просторів» [29, c. 191-221], де ак-
центи ставляться на роль неторговельних взаємо- 
залежностей та зниження трансакційних витрат міс-
цевими виробничими системами.  
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Інший напрям досліджень було зосереджено на 
соціальних характеристиках економічної діяльності, 
включаючи важливість місцевого інноваційного  
середовища для інновацій та підприємництва [30, 
c. 481-510].

Ці та інші ідеї стали основою для досліджень 
М. Porter, який розробив цілісну модель взаємо-
зв’язку між географічною концентрацією та про- 
мисловою конкурентоспроможністю [31, c. 77-90]. 
«Спільність і взаємодоповнюваність» тлумачилися 
автором як співіснування конкуренції та співпраці, 
що породжують локальні зовнішні ефекти, які спри-
яють конкурентній перевазі. Теорія М. Porter викли-
кала широку дискусію, в результаті чого було на-
дано кілька визначень регіональних кластерів [32, 
c. 513-532; 33, c. 218-235; 16, c. 1-29].

Не можна не відмітити й концепцію потрійної 
спіралі (Triple Helix concept), яка також вплинула на 
дослідження про наукомісткі кластери в частині 
того, що науково-дослідні інститути та університети 
відіграють помітну роль у відносинах між приват-
ним сектором (промисловістю) та урядом, адже по-
ширення знань відбувається через взаємодію між 
суб’єктами в різних сферах; подальші дослідження 
включають також і аналіз ролі незалежних, некомер-
ційних організацій, громадських об’єднань як посе-
редників у регіональних системах інновацій [33, 
c. 173-190].

Аналіз концепцій смарт-спеціалізації та регіо-
нальних кластерів дозволив виявити, що вони мають 
деяку схожість у акцентуванні на (1) продуктивності 
та інноваціях як ключових факторах конкуренто-
спроможності, (2) регіональній інтеграції місцевих 
переваг; відмінності цих концепцій полягають у  
кінцевому результаті: для смарт-спеціалізації важ-
ливими є пошук та поширення знань для виник-
нення нових можливостей на ринку, а для регіональ-
них кластерів – підвищення продуктивності учасни-
ків кластеру та розвиток споріднених галузей. Проте 
регіональні кластери можуть розглядатися як еле-
мент стратегії смарт-спеціалізації. 

Роль IT-індустрії у забезпеченні регіональної  
промислової модернізації 

Країни, які є світовими лідерами у створенні 
передових технологій і повністю використовують 
свої продуктивні можливості цифрової економіки, 
отримують стратегічні конкурентні переваги. 

З початку Четвертої промислової революції  
цифрові технології стають все більше визначальним 
чинником економічного зростання, національної 
безпеки та міжнародної конкурентоспроможності. 
Наразі цифрова економіка має глибокий вплив на 
траєкторію розвитку світу та суспільний добробут 
звичайних громадян: від розподілу ресурсів до роз-
поділу доходів і зростання. 

За окремими розрахунками розмір глобального 
ринку цифрової трансформації (ІКТ) у 2021 р. оці-
нювався у $ 608,72 млрд та очікується, що з 2022 до 

2030 р. він зростатиме у середньому на 23,1% що-
року [34]; а розмір всієї цифрової економіки у 
2021 р. оцінювався у $ 14,5 трлн та очікується, що у 
2025 р. він зросте до $20,8 трлн [35]. Концептуально 
цифрова економіка включає товари та послуги, які 
або вироблені з використанням цифрових техноло-
гій, або включають ці технології. Галузь інформа-
ційних та комунікаційних технологій або IT-індуст-
рія знаходиться в центрі більшої частини цієї діяль-
ності, підтримуючи цифрову економіку та служить 
надійним критерієм її ефективності. 

IT-індустрія стає у нагоді підприємствам та ор-
ганізаціям при розбудові компаній, при переході від 
традиційної до нової цифрової конфігурації, спри- 
яючи впровадженню багатьох нових технічно роз-
винених продуктів та послуг як на національному 
рівні, так і на рівні регіонів. Цифрова трансформація 
може інтегрувати та спростити повсякденні бізнес-
операції за рахунок ефективного підвищення про- 
дуктивності, автоматизації бізнес-процесів, заоща-
дити час та зусилля й ефективно використовувати 
ресурси. За допомогою впровадження програмного 
забезпечення компанії адаптуються до нових тех- 
нічних та технологічних умов розвитку, забезпечу-
ючи регіональний розвиток. 

Останніми роками численно збільшилась кіль-
кість розробок у галузі ІТ-технологій, таких як  
прогнозний аналіз, блокчейн, квантові обчислення, 
штучний інтелект, машинне навчання тощо [34]. 
Нові інструменти цифрової трансформації надають 
технологічну підтримку компаніям з обробки вели-
чезної кількості даних, роблячи робочий процес 
більш систематичним для повсякденних операцій, 
та сприяють підвищенню конкурентоспроможності.  

Таким чином, ІТ-галузь та галузі, що викорис-
товують ІКТ, роблять важливий внесок в еконо- 
мічне зростання та модернізацію промисловості у 
тому числі.    

Аналіз статистичних даних показав, що гло- 
бальні витрати на пристрої ІТ-індустрії (ПК, план-
шети, мобільні телефони тощо), системи центрів об-
робки даних, корпоративне програмне забезпечення 
та послуги зв'язку у 2021 р. склали 4,26 $ трлн і, як 
очікується, збільшаться до 4,43 $ трлн у 2022 р.  
(рис. 1) [37]. 

ІТ-послуги і послуги зв’язку отримують най- 
більші обсяги інвестицій, оскільки включають вели-
кий набір послуг та інструментів, необхідних для  
різних бізнес-функцій, що підвищують продуктив-
ність бізнесу. Проте з кожним роком зростає інтерес 
і до інших продуктів, таких як штучний інтелект, ав-
томатизація процесів та переміщення даних у хмар-
ні сервіси.   

За результатами дослідження V. Spiezia (2013) 
[38, c. 199-211], який провів оцінку внеску інвести-
цій у ІКТ (комп’ютери, програмне забезпечення та 
зв’язок) у 26 галузях промисловості 18 країн ОЕСР 
(1995-2007 рр.), встановлено, що внесок інвестицій 
у ІКТ був більшим або рівним внеску інвестицій, не  
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Рис. 1. Витрати на інформаційні технології (ІТ) у світі з 2012 по 2023 р.  
(2022-2023 рр. – прогноз) за сегментами (у $ млрд) 

 
пов’язаних із ІКТ. У більшості країн комп’ютерне 
обладнання забезпечило найбільший внесок і стано-
вило понад 50% загального внеску ІКТ (крім Фін-
ляндії, де інвестиції в комунікаційне обладнання  
перевищили інвестиції в обчислювальне облад-
нання, і Японії, де програмне забезпечення було 
найбільш затребуваним). Галузі, що виробляють 
ІКТ, забезпечують не менше двох третин зростання 
загальної продуктивності факторів виробництва в 
Німеччині, Словенії та Великобританії, близько 
60% у Сполучених Штатах і трохи менше 50% у 
Франції та Нідерландах.  

Витрати на інновації в НДДКР стимулюють 
продуктивність праці та інтеграцію ІКТ у всі галузі 
економіки регіонів та країн у цілому. Найбільший 
відсоток витрат на інновації у ВВП є у країн, пред-
ставлених в таблиці.  

На сьогодні США є лідером у цій категорії: за-
гальні витрати на НДДКР зростають щорічно і ста-
новили у 2019 р. (останні дані ОЕСР) $ 678,6 млрд. 
Наздоганяє США Китай, витрати якого складали у 
цьому ж році $ 563 млрд [39]. Інформацію про ви-
трати деяких країн у інновації в 2015-2019 рр. на-
дано у таблиці [40]. За мізерним виключенням усі 
країни щорічно нарощують обсяги витрат у сферу 
IT-індустрії. 

У період пандемії COVID-19 ІТ-сектор зробив 
неоціненну послугу бізнесу у вигляді забезпечення 
дистанційного ведення бізнесу та керування. В умо-
вах карантинних обмежень, які зруйнували звичний 

хід соціально-економічних процесів, високого рівня 
невизначеності та зниження платоспроможності на-
селення (які у свою чергу спричинили зростання 
безробіття, падіння виробництва, скорочення ВВП, 
девальвацію національних валют, банкрутство)  
сформувалися додаткові передумови для розвитку 
IT-сектору та цифровізації бізнесу.  

 

Таблиця 
Витрати на інновації в НДДКР в деяких країнах 

світу в 2015-2019 рр., % у ВВП [41] 
Країна 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Норвегія 1,94 2,04 2,10 2,05 2,15 2,28
Нідерланди 2,15 2,15 2,18 2,14 2,18 2,29
Франція 2,23 2,22 2,20 2,20 2,19 2,35
Китай 2,06 2,10 2,12 2,14 2,24 2,40
Ісландія 2,18 2,11 2,08 2,00 2,32 2,47
Фінляндія 2,87 2,72 2,73 2,76 2,80 2,94
Данія 3,05 3,09 2,93 2,97 2,89 2,96
Німеччина 2,93 2,94 3,05 3,11 3,17 3,14
Австрія 3,05 3,12 3,06 3,09 3,13 3,20
Японія 3,24 3,11 3,17 3,22 3,20 3,26
Сполучені Штати 2,78 2,85 2,90 3,00 3,17 3,45
Бельгія 2,43 2,52 2,67 2,86 3,16 3,48
Швеція 3,22 3,25 3,36 3,32 3,39 3,53
Корея 3,98 3,99 4,29 4,52 4,63 4,81
Ізраїль 4,26 4,51 4,66 4,80 5,14 5,44

 
Завдяки впровадженню інформаційно-комуні-

каційних технологій компанії змогли перевести 
свою діяльність та відносини зі споживачами та  
постачальниками в онлайн та зберегти свої конку- 
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рентні позиції шляхом формування цифрових нави-
чок персоналу, оновлення інформаційних техноло-
гій та впровадження цифрових інструментів для ве-
дення окремих ділянок бізнесу.  

Інвестиції в ІКТ та інфраструктуру поряд з 
інноваціями в НДДКР у сукупності зміцнюють циф-
рову економіку та прискорюють поширення ІТ-сек-
тору на менш технологічноємні галузі. 

У цілому, проведений аналіз дозволив встано-
вити, що ІТ-індустрія залишається інноваційно-ін-
вестиційно привабливим сектором економіки. При-
скорене впровадження технологій, таких як хмарні 
обчислення, роботизована автоматизація, штучний 
інтелект, машинне навчання, Інтернет речей (IoT) та 
технології 5G, є важливим фактором розвитку не 
тільки для ІТ-індустрії, а й для регіональної про- 
мислової модернізації. Більш детально приклади  
розвитку регіональних IT-кластерів розглянуто далі.  

Сучасний стан розвитку IT-індустрії  
як кластера інноваційної регіональної еко- 

системи: зарубіжний та вітчизняний приклади 
Як зазначають Г. Коц та А. Гаврилова, «ство-

рення ІТ-кластерів на сьогодні є способом об'єднати 
ІТ-спеціалістів для організації, розвитку та підтри-
мання ІТ-екосистеми регіонів, а також є базою для 
залучення інвестицій» [42, c. 304-305]. У зарубіж-
них країнах розробляють і впроваджують спеціальні 
програми розвитку (як національні, так і регіональ-
ні) на базі високотехнологічних кластерів, запро- 
ваджуючи нові механізми взаємодії між органами 
місцевої влади, бізнесом та науково-освітніми за-
кладами. Наведені нижче європейські ІТ-кластери 
(Silicon Saxony, Minalogic, DSP Valley) є прикладом 
успішної реалізації таких регіональних програм.  

Silicon Saxony – ІТ-кластер, заснований у 
2000 р., є найбільшою мережею високих технологій 
у Саксонії та одним із найбільших у Німеччині та 
Європі. Він об'єднує виробників, постачальників, 
дистриб’юторів послуг, навчальні заклади (коледжі, 
університети), науково-дослідні інститути, держав-
ні установи та галузеві стартапи у Саксонії та за її 
межами. 

Цей ІТ-кластер є найбільшим у Європі центром 
виробництва мікроелектроніки та ІКТ та п'ятим за 
величиною у світі. GlobalFoundries Inc. (американ-
ська компанія з виробництва напівпровідникових 
інтегральних мікросхем), Infineon Technologies (ні-
мецька компанія, великий виробник мікросхем для 
телекомунікацій) Bosch (німецька транснаціональна 
інженерна та технологічна компанія) керують най-
сучаснішими та найбільшими заводами напівпро-
відників. У регіоні зосереджено велику кількість 
професіоналів у сфері мікро- та наноелектроніки, 
органічної електроніки, тактильного інтернету/5G, 
MEMS (мікроелектромеханічні системи), сенсорів 
та технологій автоматизації.   

Основними напрямками розвитку програмних 
технологій Silicon Saxony є програмне забезпечення 

для вбудованих систем, великі дані, ІТ-безпека, а та-
кож програмне забезпечення для бізнесу та промис-
ловості. 

Виробничі компанії та науково-дослідні уста-
нови приймають активну участь у розвитку кіберфі-
зичних систем для Industry 4.0 та енергоефективного 
виробництва. 

Близько 2500 саксонських компаній із загаль-
ною чисельністю більше 70 тис. співробітників пра-
цюють на всіх рівнях ланцюжка створення вартості 
ІКТ, розробляючи, виробляючи і реалізуючи інтег-
ральні схеми, або є постачальниками матеріалів і об-
ладнання для виробництва чіпів. 

У цьому IT-секторі створено потужне акаде- 
мічне середовище з 4 університетів, 5 технічних ко-
леджів, 9 інститутів Фраунгофера, 3 інститутів 
Лейбніца, інституту Гельмгольца та 2 інститутів 
Макса Планка, що активно працюють у сфері мікро-
електроніки та ІКТ. 

IT-кластери співпрацюють з такими галузями 
як машинобудування, автомобільна, поліграфічна та 
фармацевтична промисловість, біотехнології [43].  

Minalogic – кластер цифрових технологій у 
французькому регіоні Овернь-Рона-Альпи, заснова-
ний у 2005 р. управляє екосистемою, до якої входить 
понад 430 інноваційних компаній з усього регіону, 
охоплюючи весь ланцюжок створення вартості циф-
рових технологій. До IT-кластеру входять універси-
тети, дослідні організації, місцеві органи влади,  
банки та інвестори [44]. 

Стратегічними напрямками розвитку ІТ-клас-
тера визначено:  

кібербезпека – Minalogic прагне знизити будь-
які кіберризики, з якими стикаються сучасні підпри-
ємства та суспільство [45]; 

оптика-фотоніка – до кластера входять 25% від 
обсягу національного фотонного бізнесу, посідаючи 
друге місце у рейтингу досліджень та розробок;  

штучний інтелект – французький уряд вибрав 
Minalogic як одне з чотирьох місць для Багатопрофі-
льного інституту штучного інтелекту (MIAI 
Grenoble Alpes); 

мікро- і наноелектроніка – Minalogic підтримує 
місцеві підприємства з виробництва мікроелектро-
ніки, стартапи місцевих інкубаторів. 

Industry 4.0 – ІТ-кластер допомагає місцевим 
промисловим підприємствам переходити на стійкі 
цифрові технології. 

DSP Valley – регіональна бізнес-мережа компа-
ній, що займається створенням та застосуванням 
електронних рішень та цифрових технологій. Цей 
ІТ-кластер об'єднує постачальників технологій для 
роботи над компонентами та платформами майбут-
нього в рамках цільових областей застосування, які 
мають широке визнання:  

смарт-місто – це місто чи регіон, де цифрові  
технології поєднуються з інфраструктурою, архі- 
тектурою та предметами побуту сприяючи іннова-
ціям, сталому розвитку та підвищенню якості життя 
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і вирішуючи такі проблеми як соціальна та еконо- 
мічна нерівність, проблеми мобільності тощо [46]; 

смарт-здоров’я – DSP Valley бере участь у ство-
ренні сучасних медичних пристроїв (датчиків, без- 
дротових технологій), впроваджує цифрові техноло-
гії у продукти та послуги, розроблені для охорони 
здоров’я [47]; 

Industry 4.0 – кластер надає додаткові можли- 
вості промисловості за рахунок концепцій «Цифро-
вий двійник», «Підключена фабрика» або «Індиві- 
дуальне масове виробництво» [48]; 

смарт-мобільність – DSP Valley пропонує рі-
шення для проблем, пов’язаних із заторами, безпе-
кою на дорозі, шкідливим впливом транспорту на 
навколишнє середовище, нерівністю у варіантах пе-
ресування та безліччю інших проблем, з якими сти-
кається сучасна мобільність [49]; 

цифрові технології – кластер підтримує регіо-
нальний бізнес, пов’язаний із постачанням інстру-
ментів проєктування, розробкою програмного забез-
печення, інтегруванням вбудованих цифрових сис-
тем, сенсорних пристроїв, підключених через різні 
дротові та бездротові системи Інтернету речей (IoT), 
а також з новими технологіями (5G), штучним інте-
лектом, Deep Learning та периферійними обчислен-
нями тощо [50]. 

В Україні було обрано дещо інший підхід при 
формуванні ІТ-кластерів. Стратегічною метою віт-
чизняних ІТ-кластерів обрано підвищення іміджу 
українських регіонів через представлення їх як IT-
центрів міжнародного рівня та підвищення якості 
підготовки спеціалістів ІТ-галузі. Тому майже усі 
проєкти ІТ-кластерів України зосередженні на про-
суванні ІТ-освіти у регіонах, ознайомленні школярів 
з ІТ-індустрією та пошуку талановитих фахівців для 
створення нових робочих місць у галузі.  

Львівський ІТ Кластер – це спільнота ІТ-компа-
ній, влади та освіти, дії яких направлені на розвиток 
галузі та регіону. До кластера залучено більше 
30000 спеціалістів ІТ-індустрії, понад 200 компаній 
та установ, проєктна діяльність яких спрямована на 
соціально важливі галузі для ІТ-індустрії такі як 
освіта, право, інфраструктура, промоція. ІТ-кластер 
реалізує проєкти, такі як IT Research Resilience, ме-
тою якого є дослідження соціально-демографічного 
профілю IT-спеціалістів України, зміни структури 
компаній та міграційних настроїв IT-працівників за-
ходу України, Lviv Tech, B2B-платформа, де поєд-
нується функціонал онлайн-каталогу компаній та 
маркетплейсу, IT Club Loyalty – програма лояльно-
сті для IT спеціалістів.  

Більшість проєктів є освітніми та направле-
ними на знайомство старшокласників з ІТ-індуст-
рією (ІT Future Conf, ІТ Future), створення унікаль-
ного закладу професійної освіти нового типу для 
підготовки якісних технічних спеціалістів (Lviv IT 
Cluster Academy), підтримку навчальних програм 
університетів, покращення технічної бази для на-
дання практичних навиків студентам (EduFund), мо- 

дернізація освіти у львівських університетах (ІТ-
Expert) [51]. 

Харківський ІТ-кластер, метою якого визна-
чено формування інноваційного середовища, що  
розвиває технологічний бізнес, об’єднує провідні 
IT-компанії, місцеву владу та вищі навчальні за-
клади для впровадження комплексних змін в IT-еко-
систему міста (понад 140 компаній та більше 60 парт-
нерів). Стратегічними напрямками кластера визна-
чено освіту, просування регіону як топової ІТ-лока-
ції, інфраструктуру міста, юридичну підтримку та 
захист ІТ-спільноти. 

Основними проєктами ІТ-кластера є Система 
сертифікації IT-дисциплін (створення системи взає-
модії IT-компаній та профільних IT-кафедр ЗВО в 
межах перегляду, редагування та створення планів 
IT-дисциплін та подальшої їх імплементації), 
Kharkiv IT Research (дослідження переваг і можли-
востей Харківського регіону, як ключової і най-
більш комфортної IT-локації в Східній Європі для 
потенційних IT-фахівців з інших міст та клієнтів з 
усього світу), Open IT (серія безкоштовних навчаль-
них воркшопів про професії в IT), Kids2IT (популя-
ризація IT-освіти серед школярів), IT Kharkiv 
Open4Talents (пошук талановитих фахівців для 
створення нових робочих місць, посилене просу-
вання харківської ІТ-екосистеми (місто, компанії, 
університети, ІТ-спільнота)) [52].  

Майже всі проєкти пов’язані зі сферою освіти, 
у т. ч. освітою для майбутніх ІТ-фахівців. Утім, у ІТ-
кластера є високий потенціал для співпраці з про- 
мисловістю області, оскільки це багатогалузевий 
промисловий комплекс, провідну роль в якому віді-
грають машинобудування, паливно-енергетична, хі-
міко-фармацевтична, харчова промисловість тощо.  
В умовах бурхливого розвитку цифровізації компе-
тенції спеціалістів ІТ-галузі стануть у нагоді для ба-
гатьох підприємств регіону. 

Метою IT Cluster Київського регіону проголо-
шено підвищення життєвого рівня регіону та країни 
шляхом розвиток ІТ у Києві [53]. Кластер позиціо-
нує себе як об'єднану спільноту, що може зробити 
Київ центральною IT-локацією Східної Європи. На 
цій комунікаційній площадці відбувається обмін до-
свідом та комунікація з місцевою владою та освіт-
німи закладами, запускаються спільні проєкти для 
розвитку Київської ІТ-спільноти.  

IT Cluster Київського регіону разом із КМДА 
брав участь у проєкті iCity Kyiv, створеному для по-
будови креативного простору і центральної ІТ-івент 
зони Києва з програмою інкубації і розвитку підпри-
ємництва, заходах Cluster Talks на теми фінансів,  
бухгалтерії, продажу, маркетингу. 

Кластер активно підтримує ІТ-компанії шля-
хом проведення регулярних консультацій юристів в 
рамках проєкту Easy law 2IT, а також допомоги в 
отриманні грантів (з партнером Horizon\Cosme); на-
лагоджено організацію заходів з управління ІТ-біз-
несом і ed-tech; члени кластера отримують комуні- 
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каційну та експортну підтримку у питаннях спів-
праці із міжнародним товариством, отримують без-
коштовні консультаційні послуги. Також учасники 
кластера зацікавлені у розвитку технологічної 
освіти в Києві та співпрацюють з університетами 
Києва.  

У цілому, в Україні створено багато ІТ-класте-
рів на базі обласних центрів та великих міст країни 
(Київський ІТ Кластер, Львівський ІТ Кластер, Хар-
ківський ІТ-кластер, Івано-Франківський ІТ кластер, 
Дніпровський ІТ кластер, Одеський ІТ-Кластер, 
Черкаський ІТ кластер, Луцький ІТ-кластер, Коно-
топський інформаційно-технологічний кластер,  
Рівне ІТ Кластер, Вінниця ІТ Кластер, Миколаїв ІТ 
Кластер, Тернопіль ІТ кластер та ін.). Визначено, що 
більшість з них сформовано у регіонах, які мають 
обмежений промисловий потенціал та задіяні у освіт-
ніх та соціальних проєктах, проєктах із взаємодії ІТ-
кластерів з місцевою владою регіонів; ІТ-кластери 
надають спеціалізовану юридичну підтримку учас-
никам ІТ-кластерів та мають свої стартап-центри, 
допомагаючи розвитку ІТ-галузі в регіонах.  

ІТ як інструмент забезпечення  
смарт-спеціалізації 

Ряд європейських ІТ-кластерів об’єднані у 
Silicon Europe Alliance [54], та на European Cluster 
Collaboration Platform [55]. Європейська комісія та-
кож приділяє велику увагу розвитку інформаційних 
технологій та створює сприятливі умови для залу-
чення ІТ-галузі на платформу смарт-спеціалізації 
[56], розроблено Програму фінансування дослід-
жень та інновацій Horizon Europe.  

Доцільно більш детально зосередити увагу на 
Платформі смарт-спеціалізації (Smart Specialisation 
Platform), де сконцентровано максимум інформації 
для розробки та впровадження країнами та регіо-
нами своїх стратегій смарт-спеціалізації: від вияв-
лення нішових сфер конкурентоспроможності до 
координації й узгодження між зацікавленими сторо-
нами.  

Одним із головних напрямів регіонального  
розвитку на платформі визначено «Цифрові іннова-
ції для промисловості». Центри цифрових інновацій 
для промисловості, зареєстровані на Платформі 
смарт-спеціалізації, представлені на рис. 2. Для ві-
дображення центрів з Платформи на цьому рисунку 
було відібрано тільки ті, які зосереджують свою ді-
яльність на кооперації з підприємствами, зайнятими 
у сфері виробництва металів та готових металевих 
виробів, виробництва хімікатів, хімічних продуктів 
та штучних волокон, виробництва коксу, продуктів 
нафтопереробки та ядерного палива, виробництва 
електричного та оптичного обладнання, вироб- 
ництва машин та устаткування, виробництва інших 
неметалевих мінеральних продуктів тощо. До тех- 
нічних компетенцій багатьох з представлених цент-
рів входять: кіберфізичні системи, робототехніка, 

Інтернет речей, великі дані, аналітика даних, об- 
робка даних, віртуальна, доповнена та розширена 
реальність, симуляція, адитивне виробництво тощо. 
Центри надають послуги з побудови екосистем, по-
середництва, проводять спільні дослідження, тесту-
вання та перевірку, передконкурсне серійне вироб-
ництво, беруть участь у наставництві, освіті та роз-
витку навичок. 

Приємно відмітити, що серед центрів цифрових 
інновацій для промисловості є представник Укра-
їни – Хаб-лабораторія Internet of Things: DIH I4MS 
Ukraine (м. Львів) (рис. 3). Серед технологічних 
компетенцій – кіберфізичні системи та Інтернет ре-
чей, послуги – ідентичні вищенаведеним. Хаб було 
створено для активізації розвитку та впровадження 
цифрових інновацій місцевими виробниками та 
створення нового джерела технологій для європей-
ських малих і середніх підприємств. Діяльність хабу 
була підтримана європейською ініціативою ICT 
Innovation for Manufacturing SMEs [58]. 

Слід відмітити, що Платформа смарт-спеціалі-
зації підтримує розвиток центрів цифрових іннова-
цій для промисловості, приділяючи увагу розвитку 
малих та середніх підприємств, оскільки саме МСП 
потребують допомоги у впровадженні нових іннова-
ційних виробничих процесів, нових бізнес-моделей, 
модернізованих інноваційних продуктів, прийма-
ючи виклик цифровізації та Industry 4.0 в цілому. 
Цифрові технології можуть оптимізувати ланцюжок 
поставок та прискорити вихід на ринок, надаючи  
поштовх до подальшого розвитку не тільки підпри-
ємств, а й регіону в цілому.   

Для великих промислових підприємств, що 
входять до регіональних бізнес-систем, надаючи ро-
бочі місця та відрахування до бюджетів, ІТ-галузь 
може запропонувати рішення щодо відслідкування 
заказів у режимі реального часу, оптимізації логіс-
тики, віртуальних систем розробки, міжмашинної 
(М2М) взаємодії, автоматизації бізнес-процесів,  
у т. ч. за допомогою штучного інтелекту.  

Доповнена реальність дозволяє управляти про-
мисловими підприємствами дистанційно з точними 
і детальними даними, зібраними з усіх підрозділів – 
від адміністрації до складів, з формуванням статис-
тики по процесам, а також проводити віртуальні  
тестування або прискорювати процеси ремонту за 
допомогою смарт-окулярів тощо.   

Штучний інтелект і машинне навчання, пропо-
новані спеціалістами ІТ-кластерів, можуть сприяти 
зниженню витрат з реалізації та збору даних щодо 
закупок шляхом прогнозування попиту и пропозиції 
товарів та послуг. Віртуальні агенти можуть стать у 
нагоді для обслуговування клієнтів, зменшуючи ви-
трати на зарплату та податкові відрахування.  

Тобто, комплекс продукції та послуг, які ви- 
робляють ІТ-кластери можна розглянути як інстру-
ментарій забезпечення процесу смарт-спеціалізації, 
що в значній мірі реалізовано на рівні ЄС.   
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Рис. 2. Центри цифрових інновацій для промисловості  
на Платформі смарт-спеціалізації (RI3S), 2022 р. [57] 

 
 

 

Рис. 3. Хаб-лабораторія Internet of Things: DIH I4MS Ukraine  
на Платформі смарт-спеціалізації, 2022 р. 
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Висновки 
1. Для багатьох країн Європи умовою виходу з

економічної кризи 2008 р. стало рішення про роз- 
робку та реалізацію стратегій смарт-спеціалізації 
яка стала ключовою ідеєю, що лежить в основі По-
літики згуртованості ЄС у сфері інновацій, і є по- 
передньою умовою для держав-членів ЄС для отри-
мання підтримки структурних фондів. 

Враховуючи, що характерними рисами концеп-
ції смарт-спеціалізації є: (1) «місцевий» підхід до 
інновацій; (2) фокусування на НДДКР та інноваціях; 
(3) ключова роль підприємців та налагодження 
зв’язків (щодо поширення знань) як всередині га-
лузі, так і між галузями.  

Основними перевагами концепції смарт-спеці-
алізації є: (1) наявність взаємодії держави і бізнесу з 
суб’єктами приватного сектору та їхня участь у роз-
робці політики; (2) глибокий аналіз регіональних ак-
тивів, можливостей і обмежень; (3) стимулювання 
секторів з високим зростанням продуктивності та 
галузей, що виробляють ІКТ; (4) увага на трансре- 
гіональні аспекти.  

2. Концепції смарт-спеціалізації та регіональ-
них кластерів мають схожість у акцентуванні на:  
(1) продуктивності та інноваціях як ключових фак-
торах конкурентоспроможності, (2) регіональній ін-
теграції місцевих переваг; відмінності концепцій 
полягають у кінцевому результаті: для смарт-спеці-
алізації важливими є пошук та поширення знань для 
виникнення нових можливостей на ринку, а для ре-
гіональних кластерів – підвищення продуктивності 
учасників кластера та розвиток споріднених галу-
зей. Регіональні кластери можуть розглядатися як 
елемент стратегії смарт-спеціалізації. Можна казати 
про смарт-кластеризацію в процесі смарт-спеціалі-
зації. 

3. Порівняльний аналіз функціонування зару-
біжних та вітчизняних ІТ-кластерів показав, що дія 
зарубіжних кластерів направлена на співпрацю з  
місцевими/регіональними органами влади, уста- 
новами освіти та бізнесом. Представлені у роботі  
кластери надають підтримку підприємствам (у т. ч. 
промисловим) при переході на стійкі цифрові техно-
логії. Більшість вітчизняних ІТ-кластерів сформо-
вано у регіонах, які мають обмежений промисловий 
потенціал та задіяні в освітніх та соціальних проєк-
тах, проєктах із взаємодії ІТ-кластерів з місцевою 
владою регіонів. 

4. Виходячи з природи та сучасної ролі ІТ-
кластерів, їх можна розглядати як ресурс та акселе-
ратор для всіх напрямів смарт-спеціалізації. Україна 
має два основних шляхи використання потенціалу 
вітчизняних ІТ-кластерів для забезпечення смарт-
спеціалізації.  

Перший шлях передбачає максимально приско-
рену інтеграцію до Платформи S3 всіх регіональних 
ініціатив щодо смарт-спеціалізації. 

Другий шлях передбачає створення національ-
ної Платформи S3 (for Ukraine) з метою консолідації 
всіх ініціатив в межах регіональних стратегій смарт-
спеціалізації, їх узгодження на національному рівні 
з подальшою інтеграцією на загальноєвропейську 
платформу S3. У цьому випадку Міністерство циф-
рової трансформації України може розглядатися як 
провідний «координатор» створення відповідної 
платформи в Україні. В якості регіональних провай-
дерів можуть виступати відповідні ІТ-кластери.  

Також варто зазначити, що існує й третій шлях, 
який передбачає одночасну інтеграцію окремих іні-
ціатив до європейської платформи S3 та створення 
власної загальнонаціональної Платформи S3 (for 
Ukraine).  

Економічна доцільність руху в межах кожного 
з шляхів є об’єктом подальших досліджень.  

Література 
1. Gianelle C., Kyriakou D., Cohen C. and Przeor M. (Eds.). (2016). Implementing Smart Specialisation: A Handbook. EUR

28053 EN. Brussels, European Commission. DOI: https://doi.org/10.2791/610394. 
2. Пощєдін О. Європейська політика згуртування 2021–2027: орієнтири для України. Збірник наукових праць Націона-

льної академії державного управління при президентові України. 2019. Вип. 2. С. 107–112. 
3. Luca Mora, Anastasia Panori, Mark Deakin & Raquel Ortega-Argiles. Digital meets smart: towards a technology-enhanced

approach to Smart Specialisation Strategy development. Regional Studies. 2022. Vol. 56. Issue 9. Р. 1421-1428. DOI: 
https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2091775. 

4. Meyer C., Gerlitz L., Klein M. Creativity as a Key Constituent for Smart Specialization Strategies (S3). What Is in It for
Peripheral Regions? Co-creating Sustainable and Resilient Tourism with Cultural and Creative Industries. Sustainability. 2022. 
Vol. 14, 3469. DOI: https://doi.org/10.3390/su14063469. 

5. Cristiano Antonelli, Christophe Feder & Francesco Quatraro. Technological congruence and Smart Specialisation: evidence
from European regions. Spatial Economic Analysis. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/17421772.2022.2100921. 

6. Henning Kroll. Eye to eye with the innovation paradox: why smart specialization is no simple solution to policy design. Eu-
ropean Planning Studies. 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1577363. 

7. Balland P. A., Boschma R., Crespo J., Rigby D. L. Smart specialization policy in the European Union: relatedness, knowledge
complexity and regional diversification. Regional Studies. 2019. Vol. 53, № 9. Р. 1252-1268. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404. 
2018.1437900. 

8. Bosch A., Vonortas N. Smart specialization as a tool to foster innovation in emerging economies: Lessons from Brazil. Fore-
sight and STI Governance. 2019. Vol. 13(1). Р. 32-47. DOI: https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.1.32.47. 

9. Амоша О. І., Шевцова Г. З., Швець Н. В. Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону
на основі розвитку хімічного виробництва. Економіка промисловості. 2019. № 3 (87). С. 5-33. DOI: 
https://doi.org/10.15407/econindustry2019.03.005. 

10. Вишневський О. С. Стратегування смарт-спеціалізації розвитку регіонів з позицій класичної економічної теорії: про-
блеми в сучасних умовах. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: матеріали 
V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Вінниця, 25 лютого 2022 р.). Вінниця: ВНТУ, 2022. С. 194-196. 



Р. Р. Абдікєєв, О. В. Ліщук, В. Д. Чекіна, О. С. Вишневський 

31 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

11. Вишневський О. С. Смарт-спеціалізація регіонів з позицій кейнсіанської школи економічної теорії. Менеджмент 
ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава,19 травня 2022 р.). Полтава: 
ПДАУ, 2022. С.551-553. 

12. Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-
спеціалізації: приклад старопромислових регіонів України. Журнал європейської економіки. 2018. Т. 17. № 3 (66). С. 310-344. 

13. Nibedita Saha, Tomas Sáha & Petr Sáha. Cluster strategies and smart specialisation strategy: do they really leverage on 
knowledge and innovation-driven territorial growth? Technology Analysis & Strategic Management. 2018. Vol. 30. Issue 11. Р. 1256-
1268. DOI: https://doi.org/10.1080/09537325.2018.1444747. 

14. EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 2010. Ec.europa.eu. URL: https://ec.eu-
ropa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf. 

15. Топ 5 IT-кластерів України. Українські кластери. 2020. URL: https://ucluster.org/blog/2020/04/top5-it-klasteriv-ukraini/. 
16. Asheim B., Cooke P., Martin R. The rise of the cluster concept in regional analysis and policy: a critical assessment, in 

Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations. Regions and Cities Book Series. Routledge: London, 2006. 
Р. 1-29. 

17. Balland P.A., Rigby D., Boschma R. The technological resilience of U.S. cities. Cambridge Journal of Regions. Economy 
and Society. 2015. Vol. 8(2). Р. 167-184. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsv007. 

18. Frenken K., Van Oort F.G., Verburg T. (2007). Related variety, unrelated variety and regional economic growth. Regional 
Studies, Vol. 41, № 5, Р. 685-697. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400601120296.  

19. Frenken K., & Boschma R. A. A theoretical framework for evolutionary economic geography: Industrial dynamics and urban 
growth as a branching process. Journal of Economic Geography. 2007. Vol. 7(5). Р. 635-649. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbm018.  

20. Essletzbichler J. Relatedness, industrial branching and technological cohesion in US metropolitan areas. Regional Studies. 
2015. Vol. 49. Р. 752-766. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2013.806793. 

21. Griniece E., Panori A., Kakderi C., Komninos A., Reid A. Methodologies for Smart Specialisation Strategies: a view across 
the EU regions. Conference: International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development. 2022. Р. 321-330.  

22. Balland P. A. Relatedness and the geography of innovation. In Shearmur R., Carrincazeaux C., Doloreux D. (Eds.), Handbook 
on the geographies of innovation. Northampton: Edward Elgar, 2016. Р. 127-141. DOI: https://doi.org/10.4337/9781784710774.00016. 

23. Komninos N., Musyck B. Smart specialisation strategies in south Europe during crisis. European Journal of Innovation 
Management. 2014. Vol. 17(4). Р. 448-471. DOI: https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2013-0118. 

24. Iacobucci D. Designing and implementing a smart specialisation strategy at regional level: Some open questions. c.MET 
Working paper 15/2012.  

25. Porter M. The Economic Performance of Regions. Regional Studies. 2003. Vol. 37, № 6-7. Р. 545-546. DOI: 
https://doi.org/10.1080/0034340032000108688. 

26. Marshall A. The Pure Theory of (Domestic) Values, History of Economic Thought Books, McMaster University Archive for 
the History of Economic Thought. 1879. Socialsciences.mcmaster.ca. URL: https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mar-
shall/domesticvalues.pdf. 

27. Carlsson B. The Evolution of Manufacturing Technology and its Impact on Industrial Structure. Small Business Economics. 
1989. Vol. 1, № 1. Р. 21-38. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00389914. 

28. Becattini G., Bellandi M., De Propris L. (Eds.). The Handbook of Industrial Districts. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 
2009. 904 р. DOI: https://doi.org/10.4337/9781781007808. 

29. Storper M. The resurgence of regional economies, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies.  
European Urban and Regional Studies. 1995. Vol. 2, № 3. Р. 191-221. DOI: https://doi.org/10.1177/096977649500200301. 

30. Grannovetter M. Economic action and social structures: the problem of embeddedness. American Journal of Sociology. 1985. 
№ 91. Р. 481-510. DOI: https://doi.org/10.1086/228311. 

31. Porter M. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. 1998. Nov-Dec. Р. 77-90. 
32. Gordon I., McCann P. (2000). Industrial clusters, complexes and agglomeration and/or social networks? Urban Studies.  

Vol. 37. № 3. Р. 513-532. DOI: https://doi.org/10.1080/0042098002096. 
33. MacGregor S., Margues-Gou P., Simon-Villar A. Gauging readiness for the quadruple helix: A study of 16 European Organ-

isations. Journal of Knowledge Economy. 2010. № 1. Р. 173-190. DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-010-0012-9. 
34. Digital Transformation Market Size, Share & Trends Analysis Report by Solution (Analytics, Cloud Computing, Social Me-

dia, Mobility), By Service, By Deployment, By Enterprise, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030. 2022. URL: 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-transformation-market. 

35. Why digital trust is key to building thriving economies. 2022. URL: https://www.weforum.org/agenda/2022/08/digital-trust-
how-to-unleash-the-trillion-dollar-opportunity-for-our-global-economy/#:~:text=We%20calculated%20the%20digital%20econ-
omy,will%20be%20worth%20%2410.5%20trillion. 

36. Gertler M., Wolfe D. Spaces of knowledge flows: clusters in a global context, in Clusters and Regional Development. Regions 
and Cities Book Series. London: Routledge, 2006. Р. 218-235;  

37. IT spending worldwide by segment 2012-2023 | Statista. 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/268938/global-it-
spending-by-segment/. 

38. Spiezia V. ICT investments and productivity: Measuring the contribution of ICTS to growth. OECD Journal: Economic 
Studies. 2012. Vol. 1. Р. 199-211. DOI: https://doi.org/10.1787/eco_studies-2012-5k8xdhj4tv0t. 

39. R&D: gross domestic spending, G7 countries and China 2020 | Statista. 2022. URL: https://www.statista.com/statis-
tics/1102478/research-and-development-gross-domestic-spending-g7-countries-china/. 

40. Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and type of R&D. 2022. URL: https://stats.oecd.org/In-
dex.aspx?DataSetCode=GERD_TORD. 

41. Research and development expenditure (% of GDP). 2022. URL: https://data.worldbank.org/indica-
tor/GB.XPD.RSDV.GD.ZS. 

42. Коц Г. П., Гаврилова А. А. Аналіз активності ІТ-кластерів за регіонами-лідерами ІТ-галузі України. Економічний 
розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 31 трав. – 1 черв. 2018 р.). Харків: ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2018. С. 304-305. 

43. Home –  Silicon Saxony e.V. 2022. URL: https://www.silicon-saxony.de/home.html. 
44. Who we are – Minalogic. 2022. URL: https://www.minalogic.com/en/who-we-are/. 



Р. Р. Абдікєєв, О. В. Ліщук, В. Д. Чекіна, О. С. Вишневський 

32 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

45. Safety Security Directory. 2021. Minalogic.com. URL: https://www.minalogic.com/wp-content/uploads/2021/05/safety-se-
curity-directory-2021-minalogic-1.pdf. 

46. Smart Cities – DSP Valley. 2022. URL: https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-cities/.
47. Smart Health – DSP Valley. 2022. URL: https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-health/.
48. Smart Industry – DSP Valley. 2022. URL: https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-industry/.
49. Smart Mobility – DSP Valley. 2022. URL: https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-mobility-2/.
50. Digital Technologies – DSP Valley. 2022. URL: https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/digital-technologies/.
51. Проєкти – Львівський ІТ Кластер. 2022. URL: https://itcluster.lviv.ua/projects/.
52. Проєкти – Kharkiv IT Cluster. 2022. URL: https://it-kharkiv.com/projects/.
53. Kyiv IT Cluster. 2022. URL: https://itcluster.kiev.ua/.
54. Home – Silicon Europe. 2022. URL:  https://www.silicon-europe.eu/home.html.
55. Mission of the ECCP | European Cluster Collaboration Platform. 2022. URL: https://clustercollaboration.eu/vibrant-platform-

service-cluster-organisations. 
56. Microelectronics and systems: A Key Enabling Technology for Europe. 2021. URL: https://s3platform-legacy.jrc.ec.eu-

ropa.eu/documents/20182/137756/130620+A4+Fiche+KETs+Micro+electronics+-+18+June+v1.pdf/a67db6c0-9bc3-4565-a72b-
782c4abf61d3. 

57. Digital Innovation Hubs – Smart Specialisation Platform. 2022. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-
hubs-tool?p_p_id=eu_europa_ec_jrc_dih_web_DihWebPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view. 

58. Цифровий інноваційний хаб. 2021. URL:  https://aei.org.ua/portfolio/cifrovij-innovacijnij-hab/.

References 
1. Gianelle, C., D. Kyriakou, C. Cohen and M. Przeor. (Eds.). (2016). Implementing Smart Specialisation: A Handbook. EUR

28053 EN. Brussels, European Commission. DOI: https://doi.org/10.2791/610394. 
2. Poshchiedin, O. (2019). Yevropeiska polityka zghurtuvannia 2021–2027: oriientyry dlia Ukrainy [European Cohesion policy

2021–2027: orienteers for Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry prezydentovi 
Ukrainy – Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Iss. 2, 
pp. 107–112 [in Ukrainian]. 

3. Luca Mora, Anastasia Panori, Mark Deakin & Raquel Ortega-Argiles. (2022). Digital meets smart: towards a technology-
enhanced approach to Smart Specialisation Strategy development. Regional Studies, Vol. 56, Issue 9, рр. 1421-1428, DOI: 
https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2091775. 

4. Meyer, C., Gerlitz, L., Klein, M. (2022). Creativity as a Key Constituent for Smart Specialization Strategies (S3). What Is in
It for Peripheral Regions? Co-creating Sustainable and Resilient Tourism with Cultural and Creative Industries. Sustainability,  
Vol. 14, 3469. DOI: https://doi.org/10.3390/su14063469. 

5. Cristiano Antonelli, Christophe Feder & Francesco Quatraro. (2022) Technological congruence and Smart Specialisation: ev-
idence from European regions. Spatial Economic Analysis. DOI: https://doi.org/10.1080/17421772.2022.2100921. 

6. Henning Kroll. (2019). Eye to eye with the innovation paradox: why smart specialization is no simple solution to policy design.
European Planning Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1577363. 

7. Balland, P. A., Boschma, R., Crespo, J. and Rigby, D. L. (2019). Smart specialization policy in the European Union: related-
ness, knowledge complexity and regional diversification. Regional Studies, Vol. 53(9), рр. 1252-1268. DOI: 
https://doi.org/10.1080/00343404. 2018.1437900. 

8. Bosch, A., Vonortas, N. (2019). Smart specialization as a tool to foster innovation in emerging economies: Lessons from
Brazil. Foresight and STI Governance, Vol. 13(1), pp. 32-47. DOI: https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.1.32.47. 

9. Amosha, O. I., Shevtsova, H. Z., Shvets, N. V. (2019). Peredumovy smart-spetsializatsii Donetsko-Prydniprovskoho makrore-
hionu na osnovi rozvytku khimichnoho vyrobnytstva [Prerequisites for smart specialization of the Donetsk-Dnieper macro-region 
based on the development of chemical production]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, No. 3 (87), pp. 5-33. DOI: 
https://doi.org/10.15407/econindustry2019.03.005 [in Ukrainian]. 

10. Vyshnevskyi, O. S. (2022). Stratehuvannia smart-spetsializatsii rozvytku rehioniv z pozytsii klasychnoi ekonomichnoi teorii:
problemy v suchasnykh umovakh [Strategizing smart specialization of regional development from the standpoint of classical economic 
theory: problems in modern conditions]. Suchasni tendentsii rozvytku finansovykh ta innovatsiino-investytsiinykh protsesiv v Ukraini 
[Modern trends in the development of financial and innovation-investment processes in Ukraine]: Proceedings of the V International 
Scientific and Practical Conference. (pp. 194-196). Vinnytsia, VNTU [in Ukrainian]. 

11. Vyshnevskyi, O. S. (2022). Smart-spetsializatsiia rehioniv z pozytsii keinsianskoi shkoly ekonomichnoi teorii [Smart spe-
cialization of regions from the standpoint of the Keynesian school of economic theory]. Menedzhment 21 stolittia: hlobalizatsiini 
vyklyky [Management of the 21st century: globalization challenges]: Proceedings of the VI International Scientific and Practical 
Conference. (pp. 551-553). Poltava: PDAU [in Ukrainian]. 

12. Amosha, O., Liakh, O., Soldak, M., Cherevatskyi, D. (2018). Instytutsiini determinanty vprovadzhennia kontseptsii smart-
spetsializatsii: pryklad staropromyslovykh rehioniv Ukrainy [Institutional determinants of implementation of the concept of smart 
specialization: an example of old industrial regions of Ukraine]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky – Journal of European Economy, 
Vol. 17, No. 3 (66), pp. 310-344 [in Ukrainian]. 

13. Nibedita Saha, Tomas Sáha & Petr Sáha. (2018). Cluster strategies and smart specialisation strategy: do they really leverage
on knowledge and innovation-driven territorial growth Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 30, Issue 11, рр. 1256-
1268. DOI: https://doi.org/10.1080/09537325.2018.1444747. 

14. EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). Ec.europa.eu. Retrieved from https://ec.eu-
ropa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf. 

15. Top 5 IT-klasteriv Ukrainy. Ukrainski klastery [Top 5 IT clusters of Ukraine. Ukrainian clusters]. (2020). Retrieved from
https://ucluster.org/blog/2020/04/top5-it-klasteriv-ukraini/ [in Ukrainian]. 

16. Asheim, B., Cooke, P., Martin, R. (2006). The rise of the cluster concept in regional analysis and policy: a critical assessment,
in Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations. Regions and Cities Book Series. (рр. 1-29). London, 
Routledge. 

17. Balland, P. A., Rigby, D., Boschma, R. (2015). The technological resilience of U.S. cities. Cambridge Journal of Regions,
Economy and Society, 8(2), рр. 167-184. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsv007. 



Р. Р. Абдікєєв, О. В. Ліщук, В. Д. Чекіна, О. С. Вишневський 

33 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

18.Frenken K., Van Oort, F. G., Verburg, T. (2007). Related variety, unrelated variety and regional economic growth. Regional 
Studies, Vol. 41, № 5, рр. 685-697. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400601120296. 

19. Frenken K., & Boschma R. A. (2007). A theoretical framework for evolutionary economic geography: Industrial dynamics 
and urban growth as a branching process. Journal of Economic Geography, Vol. 7(5), рр. 635-649. DOI: 
https://doi.org/10.1093/jeg/lbm018.  

20. Essletzbichler, J. (2015). Relatedness, industrial branching and technological cohesion in US metropolitan areas. Regional 
Studies, Vol. 49, рр. 752-766. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2013.806793. 

21. Griniece, E., Panori, A., Kakderi, C., Komninos, A., Reid, A.(2022). Methodologies for Smart Specialisation Strategies: a 
view across the EU regions. Conference: International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development, 
рр. 321-330.  

22. Balland, P. A. (2016). Relatedness and the geography of innovation. In Shearmur, R., Carrincazeaux, C., Doloreux, D. (Eds.), 
Handbook on the geographies of innovation. (рр. 127-141). Northampton, Edward Elgar. DOI: 
https://doi.org/10.4337/9781784710774.00016. 

23. Komninos, N., Musyck, B. (2014). Smart specialisation strategies in south Europe during crisis. European Journal of Inno-
vation Management, Vol. 17(4), рр. 448-471. DOI: https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2013-0118. 

24. Iacobucci, D. Designing and implementing a smart specialisation strategy at regional level: Some open questions. c.MET 
Working paper 15/2012.  

25. Porter, M. (2003). The Economic Performance of Regions. Regional Studies, Vol. 37, № 6-7, рр. 545-546. DOI: 
https://doi.org/10.1080/0034340032000108688. 

26. Marshall, A. (1879). The Pure Theory of (Domestic) Values, History of Economic Thought Books, McMaster University 
Archive for the History of Economic Thought, Socialsciences.mcmaster.ca. Retrieved from https://socialsciences.mcmas-
ter.ca/econ/ugcm/3ll3/marshall/domesticvalues.pdf. 

27. Carlsson, B. (1989). The Evolution of Manufacturing Technology and its Impact on Industrial Structure. Small Business 
Economics, Vol. 1, № 1, рр. 21-38. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00389914. 

28. Becattini, G., Bellandi, M., De Propris, L. (Eds.). (2009). The Handbook of Industrial Districts. Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing. 904 р. DOI: https://doi.org/10.4337/9781781007808. 

29. Storper, M. (1995). The resurgence of regional economies, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependen-
cies. European Urban and Regional Studies, Vol. 2, № 3, рр. 191-221. DOI: https://doi.org/10.1177/096977649500200301. 

30. Grannovetter, M. (1985). Economic action and social structures: the problem of embeddedness. American Journal of Socio- 
logy, 91, рр. 481-510. DOI: https://doi.org/10.1086/228311. 

31. Porter, M. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, Nov-Dec., рр. 77-90. 
32. Gordon, I., McCann, P. (2000). Industrial clusters, complexes and agglomeration and/or social networks? Urban Studies, 

Vol.37, № 3, рр. 513-532. DOI: https://doi.org/10.1080/0042098002096. 
33. MacGregor, S., Margues-Gou, P., Simon-Villar, A. (2010). Gauging readiness for the quadruple helix: A study of 16 Euro-

pean Organisations. Journal of Knowledge Economy, 1, рр. 173-190. DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-010-0012-9. 
34. Digital Transformation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Analytics, Cloud Computing, Social 

Media, Mobility), By Service, By Deployment, By Enterprise, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030. (2022). 
Retrieved from https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-transformation-market. 

35. Why digital trust is key to building thriving economies. (2022). Retrieved from https://www.wefo-
rum.org/agenda/2022/08/digital-trust-how-to-unleash-the-trillion-dollar-opportunity-for-our-global-economy/#:~:text=We%20calcu-
lated%20the%20digital%20economy,will%20be%20worth%20%2410.5%20trillion.  

36. Gertler, M., Wolfe, D. (2006). Spaces of knowledge flows: clusters in a global context, in Clusters and Regional Develop-
ment, Regions and Cities Book Series. (рр. 218-235). London, Routledge.  

37. IT spending worldwide by segment 2012-2023 | Statista. (2022). Retrieved from https://www.statista.com/statis-
tics/268938/global-it-spending-by-segment/. 

38. Spiezia, V. (2012). ICT investments and productivity: Measuring the contribution of ICTS to growth. OECD Journal: Eco-
nomic Studies, Vol. 1, рр. 199-211. DOI: https://doi.org/10.1787/eco_studies-2012-5k8xdhj4tv0t. 

39. R&D: gross domestic spending, G7 countries and China 2020 | Statista. (2022). Retrieved from https://www.statista.com/sta-
tistics/1102478/research-and-development-gross-domestic-spending-g7-countries-china/. 

40. Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and type of R&D. (2022). Retrieved from 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_TORD. 

41. Research and development expenditure (% of GDP). (2022). Retrieved from https://data.worldbank.org/indica-
tor/GB.XPD.RSDV.GD.ZS. 

42. Kots, H. P., Havrylova, A. A. (2018). Analiz aktyvnosti IT-klasteriv za rehionamy-lideramy IT-haluzi Ukrainy [Analysis of 
the activity of IT clusters by the leading regions of the IT industry of Ukraine.]. Ekonomichnyi rozvytok i spadshchyna Semena 
Kuznetsia [Economic development and heritage of]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. (pp. 304-
305). Kharkiv, KhNEU [in Ukrainian]. 

43. Home –  Silicon Saxony e.V. (2022). Retrieved from https://www.silicon-saxony.de/home.html. 
44. Who we are – Minalogic. (2022). Retrieved from https://www.minalogic.com/en/who-we-are/. 
45. Safety Security Directory. (2021). Minalogic.com. Retrieved from https://www.minalogic.com/wp-content/up-

loads/2021/05/safety-security-directory-2021-minalogic-1.pdf. 
46. Smart Cities – DSP Valley. (2022). Retrieved from https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-cities/. 
47. Smart Health – DSP Valley. (2022). Retrieved from https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-health/. 
48. Smart Industry – DSP Valley. (2022). Retrieved from https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-industry/. 
49. Smart Mobility – DSP Valley. (2022). Retrieved from https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/smart-mobility-2/. 
50. Digital Technologies – DSP Valley. 2022. Retrieved from https://breedingdigitalbusiness.com/programmes/digital-technologies/. 
51. Proiekty – Lvivskyi IT Klaster [Projects – Lviv IT Cluster]. Retrieved from https://itcluster.lviv.ua/projects/ [in Ukrainian]. 
52. Projects – Kharkiv IT Cluster. (2022). Retrieved from https://it-kharkiv.com/projects/ [in Ukrainian]. 
53. Kyiv IT Cluster. (2022). Retrieved from https://itcluster.kiev.ua/. 
54. Home – Silicon Europe. (2022). Retrieved from https://www.silicon-europe.eu/home.html. 
55. Mission of the ECCP. European Cluster Collaboration Platform. (2022). Retrieved from https://clustercollaboration.eu/vi-

brant-platform-service-cluster-organisations. 



Р. Р. Абдікєєв, О. В. Ліщук, В. Д. Чекіна, О. С. Вишневський 

34 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

56. Microelectronics and systems: A Key Enabling Technology for Europe. (2021). Retrieved from https://s3platform-leg-
acy.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/137756/130620+A4+Fiche+KETs+Micro+electronics+-+18+June+v1.pdf/a67db6c0-9bc3-
4565-a72b-782c4abf61d3. 

57. Digital Innovation Hubs – Smart Specialisation Platform. (2022). Retrieved from https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-
innovation-hubs-tool?p_p_id=eu_europa_ec_jrc_dih_web_DihWebPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view. 

58. Tsyfrovyi innovatsiinyi khab [Digital innovation hub]. (2021). Retrieved from https://aei.org.ua/portfolio/cifrovij-inno-
vacijnij-hab/ [in Ukrainian]. 

Абдікєєв Р. Р., Ліщук О. В., Чекіна В. Д., Вишневський О. С. ІТ-кластери як інструмент забезпечення смарт-
спеціалізації регіонів України 

Стратегії смарт-спеціалізації активно реалізуються як частина масштабного плану дій з розвитку економіки ЄС. Україна 
також комплексно впроваджує підходи до смарт-спеціалізації при розробці та реалізації регіональних стратегій розвитку. 
Одночасно, як в ЄС, так й в Україні розвиваються ІТ-кластери. Але в переважній більшості досліджень не звертається увага 
на специфічні характеристики ІТ-кластерів у контексті формування та реалізації стратегій смарт-спеціалізації. Тому, метою 
дослідження є визначення ролі ІТ-кластерів як інструменту забезпечення стратегій смарт-спеціалізації в Україні. 

Концепції смарт-спеціалізації та регіональних кластерів мають схожість у акцентуванні на: (1) продуктивності та інно-
ваціях як ключових факторах конкурентоспроможності; (2) регіональній інтеграції місцевих переваг, відмінності концепцій 
полягають у кінцевому результаті: для смарт-спеціалізації важливими є пошук та поширення знань для виникнення нових 
можливостей на ринку, а для регіональних кластерів – підвищення продуктивності учасників кластеру та розвиток спорідне-
них галузей. Регіональні кластери можуть розглядатися як елемент стратегії смарт-спеціалізації. Можна казати про смарт-
кластеризацію в процесі смарт-спеціалізації. 

Порівняльний аналіз функціонування зарубіжних та вітчизняних ІТ-кластерів показав, що дія зарубіжних кластерів 
спрямована на співпрацю з  місцевими/регіональними органами влади, установами освіти та бізнесом. Представлені у роботі 
кластери надають підтримку підприємствам (у т. ч. промисловим) при переході на стійкі цифрові технології. Більшість віт- 
чизняних ІТ-кластерів сформовано у регіонах, які мають обмежений промисловий потенціал та задіяні у освітніх та соціаль-
них проєктах, проєктах із взаємодії ІТ-кластерів з місцевою владою регіонів. 

Виходячи з природи та сучасної ролі ІТ-кластерів, їх можна розглядати як ресурс та акселератор для всіх напрямів смарт-
спеціалізації. Україна має два основних шляхи використання потенціалу вітчизняних ІТ-кластерів для забезпечення смарт-
спеціалізації.  

Перший шлях передбачає максимально прискорену інтеграцію до Платформи S3 всіх регіональних ініціатив щодо 
смарт-спеціалізації. 

Другий шлях передбачає створення національної Платформи S3 (for Ukraine) з метою консолідації всіх ініціатив у межах 
регіональних стратегій смарт-спеціалізації, їх узгодження на національному рівні з подальшою інтеграцією на загальноєвро-
пейську платформу S3.  

Також існує й третій проміжний шлях, який передбачає одночасну інтеграцію окремих ініціатив до європейської плат-
форми S3, та створення власної загальнонаціональної Платформи S3 (for Ukraine). 

Ключові слова: національна та регіональна економіка, смарт-спеціалізація, ІТ- кластер, ІТ-індустрія.  

Abdikeyev R., Lischuk O., Chekina V., Vyshnevskyi O. IT Clusters as a Tool for Smart Specialization of the Regions of 
Ukraine 

Smart specialization strategies are actively implemented as part of a large-scale action plan for the development of the EU eco- 
nomy. Ukraine also comprehensively implements approaches to smart specialization in the development and implementation of re-
gional development strategies. At the same time, IT clusters are developing both in the EU and in Ukraine. But the vast majority of 
studies do not pay attention to the specific characteristics of IT clusters in the context of the formation and implementation of smart 
specialization strategies. Therefore, the purpose of the study is to determine the role of IT clusters as a tool for ensuring smart spe- 
cialization strategies in Ukraine. 

The concepts of smart specialization and regional clusters are similar in their emphasis on (1) productivity and innovation as key 
factors of competitiveness; (2) regional integration of local advantages. The differences between the concepts lie in the final result. For 
smart specialization, the search and dissemination of knowledge for the emergence of new opportunities on the market are important. 
At the same time, the increase in productivity of cluster members and the development of related industries are important for regional 
clusters. Regional clusters can be considered as an element of the smart specialization strategy. We can talk about smart clustering in 
the process of smart specialization. 

A comparative analysis of the functioning of foreign and domestic IT clusters showed that the action of foreign clusters is aimed 
at cooperation with local/regional authorities, educational institutions and business. The clusters presented in the work provide support 
to enterprises (including industrial ones) in the transition to sustainable digital technologies. The majority of domestic IT clusters are 
formed in regions with limited industrial potential and are involved in educational and social projects, projects on the interaction of 
IT clusters with the local authorities of the regions. 

Based on the nature and modern role of IT clusters, they can be considered as a resource and accelerator for all areas of smart 
specialization. Ukraine has two main ways of using the potential of domestic IT clusters to ensure smart specialization. 

The first way involves the maximally accelerated integration into the S3 Platform of all regional initiatives regarding smart 
specialization. 

The second way involves the creation of the national S3 Platform (for Ukraine) with the aim of consolidating all initiatives within 
the framework of regional smart specialization strategies, their coordination at the national level with further integration into the  
pan-European S3 platform. 

There is also a third intermediate path, which involves the simultaneous integration of individual initiatives into the European S3 
platform, and the creation of its own nationwide S3 Platform (for Ukraine).  

Keywords: national and regional economy, smart specialization, IT cluster, IT industry. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні світовими 

економічними трендами є глобалізація та інтеграція 
економік країн світу, держави та громадяни різних 
країн все більше починають співпрацювати між со-
бою, використовуючи різноманітні засоби та інстру-
менти для цього. Одним із таких інструментів є іно-
земне інвестування. 

Іноземне інвестування безумовно є одним із 
провідних чинників економічного зростання для ба-
гатьох країн, у тому числі й для України. Іноземні 
інвестиції можуть посилити конкуренцію на ринку, 
шляхом інвестування у відстаючі підприємства, під-
вищити рівень добробуту громадян та посилити 
конкурентоспроможність підприємств-реципієнтів 
на світовій арені. Враховуючи це, а також стан роз-
витку економіки України, вважаємо цю тему до- 
слідження актуальною та такою, що відповідає по- 
требам сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Провідними вченими було зроблено значний внесок 
у дослідження питань, пов’язаних з інвестиційною 
діяльністю. Так, це питання розкрито у наукових 
працях таких вітчизняних науковців, як І. Бойчик, 
Ю. Залознова, О. Іванілов, С. Іванов, О Кліменко, 
В. Ляшенко, Н. Осадча, О. Соколовська. Ці та ба-
гато інших науковців зробили значний внесок у 
створення та розвиток окремих напрямів досліджу-
ваного питання, але, враховуючи постійні зміни у 
всіх сферах життя, необхідним є подальший розгляд 
цього питання.   

Метою дослідження є аналіз показників об-
сягу та структури інвестиційної діяльності України. 

Виклад основного матеріалу. Основним пози-
тивним ефектом іноземного інвестування можна на-
звати те, що іноземні інвестиції дозволяють підтри-
мувати інвестиційну діяльність у економіки країни 
у разі недостатності інвестиційних ресурсів у країні. 
Таке ж явище, як обмеженість ресурсів для інвесту-
вання, є цілком типовою для держав із низькими до- 

ходами населення, вірно це й для українського сус-
пільства. Залучення ж іноземних інвестицій у такій 
ситуації дозволяє розширити обсяги ринків та під-
вищити ВВП. Прикладом цього може виступати 
Японія 60-70-х років ХХ ст., де ріст обсягу капіта-
ловкладень у 2 рази збігся із так званим «японським 
економічним дивом» – періодом коли за відносно 
короткий час ВВП країни збільшився більше ніж на 
70% [6, с. 169]. Приблизно те саме можна побачити 
і в Південні Кореї у той самий період: завдяки полі-
тиці Пак Чон Хі та його «Закону про іноземні інвес-
тиції та залучення іноземного капіталу» вдалося за-
лучити значні обсяги капіталу у країну і, як наслі-
док, перетворити за декілька десятиліть аграрну від-
сталу країну в одного із світових економічних ліде-
рів. 

Наслідком залучення капіталу до економіки 
країни є розширення виробництва, а отже й ство-
рення нових робочих місць. Із цього випливає ще 
один позитивний ефект від іноземного інвестуван-
ня – зниження безробіття. Наприклад, в Ірландії під-
приємствами з іноземною участю забезпечується 
приблизно 2/3 всього обсягу робочих місць. 

Таким чином, іноземне інвестування здатне 
здійснювати позитивний вплив на економіку прий-
маючої країни при наявності чіткої стратегії, спря-
мованої на прийом іноземних інвестицій в інтересах 
розвитку національної економіки, що стимулює ін-
вестування в ті галузі і в ті напрямки, де існує най-
більш гостра потреба в капіталовкладеннях. За та-
ких умов при поєднанні протекціонізму і відкрито-
сті економіки іноземне інвестування несе позитив-
ний ефект, виступаючи в ролі основи інвестиційних 
процесів в економіці. 

Розглянувши значення та основні переваги іно-
земних інвестицій, які вони несуть для приймаючої 
економіки, постає питання про успіхи України в 
цьому аспекті. Для цього вважаємо доречним порів-
няти обсяги інвестування в Україну та низку країн-
членів Європейського Союзу (табл. 1) [1; 2; 6]. 
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Таблиця 1 
Прямі іноземні інвестиції в Україну та країни ЄС за 2013-2020 рр., млн євро 

Рік 
ПІІ

в Україну 
ПІІ  

в Бельгію 
ПІІ 

в Польщу 
ПІІ 

в Італію 
ПІІ  

в Фінляндію 
ПІІ  

в Румунію

2015 43613 554380 25558 419405 86900 745 

2016 45221 583804 26822 432968 102845 727 

2017 45277 601959 24682 456570 102275 632 

2018 44452 518900 21497 484107 111684 1190 

2019 51387 582073 24034 497245 130381 2155 

2020 49378 536193 23766 478183 117075 2402 

Побудовано авторами за джерелами [1; 2; 6]. 

Як ми можемо побачити, результати неодно-
значні. З одного боку, наша країна приваблює біль-
ше інвестицій, ніж інші країни: Україна перевищує 
показник Польщі майже в 2 рази у 2020 р. 
(49 378 млн євро проти 23 766) та домінує порівняно 

з Румунією – показник вище майже в 20 разів. З ін-
шого боку, показник іноземних інвестицій в Україну 
залишається доволі малим порівняно з розвиненими 
європейськими державами. Таким чином, у Фінлян-
дію інвестують у 2 рази більше, ніж в Україну, а в 
Італію та Бельгію – майже у 10 раз більше (рис. 1). 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну та Країни ЄС за 2020 р., млн євро [1; 2] 

В Україні є всі умови для того, щоб приваблю-
вати інвестиції з усього світу. По-перше, це велика 
кількість населення, причому населення дорослого, 
а отже потенційно місткий ринок та великий попит 
на різні товари. По-друге, це велика кількість квалі-
фікованих кадрів з вищою освітою. По-третє, велика 
територія країни та запаси різноманітних природних 
ресурсів, що дозволяє організувати майже будь-яке 
підприємство. По-четверте, це вигідне географічне 
розташування країни – країна знаходиться у геогра-
фічному центрі Європи та має вихід до моря, що 
дуже сильно розширює логістичні можливості. 

Чому ж тоді ми бачимо таке відставання в ін- 
вестуванні, порівняно з іншими країнами Європи? 

На це може дати відповідь показник під назвою ін-
декс інвестиційної привабливості. Цей показник, 
який розраховує організація Gfica, оцінює бажання 
суб’єктів ринку вкладати гроші у національну еко-
номіку чи економіку регіону. Результати, до яких 
вони прийшли, представлено у табл. 2 [3]. 

Як пише Т. Венгуренко факторами впливу на 
інвестиційну привабливість країни є: 

– економічна, політична та соціальна ситуація в
країні;  

– досконалість законодавства;
– прозора та дієва судова система;
– гарантії захисту прав інвесторів;
– наявність інвестиційної інфраструктури;
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Таблиця 2 
Рейтинг інвестиційної привабливості країн  

за 2020 р. (вибірково) [3] 
Ранг Країна Індекс 

1 США 75.9 
8 Франція 67.2 
13 Фінляндія 65.7 
14 Бельгія 64.6 
21 Ірландія 61.4 
26 Італія 58.6 
27 Естонія 58.2 
32 Польща 54.5 
37 Росія 51.9 
39 Болгарія 50.7 
45 Румунія 48.7 
52 Казахстан 45.5 
58 Україна 44.8 
 
– рівень розвитку ринкових відносин і ринкової 

інфраструктури; 
– низький рівень екологічного, інвестиційного, 

політичного, кредитного, комерційного, валютного 
ризиків; 

– культура й освіта населення; 
– конкуренція в галузі; 
– валютна і фіскальна політика [4, с. 105]. 
Існує ряд факторів, які негативно впливають на 

інвестиційну привабливість та інвестиційний клімат 
в Україні. Серед них є економічні, соціальні та полі-
тичні фактори. До них належать:  

− неврегульована політична ситуацію в країні;  
− спад виробництва;  
− низький рівень розвитку економіки;  
− низький платоспроможний попит підпри-

ємств;  
− зниження купівельної спроможності насе-

лення;  
− соціальна нестабільність та незахищеність 

населення;  
− посилення тиску на бізнес через високий рі-

вень корупції, нерівні умови ведення бізнесу;  
– недовіра до влади; 
− орієнтованість політики уряду на залучення 

інвестиційних ресурсів з боку міжнародних фінан-
сових організацій, зокрема МВФ та МБРР, а не ство-
рення сприятливих умов в інвестиційній сфері для 
залучення потенційних стратегічних іноземних ін-
весторів;  

− непрозорість фінансового ринку України та 
недосконалість законодавчої бази як для національ-
них, так і для іноземних потенційних інвесторів. 

Проаналізувавши ці фактори, можна зробити 
висновок про те, що основними проблемами є рівень 
розвитку ринкових відносин, недосконалість зако-
нодавства та політична ситуація в країні.  

Досліджуючи питання розвитку ринкових від-
носин в Україні, слід зазначити, що Україна в цьому 
аспекті відстала від своїх західних партнерів, в ос- 

новному через комуністичне минуле, коли вільного 
ринку в Україні не було. Негативним чинником та-
кож є й низький рівень доходів населення.  

Що стосується питання недосконалості законо-
давства, то в дослідженні інвестиційної привабливо-
сті за 2020 р. Україна зайняла 88 місце у категорії 
Верховенство права, 92 місце у категорії контроль 
корупції та 78 місце у категорії ефективність уряду. 
Останнім пунктом, який суттєво знижує інвести-
ційну привабливість України, є політична нестабіль-
ність [5]. Авжеж під цими словами у 2020 р. мався 
конфлікт на сході України, зараз, із початком повно-
масштабної війни, ця проблема посилилася. 

Окрім обсягів інвестування в національну еко-
номіку, величезне значення має структура цих ін- 
вестувань. Під структурою мається на увазі те, які 
країни вкладають кошти та в які регіони. 

Таким чином, спочатку треба розглянути струк-
туру іноземних інвестицій за країнами-вкладниками 
(рис. 2) [5; 6]. 

Як можемо побачити на рис. 2, інвестиції від  
4 країн займають майже три чверті від всіх інвести-
цій. Так, нідерландські інвестиції займають 30,5% 
від усього обсягу прямих іноземних інвестицій, Кіпр 
вкладає 15% від усього обсягу прямих іноземних ін-
вестицій, а для Німеччини та Швейцарія цей показ-
ник дорівнює приблизно 13%. Найбільшими вклад-
никами в національну економіку є такі європейські 
країни, як: Нідерланди, Німеччина, Люксембург, 
Франція та ін. Україна змогла б залучати більше ін-
вестицій від цих країн, якби стала державою-членом 
Європейського Союзу. 

З іншого боку, інвестиції з інших частин світу 
практично відсутні. Серед азіатських країн при- 
сутня лише сусідня Туреччина, яка вкладає 1,4% від 
усіх коштів, та США – 2,5% від усіх інвестицій в на-
ціональну економіку.  

На нашу думку, національна економіка здатна 
залучити більшу кількість країн-інвесторів та біль-
ший обсяг інвестицій. Цьому сприятиме курс на  
євроінтеграцію та налагодження відносин з азіатсь-
кими країнами.   

Для розгляду наступного важливого аспекту 
іноземного інвестування доречним буде подивитися 
на структуру іноземного інвестування по областям 
та регіонах України (рис. 3). 

Як можемо побачити на рис. 3, іноземні інвес-
тори вкладають кошти зовсім не рівномірно: 50% ін-
вестицій припадає лише на місто Київ, Донецьку та 
Дніпропетровську область. Якщо ж до них додати 
показники Полтавської, Запорізької та Львівської 
областей, то ми отримаємо три чверті всіх інвесто-
ваних іноземцями коштів. Така диспропорція є яви-
щем деструктивним для економіки, бо починає фор-
мування депресивних та процвітаючих регіонів Ук-
раїни. Як наслідок, закріплення тенденції до розша-
рування інвестиційного клімату різних регіонів. Та-
кий порядок речей є дуже небезпечним для націо- 
нальної економіки, бо в перспективі може при- 
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Рис. 2. Структура іноземних інвестицій за країнами-вкладниками за 2021 р. 

Побудовано авторами за джерелами [5; 6]. 

Рис. 3. Структура іноземного інвестування по областях України за 2021 р. 

Побудовано авторами за джерелом [5]. 

вести до того, що показники економічного та соціа-
льного розвитку будуть відрізнятися на порядки. 

Таким чином, слід активізувати політику залу-
чення інвестицій у області, які зараз отримують  
меншу кількість коштів. 

Необхідно також розглянути галузеву струк-
туру іноземного інвестування (табл. 3). 

Як можемо побачити з табл. 3, основними на-
прями для іноземного інвестування в 2021 р. були 
промисловість, оптова та роздрібна торгівля, фінан-
сова та страхова діяльність, тоді як транспортна, ін-
формаційна сфери та операції з нерухомим майном 
були менш популярними. У сфері ж професійної та 
наукової діяльності взагалі відбувався відтік інвес-
тицій. 
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Таблиця 3  
Іноземне інвестування по галузевій ознаці  

за 2021 р. [5] 

Галузь 
Прямі 

інвестиції
Сільське, лісове та рибне господарство 77,4
Промисловість 4 357,2
Оптова та роздрібна торгівля 1 076,6
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

167,4 

Тимчасове розміщування та організація 
харчування 

40,9 

Інформація та телекомунікації 54,3
Фінансова та страхова діяльність 530,5
Операції з нерухомим майном 195,2
Професійна, наукова та технічна діяль-
ність 

-233,1 
 

За таких умов можна зробити висновок про те, 
що на відміну від розвинених країн Європи, у яких 
більше значення має сфера послуг, Україна залиша-
ється індустріальною країною. 

Далі розглянемо більш детальний огляд струк-
тури іноземних інвестицій в українську промисло-
вість (рис. 4). У 2021 р. основна частина коштів 
вкладається у переробну промисловість. На неї при-
падає 38% відсотків всіх інвестицій. За нею йдуть 
металургійне виробництво – 22,1% інвестицій та до-
бувна промисловість – 18%. На ці галузі припадає 
майже чотири п’ятих всіх коштів. 

Якщо ж ми кажемо про 2022 р., то можна зазна-
чити, що структура інвестувань суттєво зміниться у 
зв’язку з війною у нашій країні, хоч досить складно 
робити прогнози, але можна розглянути декілька 
фактів. 

 

 
Рис. 4. Структура іноземних інвестицій в українську промисловість у 2021 р. 

Побудовано авторами за джерелом [5]. 
 
Першим з таких фактів є те, що за даними На-

ціонального банку відбулося зниження інвестицій-
ної активності у першому та другому кварталах  
2022 р. (рис. 5) [5]. 

Як можемо побачити, у першому кварталі 2022 р. 
відбувся різкий спад обсягів іноземного інвесту-
вання – з 64 млрд дол. США станом на 31.12.2021 р. 
до 56 млрд станом на 31.03.2022 р., тобто на 12,6%. 
Тенденція до зменшення обсягів інвестування збері-
гається й в другому кварталі, хоч і в менших обся-
гах. Незважаючи на те, що остаточних даних на сьо-
годні немає, цілком ймовірно, що у зв’язку з ракет-
ними ударами по критичній інфраструктурі частина 
інвесторів могла вийти з українського ринку. 

Хоч такі результати й є незадовільними, вони є 
цілком очікуваними: під час бойових дій неможливо 
забезпечити гарантії безпеки інвестицій й не кожен 
інвестор готовий на те, щоб вкладати нові кошти у 
вітчизняні підприємства, а й навіть підтримувати 
вже існуючі капіталовкладення. 

На даний момент офіційних даних про галузеву 
структуру немає. Проте, можна визначити найпер- 
спективніші для інвестування галузі. Першою з та-
ких, на нашу думку, є оборонно-промисловий ком-
плекс (ОПК) – його значення у воєнний час немож-
ливо переоцінити, але й після нашої перемоги укра-
їнська армія потребуватиме оснащення. Металур-
гійна галузь має велике значення для ОПК, що та-
кож робить його більш інвестиційно привабливим. 
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Рис. 5. Динаміка прямих іноземних інвестицій за перший  
та другий квартал 2022 р., млн дол. США 

Побудовано авторами за джерелом [5]. 

Ще однією сферою, яка є перспективною у  
воєнний час, можна назвати інформаційні техноло-
гії. Сектор IT найбільш успішно адаптувався до 
війни, зберігши більшість контрактів. Це легко по-
яснюється тим, що IT як галузь не потребує якогось 
коштовного обладнання та не потребує чітко визна-
ченого робочого місця – головним ресурсом у сфері 
є людський капітал. За рахунок цього вітчизняні 
компанії легко перейшли до дистанційного формату 
праці та, таким чином, мінімізували вплив бойових 
дій на свою діяльність. 

Повертаючись до питання розподілу іноземних 
інвестицій по регіональному критерію, можна зро-
бити певні припущення. Так, доволі очевидним з 
боку іноземних власників капіталу, на нашу думку, 
інвестувати кошти саме у західні регіони країни  
більше, ніж у прифронтові регіони. На фоні руйну-
вань, яких зазнала інфраструктура східних регіонів, 
це може призвести до негативного для нашої країни 
ефекту, який полягає у повній невідповідності їх  
розвитку. Саме тому, на наш погляд, у післявоєнні 
часи слід зробити у таких регіонах нашої країни  

максимально комфортні для інвестицій умови, що 
дозволить компенсувати шкоду, нанесену війною. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна зазна-
чити, що Україна демонструвала помірні результати 
по показнику прямих іноземних інвестицій по євро-
пейському регіону. Дослідженні джерела показу-
ють, що нижча за партнерів у ЄС інвестиційна при-
вабливість, а отже й обсяг інвестицій, зумовлені не 
економічними та соціальними чинниками – основні 
проблеми належать до правової та політичної сфери. 

Основні напрями інвестиційної діяльності сто-
суються виробництва простих товарів та обробки 
сировини. Цей результат можна вважати негатив-
ним, бо передові економіки світу, так чи інакше, ви-
робляють високотехнологічні товари, а добування 
та торгівля сировиною є долею слаборозвинутих 
країн. Крім того, наявним є великий дисбаланс у ін-
вестуванні по регіонам країни – дві третини інозем-
них коштів інвестуються у підприємства чотирьох 
областей нашої держави, що має негативний вплив 
на розвиток національної економіки. 
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Разумова Г. В., Оскома О. В., Перетятько К. О. Інвестиційна діяльність в Україні та її вплив на національну 

економіку 
У статті проведено аналіз обсягу та структури прямих іноземних інвестицій в економіку України. Наведено та проана-

лізовано фактори, які негативно впливають на інвестиційну привабливість та інвестиційний клімат в Україні. Встановлено, 
що в Україні є суттєвий дисбаланс у інвестуванні по регіонам країни – дві третини іноземних коштів інвестуються у підпри-
ємства чотирьох областей, що має негативний вплив на розвиток національної економіки. Розроблено пропозиції щодо поси-
лення інвестиційної привабливості України у післявоєнні часи, зокрема, створення максимально комфортних для інвесту-
вання умов, що дозволить компенсувати шкоду, нанесену війною. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, національна економіка. 
 
Razumova H., Oskoma O., Peretiatko K. Investment Activities in Ukraine and its Impact on the National Economy 
The article analyzes the volume and structure of direct foreign investment in the economy of Ukraine. Factors that negatively 

affect investment attractiveness and the investment climate in Ukraine are presented and analyzed. It was established that in Ukraine 
there is a significant imbalance in investments by regions of the country – two-thirds of foreign funds are invested in enterprises of 
four regions, which has a negative impact on the national economy development. Proposals have been developed to increase the in-
vestment attractiveness of Ukraine in the post-war period, in particular, to create the most comfortable conditions for investment, which 
will make it possible to compensate for the damage caused by the war. 

Keywords: investment attractiveness, investment climate, foreign direct investment, national economy. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Введение. Развитие экспортного потенциала 
Азербайджана, создание благоприятных условий 
для вывоза отечественных товаров и услуг на внеш-
ний рынок, осуществление целенаправленных меро-
приятий, реализация многочисленных мер по обес-
печению интеграции экономики страны в мировую 
экономику входят в число приоритетов. Принима-
ются соответствующие меры для эффективной реа-
лизации экспортного потенциала страны, формиро-
вания здоровой конкурентной среды на внутреннем 
рынке, создания благоприятных условий для пред-
принимательства, обеспечения защиты прав потре-
бителей, увеличения ассортимента экспортной про-
дукции в частном секторе с целью приведения стан-
дартизации в соответствие с международными тре-
бованиями, стимулирования экспорта, укрепления 
позиций национальных производителей на внешних 
рынках и усиления защиты их интересов [8]. 

Рост экономического потенциала Азербай-
джана, деятельность консервных заводов, которые 
соответствуют современным технологиям и произ-
водят конкурентоспособную продукцию, стимули-
ровали положительные тенденции во внешней тор-
говле страны и вызвали большой интерес на миро-
вом рынке к плодоовощным консервам, фруктовым 
и овощным сокам под торговой маркой «Made in 
Azerbaijan» [9]. 

1. Роль и значимость внешнеторговых свя-
зей в развитии консервной промышленности 

В условиях рыночной экономики внешнеторго-
вые связи имеют особое значение в модернизации, 
развитии и управлении консервной промышленно-
стью, что можно считать одним из приоритетных 
направлений эффективного использования импорт-
но-экспортного потенциала. Роль и особую значи-
мость внешнеторговых связей можно рассматривать 
также как важный инструмент использования значи-
мых экономических механизмов в решении про-
блем, влияющих на систему экономических отноше-
ний сельского хозяйства, таких как производство, 
распределение, обмен и потребление, которые со-
ставляют сырьевую базу консервной промышленно-
сти. Опыт развитых стран показывает, что достиже- 

ние эффективных результатов в системах продо-
вольственного комплекса зависит от вопросов, свя-
занных с оптимальной структурой внутренних ре-
сурсов, импорта-экспорта и производства [2]. Ис-
ходя из этой идеи, можно согласиться с тем, что 
наряду с концепциями устойчивого развития аграр-
ной экономики в рамках модернизации продоволь-
ственного комплекса, возможно активное регулиро-
вание условий, связанных с формированием и про-
гнозированием экономической среды. Решение су-
ществующих проблем, связанных с внешней торгов-
лей, можно считать одним из стратегических 
направлений развития народного хозяйства, завися-
щим от эффективной организации и управления им-
портно-экспортными операциями, что также обес-
печивает долгосрочное развитие консервной от-
расли. Отсюда вытекают регулирующие функции 
государства в реализации модели рыночной эконо-
мики, основанной на социально ориентированных и 
либеральных ценностях страны. По мнению ряда 
сторонников экономической мысли, регулирующая 
функция государства заключается в защите внут-
реннего рынка и формировании рыночных струк-
тур, способствующих адекватному и стабильному 
использованию продовольствия населением, созда-
нии возможностей для эффективного использования 
механизмов экспортно-импортного потенциала [5]. 
Из проведенного исследования можно сделать вы-
вод, что создание экспортного потенциала продук-
ции консервной промышленности – это, во-первых, 
функционирование более эффективного аграрного 
рынка страны, во-вторых, создание производствен-
ных площадей консервной продукции, которые счи-
таются более эффективными для импорта и экс-
порта.  

Геополитическое положение Азербайджанской 
Республики, ее транзитно-географическое положе-
ние между Европой и Азией оказывает положитель-
ное влияние на импортно-экспортные операции в 
стране. В результате меняются масштабы и характер 
территориальной интеграции и производственно-
экономических отношений между странами, балан-
сируются все возрастающие импортно-экспортные 
операции, появляются все новые и новые экономи- 
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ческие, административные механизмы и параметры 
управления. В соответствии с важными требовани-
ями мирового рынка, увеличение экспорта требует 
адаптации качества и сертификации продукции, вы-
пускаемой консервными заводами [3].  

Эффективность использования импортно-экс-
портного потенциала продукции консервной про-
мышленности также определяется сбалансирован-
ностью при изучении уровня ее соответствия потре-
бительским запросам населения и изменениями ка-
чества в структуре продукции консервной промыш-
ленности. Анализ и прогнозирование проблемы 
имеют новые методологические аспекты, следуя ко-
торым необходимо сбалансировать объемы произ-
водства и потребления по каждому консервирован-
ному продукту, а также сбалансировать импортный 
и экспортный потенциал этого продукта. Когда се-
бестоимость производства данного продукта в 
стране выше, чем стоимость его ввоза из-за рубежа, 
появляется необходимость в принятии регулиру- 
ющих мер для удовлетворения экономических инте-
ресов местных производителей, что снижает значе-
ние импорта [7]. Однако с практической точки зре-
ния, принимаемые в этом направлении меры могут 

положительно сказаться на эффективности отече-
ственного производства в целом и недопущении мо-
нопольных ценовых тенденций. Если необходимые 
меры в этих сферах будут отложены, то производ-
ство импортоориентированной продукции в стране 
ослабнет, и, как следствие, ослабнет уровень занято-
сти и рентабельности сельского населения, что мо-
жет привести к трансформации страны в импортера. 

 
2. Сравнительный анализ импортного и экс-

портного потенциала консервной продукции 
Анализ показывает, что темпы роста операций 

по импорту и экспорту консервированной продук-
ции в стране несколько различаются [11]. На рис. 1 
наглядно можно увидеть, что зависимость от им-
порта снижается из года в год. Таким образом, если 
в 2007 г. показатель составлял 41,9 тыс. тонн, то  
в 2010 г. этот показатель снизился на 75,5% до  
10,3 тыс. тонн, в 2015 г. – снизился на 60% до  
4,2 тыс. тонн, в 2016 г. – на 1,3% до 4,1 тыс. тонн, в 
2017 г. – на 40,1% до 2,5 тыс. тонн, в 2018 г. увели-
чился на 27,9% до 3,1 тыс. тонн, в 2019 – на 3,36% 
до 3,2 тыс. тонн, а в 2020 г. снизился на 19,13% до 
2,6 тыс. тонн. 
 

 
Рис. 1. Показатели импорта-экспорта плодоовощных соков 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана. 
 
В 2007-2020 гг. в динамике импорта и экспорта 

плодоовощных консервов по стране наблюдались 
относительно другие изменения. Если обратить вни-
мание на показатели импорта, можно заметить, что 
по сравнению с 2007 г., в 2010 г. импорт плодоовощ-
ных консервов увеличился на 66,7%, но в отдельные 
периоды были как увеличения, так и снижения. В 
сопоставимом периоде самые высокие темпы роста 
импорта плодоовощных консервов зафиксированы в 
2011 г., что почти в два раза больше, чем в 2007 г. В 

последующие же годы наблюдались стабильные 
увеличения до 6,61% в 2008 г., до 9,4% в 2010 г. и до 
30,3% в 2015 г. [10]. Однако в 2016 г. показатель 
снизился на 25,1% до 16,6 тыс. тонн, в 2017 г. – уве-
личился на 14,3% до 19 тыс. тонн, в 2018 г. – на 12% 
до 21,3 тыс. тонн, а в 2019 г. – на 2,3% до 24 тыс. 
тонн. В 2020 г. импорт плодоовощных консервов 
снизился на 1,44% и составил 23,6 тыс. тонн, что 
можно связать с началом пандемии (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели импорта-экспорта плодоовощных консервов 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана. 

В табл. 1 приведены показатели потребления 
плодоовощных соков, используемых в качестве про-
изводственной и пищевой продукции в 2010- 
2020 гг. Значительный рост производства наблю-
дался в период с 2010 по 2020 г. Если в 2010 г пока-
затель составлял 29,5 тыс. тонн, то в 2020 г произ-
водство увеличилось на 33,9% до 39,5 тыс. тонн. 
Если показатели потребляемых в пищу плодоовощ-
ных соков в 2010 г составляли 23,4 тыс. тонн, то в 
2020 г этот показатель увеличился на 13,7% и соста-
вил 26,6 тыс. тонн. 

Значительные положительные изменения 
наблюдались и в потреблении плодоовощных кон-
сервов как производственно-пищевого продукта в 
2010-2020 гг. Согласно статистике, представленной 
в табл. 1, объем производства увеличился с 107,6 
тыс. тонн в 2010 г. на 49,6% и достиг 161 тыс. тонн 
в 2020 г. Показатели плодоовощных консервов, по-
требляемых в качестве пищевых продуктов, также 
увеличились с 120,5 тыс. тонн в 2010 г. на 41,5% и 
составили 170,5 тыс. тонн в 2020 г. 

Таблица 1 
Производство и потребление плодоовощных соков и консервов в Азербайджане, тыс. тонн 

Тип продукта 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Плодо-овощные соки Производство 29,5 20,8 22,2 21,7 28,6 31,4  39,5 

Потребление 23,4 21,1 18,5 18,3 18,8 21,8 26,6 
Плодо-овощные консервы Производство 107,6 134,8 140,5 160,8 136,3 157,8 161,0 

Потребление 120,5 150,7 131,9 156,7 168,2 168,5 170,5 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана. 

Консервная промышленность играет важную 
роль в максимальном удовлетворении потребности 
населения в продуктах питания. По статистике 
2020 г., в среднем в течение года потреблялось 
17,1 кг плодоовощных консервов на душу населе-
ния и до 2,7 кг фруктовых и овощных соков. Срав-
нивая с показателями 2015 г., можно заметить повы-
шение на 8% с 15,8 кг по плодоовощным консервам 
и на 23% с 2,2 кг по плодоовощным сокам [1]. 

В табл. 2 показано годовое количество и стои-
мость плодоовощных консервов и соков, экспорти-
рованных Азербайджаном в 2010-2020 гг. [4]. 

Результаты и дискуссии. В настоящее время 
имеются потенциальные возможности для увеличе- 
ния экспорта плодоовощных консервов и соков, что 
требует создания в стране конкурентоспособных 
консервных производств на основе инновационного 
развития. Для этого необходимо осуществить меро- 

приятия, результатом которых станет достижение 
следующих целей за счет мобилизации трудовых, 
финансовых, земельных и других материальных ре-
сурсов для сельскохозяйственного производства: 

– совершенствование производственной струк-
туры и технологической базы консервной промыш-
ленности; 

– развитие производственной деятельности
консервной промышленности, направленное на ис-
пользование новейших технологий и оборудования 
нового поколения; 

– создание усовершенствованной системы про-
изводственной и сервисной инфраструктур консерв-
ной промышленности; 

– достижение производства конкурентоспособ-
ной продукции за счет стимулирования инвестиций 
в консервную промышленность, эффективного ис-
пользования местного сырья и ресурсов; 
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Таблица 2 
Экспорт плодоовощных консервов и соков в Азербайджане 

Годы 
Экспорт плодоовощных соков Экспорт плодоовощных консервов 

Страны Количество, 
тонны 

Стоимость,  
тыс. долл. Страны Количество, 

тонны 
Стоимость,  
тыс. долл. 

2010 Россия 
Казахстан  
Украина  
Литва  
Турция  
Германия  
Другие страны 
Общий показатель 

10466,4 
1850,6  
1560,2 
859,4 
768,6 
674,1 
2560,6 
18739,9 

7410,2
1170,4 
925,6 
833,1 
2167,7 
630,6 
3239,4  
16377,8 

Россия
Грузия  
Казахстан  
Польша 
Германия  
США  
Другие страны 
Общий показатель 

3301,5 
997,8 
 271,4 
58,0 
43,7 
25,1 
36,7 
4734,2 

2903,3
1337,3 
288,7 
232,0 
238,6 
49,2 
91,3 
5140,4 

2015 Россия 
Польша 
Германия  
Эстония  
Украина  
США  
Другие страны 
Общий показатель 

3262,7 
473,6 
456,7 
390,6 
384,2 
319,7 
1429,7  
6727,2 

3377,4
499,0 
496,4 
231,6 
160,4 
326,2 
1820,0 
6911,0  

Россия
Грузия  
Казахстан  
Германия  
США  
ОАЭ 
Другие страны 
Общий показатель 

1624,5 
575,5 
255,1 
161,2 
56,5 
51,2 
156,1 
2880,1 

1378,3
831,0 
302,2 
1081,7 
112,2 
34,2 
206,1 
3945,7 

2016 Россия  
Польша  
Эстония  
Германия  
Украина 
США  
Другие страны 
Общий показатель 

2914,9 
467,9 
376,4 
317,1 
271,1 
249,1 
1524,7 
6121,2 

3367,5
361,3 
194,4 
284,5 
132,2 
219,0 
1706,0 
6264,9 

Россия 
Грузия 
Ирак 
Казахстан 
Китай  
США  
Другие страны 
Общий показатель 

3322,4 
1138,9 
321,8 
235,9 
233,7 
94,4 
421,2 
5768,3  

2679,7
1048,2 
328,9 
163,0 
130,4 
139,7 
660,1 
5150,0 

2017 Россия  
Польша  
США  
Германия  
Эстония  
Белоруссия  
Другие страны 
Общий показатель 

5015,6 
547,7 
427,6 
408,8 
313,3 
239,4 
2674,8 
9627,2 

5861,9
441,0 
379,7 
349,6 
149,2 
188,6 
2894,2 
10264,2

Россия 
Грузия  
Ирак  
Казахстан  
ОАЭ  
Туркменистан  
Другие страны 
Общий показатель

3217,1 
1406,4 
468,0 
245,2 
94,4 
69,3 
462,1 
5962,5 

2494,9
1241,2 
519,2 
219,1 
98,7 
50,8 
583,4 
5207,3

2018 Россия  
Канада 
Белоруссия  
Украина 
США  
Малайзия  
Другие страны 
Общий показатель 

3158,1 
462,2 
375,2 
337,3 
326,1 
295,3 
2533 
7487,2 

5499,2
393,2 
328,8 
304,9 
297,2 
413,1 
2436,3 
9672,8 

Россия 
Грузия  
Ирак  
Казахстан  
США 
Израиль  
Другие страны 
Общий показатель 

3251,5 
1753,5 
922,0 
197,3 
149,4 
102,1 
312,9 
6688,7 

4130,0
1609,6 
1092,6 
117,3 
200,2 
88,7 
515,2 
7753,6 

2019 Россия  
США  
Украина 
Белоруссия  
Канада  
Германия  
Другие страны  
Общий показатель 

5088,0 
642,6 
584,4 
551,4 
487,2 
335,9 
2180,7 
9870,2 

6439,7
565,1 
521,0 
452,2 
389,2 
309,1 
2507,3 
11183,6 

Россия 
Грузия  
Ирак  
США  
Казахстан  
Белоруссия  
Другие страны 
Общий показатель 

3507,2 
1621,0 
909,8 
183,1 
150,6 
120,7 
435,4 
6927,8 

4261,6
1491,8 
�1190,4 
245,0 
125,6 
550,6 
1225,3 
9190,3 

2020 Россия 
Турция  
Украина 
Белоруссия  
США 
Канада  
Другие страны  
Общий показатель 

5762.9 
1291,8 
904,9 
579,8 
501,8 
384,1 
2431,0  
11856,3 

8148,7
2776,5 
924,9 
442,4 
448,3 
292,7 
2746,0 
15779,5 

Россия 
Грузия  
Ирак  
США  
Казахстан  
Украина  
Другие страны 
Общий показатель 

3844,2 
1645,7 
785,0 
191,4 
151,3 
125,6 
448,0 
7191,2  

4600,0
1616,1 
975,1 
188,3 
134,4 
81,2 
1132,7 
8727,8 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана. 

– повышение отраслевой структуры и эффек-
тивности производства на основе повышения произ-
водительности и конкурентоспособности; 

– совершенствование экономических связей
консервной промышленности с сельским хозяй- 

ством, заготовительной, транспортной, складской, 
торговой и другими сферами; 

– достижение производства экспортоориенти-
рованной и конкурентоспособной продукции в кон-
сервной промышленности; 
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– применение международных стандартов в
производстве консервной продукции; 

– расширение технологической базы и эффек-
тивное использование вторичного сырья на основе 
мирового опыта промышленной переработки. 

Выводы. В заключение можно отметить, что 
положительные тенденции развития ненефтяной 
промышленности Азербайджанской Республики 
обусловливают необходимость уточнения перспек-
тивных сценариев развития консервной отрасли. 
Обеспечение устойчивых и высоких темпов роста 
промышленного производства, совершенствование 
его структуры и повышение эффективности явля-

ются основой для определения путей развития кон-
сервной промышленности в будущем. Одним из 
условий эффективной организации экспорта в эко-
номике страны является определение оптимального 
уровня экспорта и импорта, повышение их качества 
и создание условий для реализации в соответствии с 
мировыми рыночными стандартами и ценами. Из 
вышеизложенного можно сделать вывод, что созда-
ние экспортного потенциала продукции консервной 
промышленности – это, во-первых, функционирова-
ние более эффективного аграрного рынка страны, 
во-вторых, создание производственных площадей 
консервной продукции, которые считаются более 
эффективными для импорта и экспорта. 
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Аббасов В. Г., Шукурова Е. Е. Основні пріоритети розвитку консервної промисловості в Азербайджані  
У статті розглядаються роль та значимість зовнішньоторговельних зв'язків у розвитку консервної промисловості Азер-

байджану, основні пріоритети її розвитку, застосовується метод порівняльного аналізу виробничого, імпортного та експорт-
ного потенціалу плодоовочевих консервів та соків, розглядаються заходи для реалізації основних напрямів, що вживаються 
у цій сфері, а також частки окремих країн в експорті місцевої продукції відповідно до порядку проведення оцінки регулюю-
чого впливу щодо досліджуваних питань. У той же час було вивчено діяльність більш ефективного для країни аграрного 
ринку з метою формування експортного потенціалу продукції консервної промисловості, створення більш значущих для ім-
порту-експорту площ виробництва консервної продукції, а також проведено дослідження щодо забезпечення формування та 
ефективності системи імпорту-експорту.  

Ключові слова: консервна промисловість, консервна продукція, плодоовочеві консерви, плодоовочеві соки, імпорт, екс-
порт. 

Abbasov V., Shukurova E. Main Priorities for the Development of the Canning Industry in Azerbaijan 
The article discusses the role and importance of foreign trade relations in the development of the canning industry in Azerbaijan 

and the main priorities for its development, applies the method of comparative analysis of the production, import and export potential 
of canned fruit and vegetables and canned juices, considers arrangements for the implementation of the main directions taken in this 
area, as well as the share of individual countries in the export of local products, in accordance with the procedure for conducting a 
regulatory impact assessment in relation to the studying issues. At the same time, the activity of a more efficient agrarian market for 
the country is studied in order to form the export potential of canning industry products, to create more significant areas for the import-
export of canning production, and the studies are carried out to ensure the formation and efficiency of the import-export system. 

Keywords: canning industry, canning products, canned fruit and vegetables, fruit and vegetable juices, import, export. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ 
ЗБИТКІВ ТУРИЗМУ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ 

Вступ. Туристично-рекреаційна сфера, в якій 
поєднані соціальні, економічні, екологічні, культу-
рні та інші чинники, зазнає все більших зовнішніх 
впливів, спричинених наслідками зміни клімату, па-
ндемії COVID-19 та іншими викликами [1]. В Укра-
їні ситуація суттєво ускладняється внаслідок війсь-
кового вторгнення агресора рф (зокрема, 27 квітня 
2022 року в Мадриді в межах роботи Генасамблеї 
Всесвітньої Туристичної організації ООН рф виклю-
чено з цієї організації [2]), відповідно, кризовим 
якщо не катастрофічним станом цієї та інших сфер, 
нестабільним макроекономічним станом, зокрема 
затягуванням / призупиненням процесу формування 
ринку рекреаційно-туристичних послуг, і низьким 
рівнем платоспроможності більшої частини насе-
лення. 

«Поки що рано оцінювати довгострокові на- 
слідки для галузі, проте вже зараз експерти зазнача-
ють, що вторгнення в Україну посилить і так складні 
економічні умови, підірве довіру споживачів і під-
вищить невизначеність щодо інвестицій» [3]. Для 
пришвидшення відновлення та компенсації руйну-
вань туризму та рекреації надзвичайно актуальним є 
питання щодо визначення збитків досліджуваній 
сфері, спричинених воєнними діями та загалом си-
туацією, що пов’язана з війною рф в Україні. 

Публікації, присвячені питанням вирішення 
екологічних конфліктів [4], зокрема спричинених 
військовими діями [5; 6], набувають розвитку, почи-
наючи з 1990-х років. У цих та інших роботах одним 
із першочергових завдань дослідників є встанов-
лення взаємозв’язків між наявністю та характерис-
тиками природних ресурсів, а також забрудненням 
довкілля, та військовими чи іншими деструктив-
ними діями проти людини та природи. Кількісне 
оцінювання наслідків таких конфліктів має друго- 
рядне значення, передусім із огляду на труднощі, 
пов’язані зі збором даних і доведення їх релевант- 
ності. 

Екологічні наслідки війни в Україні досліджу-
ють, починаючи з 2014 року, зокрема в узагальне-
ному вигляді вперше результати таких досліджень 
наведені в звіті ОБСЄ [7]. В цьому звіті на основі  
первинних і вторинних релевантних інформаційних 
даних проведено детальний аналіз екологічного 
стану компонентів природного середовища, зокрема 
об’єктів природно-заповідного фонду, на сході Ук- 

раїні, що знаходиться в стані екологічного ризику 
через ведення бойових дій; а також обґрунтовані ре-
комендації щодо відновлення довкілля та природ-
них ресурсів, із урахуванням критерія пріоритетно-
сті економіко-екологічної діяльності. Водночас оці-
нювання ризиків і шкоди об’єктам у межах рекреа-
ційного природокористування, з урахуванням ту- 
ристичних чинників, практично відсутнє.  

Дослідження сфери туризму та рекреації в Ук-
раїні висвітлюють такі  проблемні питання, як: фор-
мування ринку рекреаційних послуг [8], який і досі 
знаходиться на перехідному етапі; оптимізація ви-
користання природно-рекреаційного потенціалу [9]; 
регулювання та інвестиційна політика в досліджува-
ній сфері [10], зокрема в площині розбудови мережі 
національних природних парків [11]. Водночас тео-
ретичним і прикладним питанням оцінювання збит-
ків, спричинених екологічними конфліктами, а на-
разі – зокрема військовими діями в Україні, сфері 
туризму та рекреації, що має прямий зв'язок із при-
родокористуванням і якістю довкілля, приділено не-
достатньо уваги. 

З огляду на вищезазначене, мета дослідження 
полягає в обґрунтуванні та розробці науково-мето-
дичних засад визначення економічних та екологіч-
них збитків туризму та рекреації внаслідок російсь-
кого вторгнення в Україну. Відповідно, завдання до-
слідження полягають у такому: 

– обґрунтувати концептуальні складові щодо
оцінювання економічних та екологічних збитків ту-
ризму та рекреації внаслідок російського вторг-
нення в Україну 2022; 

– розробити науково-методичні підходи щодо
розрахунку економічних та екологічних збитків ту-
ризму та рекреації внаслідок російського вторг-
нення в Україну 2022. 

Результати дослідження. Рекреаційно-турис-
тична сфера, не встигнувши відновитися від наслід-
ків пандемії коронавірусу, наразі внаслідок дій агре-
сора / рф має значні ризики втрати прибутків у світі 
(при затягуванні війни глобальна індустрія туризму 
може втратити щонайменше 14 млрд дол.) та знахо-
диться практично в катастрофічній ситуації в Укра-
їні (на Україну в сукупності в 2020 році припадало 
близько 1% загальносвітових витрат на міжнарод-
ний туризм; в 2022 році може прямувати до «0»). 
Так, у січні 2022 року у всіх регіонах світу спостері- 
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галося значне зростання турпотоку порівняно з  
низьким рівнем початку 2021 року. Європа (+199%) 
та Північна та Південна Америка (+97%), як і ра-
ніше, демонстрували найвищі показники, при цьому 
кількість міжнародних туристів склала приблизно 
половину рівня до пандемії. Війна рф в Україні ство-
рює нові проблеми для глобального економічного 
середовища та заважає відновленню довіри до без-
пеки подорожей, особливо всередині Європи, а та-
кож призводить до підвищення витрат на далекома-
гістральних рейсах між Європою та Східною Азією. 
Число пошуків та бронювань авіаквитків знизилося 
через тиждень після вторгнення, але почало віднов-
люватися на початку березня [3]. 

Туризм буде однією з останніх галузей, що ого-
втаються від війни (за оптимістичними прогно-
зами – в 2023 році). Потрібно буде відбудувати ін-
фраструктуру та відновити польоти, а туристи по-
винні будуть знову почати довіряти безпековій си-
туації в Україні. З’являться нові туристичні локації 
міжнародного значення, зокрема такі міста як Буча, 
Ірпінь, Бородянка та Маріуполь [12]. 

Поряд із цим туристичні тенденції в повоєнній 
Україні включатимуть [13]: 

– зростання потреби в рекреаційному туризмі
(відпочинок і відновлення сил біля моря чи в лісі 
тощо) – внаслідок пандемії COVID-19, війни, спри-
чиненої війною хвилі міграції, тобто внаслідок ви-
ходу за межі буденності, внаслідок стресу, горя та 
втрат; 

– зростання популярності релакс-турів, які
допомагатимуть відновленню психіки людей, по- 
страждалих і виснажених морально і фізично від 
війни: військові, лікарі, поліція, мешканці, які опи-
нилися в епіцентрі війни та руйнувань; 

– зростання інтересу до традицій, до поїздок у
рідні знайомі місця: проведення вихідних із вудоч-
кою біля ставка, гончарство, писанкарство та прості 
буденні речі, що повертають впевненість у тому, що 
життя триває, і які допоможуть відчути радість мо-
менту. 

Оптимізм у прогнозах щодо відновлення рекре-
ації та туризму в Україні уже станом на третій мі-
сяць повномасштабної війни рф в Україні дещо  
виправдовується. Якщо на початку повномасштаб-
ної війни у сфері туризму як одному з найбільш по-
страждалих бізнес-напрямків, більша частина ком-
паній закрилась, інші переорієнтували свою діяль-
ність на волонтерство (використовували свої авто-
буси для евакуації біженців, залучали зв’язки, щоб 
організовувати закупівлю гуманітарної допомоги з-
за кордону), – в травні 2022 серед українців почали 
з’являтися запити на відпочинок: спочатку у межах 
Львова, потім десь неподалік у горах (Львівська, 
Івано-Франківська та Закарпатська області) і навіть 
у турах на море. Діяльність туристичних компаній 
на території України, де не ведуться військові дії, 
передусім на заході, відновилась орієнтовно на 30–
40%; переважна більшість туристів – це львів’яни, 

але є також люди з Києва, Харкова та тимчасово 
окупованих територій. 

Отже наразі внутрішній туризм в Україні нама-
гається ожити, хоча і є дуже обмеженим: ціни на 
тури не змінилися, але через складну ситуацію з  
пальним зростає вартість таких поїздок. Із турами за 
кордон ситуація ще складніша, а саме [14]: 

– через воєнний стан в Україні повністю за-
крите небо; 

– більшість українців цікавлять поїздки за кор-
дон з метою евакуації, а не відпочинку; 

– серед відпочинкових турів, кількість яких по-
вільно проте поступово зростає, найпопулярнішими 
залишаються евакуаційні рейси у Болгарію: тут за-
безпечене безкоштовне проживання в готелях для 
українців протягом кількох тижнів, тому є запит на 
проїзд до Болгарії, який коштує близько 85 євро; 

– починає зростати кількість вильотів українців
на море (передусім Туреччина, Єгипет) з Польщі; 

– деякі туристичні агенції починають анонсу-
вати автобусні тури в Європу (пропозиції, напри-
клад, на червень за кілька сотень євро уже публіку-
ють турагенти у своїх соцмережах). 

Загалом цього літа ринок рекреаційно-турис- 
тичних послуг в Україні був дуже обмеженим,  
внутрішнім і бюджетним. 

Теоретичним підґрунтям для оцінювання еко-
номічних та екологічних збитків туризму та рекреа-
ції внаслідок російського вторгнення в Україну є по-
ложення щодо екологічних (економіко-екологічних, 
зокрема природно-ресурсних) конфліктів, спричи-
нених агресивними / військовими діями, що викла-
дені в роботах [4–6]. 

Дослідження економіко-екологічних конфлік-
тів, спричинених війною, пов’язане з формуванням 
системи спеціальних показників, що відображають 
стан забруднення навколишнього середовища, сту-
пінь руйнування соціально-економічних і природ-
них екосистем, деградації міського середовища, в 
результаті чого суспільство зазнає великих матеріа-
льних і моральних збитків. В умовах досліджуваних 
конфліктів ці збитки стають постійно присутнім 
чинником і диспропорцією економічного росту. Тим 
самим завдаються непоправимі збитки матеріаль-
ному виробництву, добробуту суспільства в цілому 
та окремих його членів. Збитки здоров’ю, безумо-
вно, посідають центральне місце серед усіх реципі-
єнтів екологічних збитків, спричинених будь-якими 
чинниками, тим більше війною. 

Категорія екологічних збитків є узагальнюю-
чим виразом масштабів структури руйнації соціа-
льно-економічної системи внаслідок забруднення 
навколишнього природного середовища, спричине-
ного військовими діями. Поряд із цим ефективність 
заходів щодо можливої боротьби із забрудненням 
середовища може бути оцінена за допомогою по- 
казника збитків, які попереджені чи ліквідовані. 

Серед основних реципієнтів екологічних збит-
ків унаслідок війни слід виділити такі: життя та здо- 
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ров’я людини; фауна; природні ресурси; будівлі та 
матеріали; клімат та ін. За кожним видом збитків у 
цій класифікації слід виділяти дві складові: основні 
та додаткові збитки. При цьому перші з них виража-
ються у вартісній формі, другі – за можливістю, у 
вартісній формі. Наприклад, при оцінці збитків, на-
несених здоров’ю людини внаслідок досліджуваних 
конфліктів до основних збитків відносяться втрати 
продуктивності праці через передчасну смерть чи 
хворобу, викликану застосуванням зброї чи забруд-
ненням довкілля, а також пов’язані з цим витрати на 
лікування тощо. Додаткові збитки – це втрати як ма-
теріального, так і нематеріального характеру, викли-
кані загрозою виникнення хвороби внаслідок за- 
бруднення повітря чи води, а також незручності та 
збитки в результаті підвищення рівня шуму, шкід-
ливим запахів тощо. 

Визначення розмірів екологічних збитків від 
економіко-екологічних конфліктів, зокрема спричи-
нених війною, у вартісній формі носить умовний ха-
рактер, оскільки: 

– за відсутності чітких доказів не існує чітких
критеріїв віднесення тієї чи іншої ситуації до ста-
тусу саме конфліктної. З широкого погляду прак- 
тично будь-які ситуації, що характеризуються наяв-
ністю екологічних збитків, можуть бути розглянути 
як конфлікти; 

– при ідентифікації ситуації як конфліктної не-
визначеною може залишатися природа сутності кон-
флікту. Тобто невирішеним може бути питання 
щодо того, чи є даний конфлікт екологічним, соці- 
альним, політичним тощо. Якщо конфлікт носить 
комплексний характер, то відкритим є питання 
щодо внеску в його негативні наслідки екологічної 
складової. Наприклад, якщо внаслідок антагоніс- 
тичних дій із застосуванням зброї було поранено 
людей і одночасно їхнє здоров’я постраждало  
внаслідок забруднення довкілля, спричинене цими 
діями, то як у кінцевому стані здоров’я постражда-
лих віднайти екологічні причини, і чи взагалі по- 
трібно це робити; 

– не завжди існує можливість віднесення еко-
логічних збитків на адресу саме конфліктних ситуа-
цій. На одній і тій же території одночасно можна 
спостерігати негативні результати забруднення до-
вкілля як у традиційному розумінні останнього, так 
і з погляду наслідків війни; 

– екологічні збитки, спричинені війною, зазви-
чай тісно пов’язані з соціальними збитками (життя є 
неоціненним), визначення яких у вартісній формі не 
тільки складно з економіко-математичного погляду, 
а й аморально з погляду етичного; 

– вартість окремих екологічних збитків уста-
новлюється здебільшого на основі ринкових цін на 
ті чи інші предмети та блага. Ціни ж у значній мірі 
залежать від співвідношення попиту та пропозиції 
та часто не реагують на зміни якості довкілля та при-
родних ресурсів. Наприклад, ринкова вартість  
житла, розташованого поряд із місцем військових 

дій, може не знижуватися, якщо попит на житло за-
лишається як і раніше високим у силу його якості, 
комфортності або ж близькості до місця роботи  
жителів району. Хоча їх здоров’я та психіка,  
безумовно, страждають, і в сучасних методиках  
оцінки екологічних збитків, спричинених конфлік-
тами, зокрема війною, не фіксується цей очевидний 
різновид цих збитків; 

– виявленню масштабів екологічних збитків
певною мірою заважає суб’єктивізм в оцінках та 
сприйняттях окремими суб’єктами еколого-еконо-
мічних відносин. Зазвичай він пояснюється недос- 
татньою або ж хибною поінформованістю про реа-
льний зміст екологічних збитків. 

Так чи інакше, екологічні збитки, спричинені 
забрудненням від стаціонарних чи рухомих джерел, 
зокрема пов’язаних із війною, завжди опосередко-
вані «участю» довкілля в їх передачі від емітента до 
реципієнта. Детальна оцінка екологічних збитків, 
спричинених війною, має служити підґрунтям для 
визначення розмірів компенсації жертвам забруд-
нення середовища. Ретельний аналіз структури цих 
збитків дозволяє виявити диференціацію їх соціаль-
них наслідків, установити винуватців забруднення, 
а також тих реципієнтів, які в найбільшій мірі  
страждають від забруднення повітря, шумового на-
вантаження, деградації міського середовища тощо. 

Проте на території військового вторгнення да-
леко не завжди проводиться дослідження саме під 
цим кутом зору. На відміну від інших наслідків 
війни, загибелі чи поранення людей від застосу-
вання зброї, руйнування будівель і пошкодження 
матеріальних цінностей тощо, екологічні збитки 
(погіршення якості природних ресурсів як елементів 
виробничого процесу в тій чи іншій економічній га-
лузі та збитки внаслідок забруднення елементів на-
вколишнього середовища: повітря, води та ґрунтів) 
не враховуються безпосередніми винуватцями за-
бруднення внаслідок війни, і компенсація цих збит-
ків лягає важким тягарем на суспільство країни, що 
не тільки постраждала від війни, а й може не отри-
мати належної компенсації від екологічних збитків, 
спричинених війною. 

Для різних категорій стейкхолдерів екологічні 
збитки приймають різні конкретні форми: нату- 
ральну, моральну, естетичну, соціальну, еконо- 
мічну, правову тощо. При визначенні збитків від за-
бруднення необхідно виходити з багатоплановості 
їх прояву та не можна обмежуватися лише їх еконо-
мічною формою. Передусім важливою є соціальна 
форма збитків: «значення цих збитків важливі для 
людей тому, що вони пов’язані з рівнем формування 
самої сутності людини та її образу життя» [15, с. 77–
78]. 

В залежності від механізму впливу на реци- 
пієнтів екологічні збитки від війни можна поділити 
на такі: прямі та непрямі / опосередковані; ті, що ма-
ють тимчасовий чи постійний характер, і зокрема, 
безперервні чи моментальні, а також ті, що мають 
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наслідки для одного покоління і для більш ніж од-
ного покоління; поточні та прогнозні, зокрема про-
гнозування збитків призводить до збільшення ваги 
їх потенційної форми в порівнянні зі збитками фак-
тичними; відновні та невідновні збитки. Під час 
війни є підвищений ризик появи саме невідновних 
збитків. Одночасно формування доказової бази 
щодо невідновності збитків також може бути  
ускладнене небажанням винуватців сплачувати ком-
пенсацію за збитки, що нібито є відновними. Також 
екологічні збитки внаслідок війни можуть мати як 
кумулятивний, так і синергічний характер. 

Поряд із наведеними вище положеннями щодо 
визначення характеру екологічних збитків, спричи-
нених війною, оптимістично прогнозуючи її швидке 
завершення та відновлення української економіки, 
слід зазначити, що також не повністю врегульова-
ними на рівні національного законодавства залиша-
ються питання щодо державної підтримки та стиму-
лювання стійких форм туризму [16]. Також поши-
рення стійкого туризму як ефективної економічної 
діяльності нерозривно пов’язане з можливістю роз-
будови інфраструктури в рекреаційних зонах уні- 

кальних природних територій, що також має складні 
правові нюанси [17], які потребують вирішення на 
законодавчому порядку денному після завершення 
воєнного стану. 

З урахуванням наведених вище положень і по-
ложень, узагальнених на рисунку, в цій роботі роз-
роблено методику розрахунку економічних та еко-
логічних збитків туризму та рекреації внаслідок ро-
сійського вторгнення в Україну 2022 (формули 1–16 
нижче та коментарі до них). Зокрема, ця Методика 
розроблена відповідно до Закону України «Про ту-
ризм» (Постанова ВРУ №325/95 від 15.09.95. Зі змі-
нами №768-IX від 14.07.2020) та з урахуванням по-
ложень: 

– Порядку визначення шкоди та збитків, завда-
них Україні внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації (Постанова КМУ від 20 березня 2022 
№326); 

– Резолюції Європейського соціально-еконо-
мічного комітету «Війна в Україні та її економічні, 
соціальні та екологічні наслідки» (від 24.03.2022 
№568); 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок. Концептуальні складові розробки методики розрахунку економічних та екологічних  
збитків туризму та рекреації внаслідок російського вторгнення в Україну 2022 

Джерело: розроблено та узагальнено автором. 

– Методики розрахунку обсягів туристичної ді-
яльності. Наказ Державної туристичної адміністра-
ції України, Державного комітету статистики Укра-
їни, від 12.11.2003 №142/394; 

– КВЕД України (ДК 009:2010);

– Державного класифікатора продукції та по-
слуг України (ДК 016:2010); 

– Міжнародних рекомендації щодо статистики
туризму (UNWTO 2008); 

КМУ Порядок визначення шкоди та збитків, завда-
них Україні внаслідок збройної агресії рф 2022 [18]: 

п. 11 – втрати інфраструктури транспорту; 
п. 13 – втрати культурної спадщини; 
п. 14 – економічні витрати підприємств; 
п. 15 – втрати установ та організацій 

Методики визначення розмірів 
екологічної шкоди у національ-
ному законодавстві, якими корис-
тується Держекоінспекція [25–28] 

Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності [19]

+ КВЕД-2010 [20]; 
+ Державний класифікатор продукції та послуг, 2010 [21]; 
+ UN Tourism satellite account, 2008 [22]; 
+ UN International recommendations for tourism  
   statistics, 2008 [23]; 
+ Eurostat Methodological manual for tourism statistics,  
   2014 [24] 

Документи міжнародних ор-
ганізацій щодо впливу війни 
на сталий розвиток : 

– European Economic and
Social Committee [30];

– Bundesministerium
BMUV [31];

– World Bank [32];
– UNEP [33];
– OSCE [7]

– Методика ІРЕЕД НАНУ: Живицький, 1994 [29]
– підхід Сумської школи природокористування : Бала-
цький, 2011 [15] 
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– Методичного посібника зі статистики ту-
ризму (Eurostat, 2014); 

– Методики визначення розмірів шкоди, зумов-
леної забрудненням і засміченням земельних ресур-
сів через порушення природоохоронного законодав-
ства, затверджена наказом Мінприроди (від 
27.10.1997 № 171. Зі змінами від 04.11.2020 №241); 

– Методики визначення розміру шкоди, заподі-
яної внаслідок самовільного зайняття земельних ді-
лянок, використання земельних ділянок не за цільо-
вим призначенням, псування земель, порушення ре-
жиму, нормативів і правил використання земель, за-
тверджена постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.07.2007 № 963. Зі змінами №131 від 
16.02.2022; 

– Методики визначення розмірів відшкоду-
вання збитків, заподіяних державі внаслідок само- 
вільного користування надрами, затверджена нака-
зом Мінекоресурсів від 29.08.2011 № 303; 

– Методики оцінки збитків від наслідків над-
звичайних ситуацій техногенного і природного ха-
рактеру. Постанова КМУ від 15 лютого 2002 №175; 

– Методичних аспектів оцінки соціально-еко-
номічної ефективності рекреаційного природо- 
користування, 1994, ІПРЕЕД НАН України. 

Відповідно до Порядку визначення шкоди та 
збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації (Постанова КМУ від 20 бе- 
резня 2022 №326), а саме: напрям «економічні 
втрати підприємств» включає втрати підприємств 
усіх форм власності внаслідок знищення та по- 
шкодження їх майна, а також упущену вигоду від 
неможливості чи перешкод у провадженні господар-
ської діяльності (п. 14); напрям «втрати земельного 
фонду» включає втрати земельного фонду, а також 
пов’язану з ними упущену вигоду (п. 6); напрям 
«втрати надр», що включає втрати надр, заподіяні 
самовільних їх користуванням, а також екологічну 
шкоду, завдану навколишньому природному сере-
довищу (п. 8). 

Відповідно, збитки туризму та рекреації поля-
гають у такому: 

екол
вв

екон
вв

т
вв ЗЗЗ += , (1) 

де Зввт – розмір економічних і екологічних збитків 
туризму та рекреації внаслідок воєнного вторгнен-
ня, грн; 
Зввекон – розмір економічних збитків туризму та 

рекреації внаслідок воєнного вторгнення, грн; 
Зввекол – розмір екологічних збитків туризму та ре-

креації внаслідок воєнного вторгнення, грн. 
Економічні збитки туризму та рекреації внаслі-

док воєнного вторгнення: 
рт
нс

ор
но

тсекон
вв ЗЕЕЗЗ ++= , (2) 

де Зтс – розмір збитків від зниження обсягу турист-
ського споживання (втрати економічних вигод ту- 
ризму) внаслідок воєнного вторгнення, грн; 
ЕЕорно – розмір недоотриманого соціально-еконо-

мічного ефекту від оздоровлення рекреантів у різ- 

них типах рекреаційних закладів, унаслідок воєн-
ного вторгнення, грн; 
Знсрт – розмір економічних збитків рекреації та 

туризму від наслідків надзвичайних ситуацій війсь-
кового характеру та / чи надзвичайних ситуацій ін-
шого характеру, спричинених російським вторгнен-
ням, грн. 

Збитки від зниження обсягу туристського спо-
живання внаслідок воєнного вторгнення: 

фТттс ООOЗ ΣΣΣ −=Δ= , (3)

де Зтс – розмір збитків від зниження обсягу турист-
ського споживання (∆ОΣт) внаслідок воєнного  
вторгнення, грн; 
ОΣ

Т – сумарний обсяг туристичного споживання 
до воєнного вторгнення, протягом періоду Т, анало-
гічному тривалості воєнного вторгнення та віднов-
лення економіки після його завершення, грн; 
ОΣ

ф – фактичний сумарний обсяг туристичного 
споживання протягом воєнного вторгнення та від-
новлення економіки після його завершення, грн. 

Сумарний обсяг туристичного споживання: 
1
інзвін

т ООООO +++=Σ , (4)
де ОΣ

т (ОΣ
Т чи ОΣ

ф) – сумарний обсяг туристичного 
споживання протягом періоду часу Т, грн; 
Оін – в’їзне туристське споживання (надходжен-

ня від іноземного туризму), грн; 
Ов – внутрішнє туристське споживання (над- 

ходження від внутрішнього туризму), грн; 
Оз – виїзне туристське споживання (надходження 

від зарубіжного (виїзного) туризму), грн; 
Оін1 – надходження від в’їзних одноденних відві-

дань, грн. 
Загальний обсяг економічних збитків рекреації 

та туризму від наслідків надзвичайних ситуацій вій-
ськового характеру та / чи надзвичайних ситуацій 
іншого характеру (згідно з п. ІІ Методики оцінки 
збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техно-
генного і природного характеру; Постанова КМУ 
від 15.02.2002 №175): 

р
нс

фм
нс

жз
нс

рт
нс ЗЗЗЗ ++= , (5)

де Знсжз – розмір збитків від втрати життя та здоров’я 
населення (включають такі втрати: втрати від ви-
буття трудових ресурсів, зайнятих у туристично- 
рекреаційній галузі; витрати на виплату допомоги 
на поховання; витрати на виплату пенсій у разі 
втрати годувальника. Відповідно до Методики оцін-
ки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій тех-
ногенного і природного характеру; Постанова КМУ 
від 15.02.2002 №175, п. ІІІ.1) внаслідок виникнення 
надзвичайних ситуацій, спричинених воєнним  
вторгненням, грн; 
Знсфм – розмір збитків від руйнування та по- 

шкодження основних фондів і знищення майна під-
приємств / організацій рекреаційно-туристичної га-
лузі (відповідно до Методики оцінки збитків від на-
слідків надзвичайних ситуацій техногенного і при- 
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родного характеру; Постанова КМУ від 15.02.2002 
№175, п. ІІІ.2), грн; 
Знср – розмір збитків від знищення або погір-

шення якості рекреаційної зони від наслідків над-
звичайних ситуацій, спричинених воєнним вторг-
ненням, грн. 

Збитки від знищення або погіршення якості ре-
креаційної зони від наслідків надзвичайних ситуа-
цій, спричинених воєнним вторгненням (відповідно 
до Методики оцінки збитків від наслідків надзви-
чайних ситуацій техногенного і природного харак-
теру; Постанова КМУ від 15.02.2002 №175, п. ІІІ.8): 


=

++⋅=
m

i

ап
і

р
нс ВВТПЗ

1
, (6) 

де Пі – втрачені прибутки від діяльності установи за 
одиницю розрахункового терміну на і-му об’єкті ре-
креаційної зони, грн; 
Т – термін, необхідний для відновлення рекреа-

ційної зони; 
Вп – витрати на відновлення природних рекреа-

ційних ресурсів і середовища, грн; 
Вп – витрати на відновлення рекреаційних ресур-

сів антропогенного походження (визначаються шля-
хом експертного оцінювання), грн. 

Розмір недоотримання соціально-економічного 
ефекту від оздоровлення рекреантів у різних типах 
рекреаційних закладів унаслідок воєнного вторг-
нення: 

орфорТорор
но ЕЕЕЕЕЕЕЕ ΣΣΣ −=Δ= , (7) 

де ЕЕорно – розмір недоотриманого сумарного соціа-
льно-економічного ефекту (∆ЕЕΣор) від оздоров-
лення рекреантів у різних типах рекреаційних закла-
дів, унаслідок воєнного вторгнення, грн. 
ЕЕорΣТ – сумарний соціально-економічний ефект 

від оздоровлення рекреантів у різних типах рекреа-
ційних закладів, отриманий протягом періоду Т, 
аналогічному тривалості воєнного вторгнення та 
відновлення економіки після його завершення, грн; 
ЕЕорΣф – фактичний сумарний соціально-еконо-

мічний ефект від оздоровлення рекреантів у різних 
типах рекреаційних закладів, отриманий протягом 
воєнного вторгнення та відновлення економіки  
після його завершення, грн. 

Проміжним показником недоотримання соціа-
льно-економічного ефекту від оздоровлення ре- 
креантів у різних типах рекреаційних закладів є від-
повідний показник соціального ефекту: 

орфорТорор
но СЕСЕСЕСЕ ΣΣΣ −=Δ= , (8) 

де СЕорно – розмір недоотриманого сумарного соціа-
льного ефекту (∆СЕΣор) від оздоровлення рекреантів 
у різних типах рекреаційних закладів, унаслідок  
воєнного вторгнення, грн. 
СЕорΣТ – сумарний соціальний ефект від оздоров-

лення рекреантів у різних типах рекреаційних закла-
дів, отриманий протягом періоду Т, аналогічному 
тривалості воєнного вторгнення та відновлення еко-
номіки після його завершення, грн; 

СЕорΣф – фактичний сумарний соціальний ефект 
від оздоровлення рекреантів у різних типах рекреа- 
ційних закладів, отриманий протягом воєнного  
вторгнення та відновлення економіки після його за-
вершення, грн. 

орророр СЕСЕСЕ +=Σ , (9)

де СЕорΣ – сумарний соціальний ефект від оздоров-
лення рекреантів у різних типах рекреаційних закла-
дів, ос.; 
СЕор – сумарна середньорічна чисельність умов-

но зекономлених трудових ресурсів (згідно з Мето-
дикою оцінки соціально-економічної ефективності 
рекреаційного природокористування ІПРЕЕД НАН 
України, 1994), що забезпечується в результаті зни-
ження втрат робочого часу працюючих після ре- 
креаційного оздоровлення в одному чи групі рекреа-
ційних закладів і-го типу, ос.; 
СЕор – сумарний соціальний ефект від освоєння 

різних видів природних рекреаційних ресурсів  
(згідно з Методикою ІПРЕЕД НАН України, 1994), 
ос. 
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де n – кількість типів рекреаційних закладів різного 
профілю (санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих 
таборів тощо); 
ТН1

і, ТН2
і – тимчасова непрацездатність ре- 

креанта протягом року, відповідно, до та після пере-
бування в рекреаційному закладі чи групі закладів  
і-го типу, днів / ос.; 
ТН1

і – ТН2
і – ступінь оздоровлення рекреантів у 

рекреаційному закладі чи групі закладів і-го типу, 
днів / ос.; 
РЧср – середня тривалість робочого часу одного 

робітника суспільного виробництва протягом року, 
днів / ос.; 
ЧРрмві, ЧРрнві – чисельність рекреантів-робітни-

ків, відповідно, матеріального і нематеріального ви-
робництва, які перебувають протягом одного року в 
одному чи групі рекреаційних закладів і-го типу, ос.; 
ЧРнчні – чисельність рекреантів – непрацюючої 

частини населення, які перебувають протягом од-
ного року в одному чи групі рекреаційних закладів 
і-го типу, ос.; 
ЧРі – чисельність рекреантів, які перебувають 

протягом одного року в одному чи групі рекреацій-
них закладів і-го типу, ос. 
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m

j j

ор
бресj

ор
ресjорр О
НО

СЕСЕ
СЕ ⋅

−
= 

=1
,   (11) 

де СЕорресj, СЕорбресj – соціальний ефект, що визнача-
ється за формулою (8) для випадку перебування ре-
креантів в рекреаційних закладах, які, відповідно, 
використовують / не використовують j-й вид при- 
родних рекреаційних ресурсів (лікувального приз-
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начення: лікувальних грязей, мінеральних вод, ліку-
вальних пляжів; чи загальнооздоровчого призна-
чення: лісу, парку, пляжів тощо), ос.; 

m – кількість видів природних рекреаційних ре-
сурсів різного оздоровчо-лікувального призна-
чення; 
НОj – нормативний обсяг / площа використання 

j-го виду природних рекреаційних ресурсів одним 
рекреантом, м3 / м2; 
Оj – річний обсяг / площа використання одного 

чи групи місцевих об’єктів j-го виду природних ре-
креаційних ресурсів, м3 / м2. 

Соціально-економічний ефект від оздоров-
лення рекреантів у різних типах рекреаційних закла-
дів (згідно з Методикою ІПРЕЕД НАН України, 
1994) розраховується за різницею показників попе-
реджених збитків (визначаються сумуванням річних 
показників приросту чистої продукції / послуг у ре-
зультаті викликаного рекреаційним оздоровленням 
скорочення витрат робочого часу та росту продук-
тивності праці, а також економії витрат на оплату 
листка тимчасової непрацездатності, скорочення ви-
трат на лікування в лікарні чи клініці протягом року 
після перебування в рекреаційному закладі) і екс-
плуатаційних витрат на перебування рекреанта в 
цьому закладі: 

рекр
ор ЕВЕЕЕЕЕЕЕ −++++= 54321 ,  (12) 

де ЕЕор – соціально-економічний ефект від оздоров-
лення рекреантів у різних типах рекреаційних закла-
дів, грн / ос.; 
Е1 – ефект у вигляді приросту чистої продукції 

внаслідок зниження тимчасової непрацездатності 
працівників протягом одного року після оздоров-
лення, грн / ос.; 
Е2 – ефект у вигляді приросту чистої продукції в 

результаті підвищення продуктивності праці пра- 
цівників протягом року після оздоровлення, 
грн / ос.; 
Е3 – ефект у вигляді приросту чистої продукції 

внаслідок скорочення смертності в працездатному 
віці в розрахунку на один рік після оздоровлення, 
грн / ос.; 
Е4 – ефект у вигляді економії витрат на оплату 

листка тимчасової непрацездатності працівників 
протягом року після оздоровлення, грн / ос.; 
Е5 – ефект у вигляді скорочення витрат на ліку-

вання рекреантів у лікарні та / чи клініці за рахунок 
скорочення їх захворюваності протягом року після 
перебування в рекреаційних закладах, грн / ос.; 
ЕВрекр – поточні (експлуатаційні) витрати на весь 

курс перебування рекреантів у рекреаційних закла-
дах, грн / ос. 

Збитки, обумовлені деградацією рекреаційних 
ресурсів унаслідок військових дій, полягають у 
втраті запасів і погіршенні, порівняно з вихідним 
природним станом, якості рекреаційних ресурсів. 
До основних видів такого впливу відносяться: 

– забруднення рекреаційних ресурсів відхо-
дами (забруднення паливно-мастильними та ін-
шими хімічними речовинами; накопичення твердих 
відходів (в тому числі залишків військової техніки, 
боєприпасів тощо); 

– надмірні масштаби виснаження запасів ре-
креаційних ресурсів (скорочення ділянок морських 
пляжів унаслідок посиленого забору піску з них; де-
градація трав’яного покрову, лісу та чагарників у ре-
креаційних зонах унаслідок пересування важкої  
техніки та особового складу,  бомбардувань та об-
стрілів). 

Збитки від засмічення земель оздоровчого та 
рекреаційного призначення внаслідок воєнного вто-
ргнення (відповідно до Порядку визначення / засмі-
чення земель – п. 3 Методики визначення розмірів 
шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земе-
льних ресурсів через порушення природоохоронного 
законодавства): 

егпрззд
н
здпзз

ор
зз kkkSОkзЗ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ,  (13) 

де Зззор – розмір збитків від засмічення земель оздо-
ровчого та/чи рекреаційного призначення внаслідок 
воєнного вторгнення, грн; 
ззз – питомі втрати на ліквідацію наслідків засмі-

чення земельної ділянки (дорівнює 0,5 або визнача-
ється експертною оцінкою, з урахуванням витрат на 
розмінування та інші дії, пов’язані з наслідками  
воєнних дій); 

kп – коефіцієнт перерахунку, що при засміченні 
земельної ділянки відходами визначається на шкалі 
від 15 до 300 (від малонебезпечних (І класу) – до 
надзвичайно небезпечних (IV класу) відходів) або 
визначається експертною оцінкою; 
Озд

н – нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки оздоровчого та/чи рекреаційного призна-
чення, що зазнала засмічення, грн/м2; 

Sзд – площа засміченої земельної ділянки, м2; 
kрз – коефіцієнт рівня забруднення, значення 

якого визначається за шкалою: від 1,0 (слабкий рі-
вень) до 4,0 (особливо сильний рівень) або експерт-
ною оцінкою; 

kгп – поправний коефіцієнт на глибину просочу-
вання забруднюючої речовини, значення якого ви-
значається за додатком 12 Методики визначення 
розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засмічен-
ням земельних ресурсів через порушення природо- 
охоронного законодавства, затверджена наказом 
Мінприроди від 27.10.1997№ 171, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 05.05.1998 за 
№ 285/2725; 

kе – коефіцієнт еколого-господарського значення 
земель оздоровчого та / чи рекреаційного призна-
чення (згідно з додатком 11 Методики, затвердже-
ної наказом Мінприроди від 27.10.1997 № 171, до- 
рівнює 4,5, або визначається експертною оцінкою). 

Збитки, заподіяні внаслідок воєнного вторг-
нення на земельні ділянки оздоровчого та/чи ре- 
креаційного призначення (відповідно до Методики 
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визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок са-
мовільного зайняття земельних ділянок, викорис-
тання земельних ділянок не за цільовим призначен-
ням, псування земель, порушення режиму, нормати-
вів і правил використання земель): 

взівпсрс
ор
с ВkkДSЗ +⋅⋅⋅= ,  (14) 

де Зсор – розмір збитків, заподіяних внаслідок воєн-
ного вторгнення на земельні ділянки оздоровчого 
та/чи рекреаційного призначення, грн; 

Sс – площа земельної ділянки, га; 
Дср – середньорічний дохід, який можна отри-

мати від використання земель за цільовим призна-
ченням, визначений у додатку 1 – таблиця нижче 
(наприклад, для території Чорноморського узбе-
режжя Одеської обл. дорівнює: 11825 грн/га – землі 
оздоровчого призначення; 9856 грн/га – землі рекре-
аційного призначення), з урахуванням переліків, на-
ведених у додатках 2 і 3 Методики визначення роз-
міру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зай-
няття земельних ділянок, використання земельних 
ділянок не за цільовим призначенням, псування зе-
мель, порушення режиму, нормативів і правил вико-
ристання земель, грн/га; 

kвп – коефіцієнт виду використання земель, ви-
значений у додатку 4 Методики визначення розміру 
шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 
земельних ділянок (дорівнює 10 для природних те-
риторій та об’єктів природно-заповідного фонду 
(природні заповідники, біосферні заповідники, на- 
ціональні природні парки, регіональні ландшафтні 
парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні уро-
чища) та 5 для штучно створених об’єктів ПЗФ (бо-
танічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва)); 

kі – коефіцієнт індексації нормативної грошової 
оцінки земель, який дорівнює добутку коефіцієнтів 
індексації нормативної грошової оцінки земель за 
2020 та наступні роки, що розраховуються Держ- 
геокадастром відповідно до статті 289 Податкового 
кодексу України; 
Ввз – витрати на відновлення земель рекреацій-

ного та оздоровчого призначення, що зазнали дегра-
дації внаслідок воєнного вторгнення (визначається 
шляхом експертного оцінювання), грн. 

Види робіт із відновлення: 
– розчищення русла та берегів від відходів та

сміття (спосіб розрахунку – згідно з типовим проєк-
том виконання робіт); 

– технічна рекультивація русла та берегів (при-
бережної захисної зони) (за індивідуальним проєк-
том); 

– благоустрій прибережної захисної зони (за ін-
дивідуальним проєктом); 

Збитки, заподіяні внаслідок використання зе- 
мельної ділянки не за цільовим призначенням, пору-
шення режиму, нормативів і правил використання 
земель через воєнне вторгнення: 

іор
ф
срсрнц

ор
нц kkkДДSЗ ⋅⋅⋅+⋅⋅= )(33,0 ,  (15) 

де Знцор – розмір збитків, заподіяних внаслідок вико-
ристання земельної ділянки не за цільовим призна-
ченням, порушення режиму, нормативів і правил ви-
користання земель через воєнне вторгнення, грн; 

0,33 – коефіцієнт для врахування частки серед-
ньорічного доходу, що перерозподіляється через 
державний та місцеві бюджети; 
Дсрф – середньорічний додатковий дохід, отрима-

ний внаслідок фактичного використання земельної 
ділянки не за цільовим призначенням або викорис-
тання земельної ділянки чи земель з порушенням ре-
жиму, нормативів і правил використання земель, ви-
значений у додатку 8 Методики визначення розміру 
шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 
земельних ділянок, використання земельних ділянок 
не за цільовим призначенням, псування земель, пору-
шення режиму, нормативів і правил використання 
земель; із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 131 від 16.02.2022 (для земель оздоровчого 
призначення: виробництво сільськогосподарської 
продукції – 3583, проведення геологорозвідуваль-
них, пошукових та інших робіт – 31114, забудова 
об’єктами промисловості та/чи дорогами – 62223, 
забудова житловими будинками та/чи іншими спо-
рудами – 155563, відкриті розробки – 74668; для зе-
мель рекреаційного призначення, відповідно: 3583, 
29246, 58488, 146222, 70188. Або визначається шля-
хом експертної оцінки), грн/га; 

kр – коефіцієнт, що застосовується для враху-
вання регіональної відмінності формування серед-
ньорічного доходу, отриманого від фактичного ви-
користання земельної ділянки не за цільовим приз-
наченням або використання земельної ділянки чи зе-
мель з порушенням режиму, нормативів і правил ви-
користання земель, визначений у додатку 9 Мето-
дики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслі-
док самовільного зайняття земельних ділянок, ви- 
користання земельних ділянок не за цільовим приз-
наченням, псування земель, порушення режиму,  
нормативів і правил використання земель, затвер-
джена постановою Кабінету Міністрів України від 
25.07.2007 № 963, із змінами, внесеними згідно з По-
становою КМ № 131 від 16.02.2022; 

kо – коефіцієнт, що застосовується для враху-
вання природоохоронної цінності, наявності обме-
жень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим 
використання земельної ділянки, визначений у до- 
датку 10 зазначеної вище Методики, в редакції По-
станови КМ України № 131 від 16.02.2022 (зокрема 
для: округу санітарної охорони у лікувально- 
оздоровчих місцевостях і на території курортів – 4; 
пляжних зон уздовж морів, морських заток і лима-
нів – 6). 

Збитки, заподіяні внаслідок самовільного ко- 
ристування лікувальними грязями, через воєнне  
вторгнення (відповідно до Методики визначення  
розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі 
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внаслідок самовільного користування надрами, за-
твердженої Наказом Мінекоресурсів від 29.08.2011 
№ 303): 

 
=

⋅⋅=
k

i

лг
іi

лг
с ONзЗ

1

minmin , (16) 

де Зслг – розмір збитків, встановлених за фактом са-
мовільного користування лікувальними грязями, че-
рез воєнне вторгнення, грн; 
зіmin – базова ставка збитків у частках мінімальної 

заробітної плати, м.з.пл./м3 (дорівнює 0,96 або вста-
новлюється експертною оцінкою); 

Nmin – величина мінімальної заробітної плати, 
грн; 
Оі

лг – обсяг самовільно видобутих лікувальних 
грязей, м3. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного до-
слідження наведені результати обґрунтування та 
узагальнення концептуальних складових щодо оці-
нювання економічних та екологічних збитків ту- 
ризму та рекреації внаслідок російського вторг-
нення в Україну 2022, що включають положення: 
Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Ук-
раїні, Методики розрахунку обсягів туристичної ді-
яльності, методик визначення розмірів екологічної 
шкоди у національному законодавстві, Методики 
ІРЕЕД НАН України щодо оцінки соціально-еконо-

мічної ефективності рекреаційного природокорис-
тування, а також рекомендації, зазначені в докумен-
тах міжнародних організацій, зокрема UNEP, OSCE, 
щодо впливу війни на сталий розвиток. У роботі та-
кож розроблено науково-методичні підходи щодо 
розрахунку збитків туризму та рекреації внаслідок 
російського вторгнення в Україну 2022, що включа-
ють такі основні складові: розмір збитків від зни-
ження обсягів туристського споживання; розмір  
недоотриманого соціально-економічного ефекту від 
оздоровлення рекреантів у різних типах рекреацій-
них закладів; розмір збитків від засмічення земель 
оздоровчого та/чи рекреаційного призначення; роз-
мір збитків, заподіяних земельним ділянкам оздо-
ровчого та/чи рекреаційного призначення; розмір 
збитків, заподіяних внаслідок використання земель-
ної ділянки не за цільовим призначенням, пору-
шення режиму, нормативів і правил використання 
земель; розмір збитків, встановлених за фактом  
самовільного користування лікувальними грязями; 
розмір збитків від знищення або погіршення якості 
рекреаційної зони від наслідків надзвичайних си- 
туацій, – внаслідок воєнного вторгнення. До- 
слідження виконане в межах наукової теми «Управ-
ління природними активами на засадах блакитного 
зростання» (№ держ. реєстрації 0122U000738). 
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Петрушенко М. М. Науково-методичні засади визначення економіко-екологічних збитків туризму внаслідок 
російської війни проти України 

У статті наведені результати обґрунтування та узагальнення концептуальних складових щодо оцінювання економічних 
та екологічних збитків туризму та рекреації внаслідок російського вторгнення в Україну 2022 що включають положення: 
Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні, зокрема в межах оцінювання втрат інфраструктури транспорту, 
втрат культурної спадщини, економічних витрати підприємств, втрат установ та організацій; Методики розрахунку обсягів 
туристичної діяльності, з урахуванням КВЕД-2010, Державного класифікатора продукції та послуг, UN Tourism satellite ac-
count, міжнародних рекомендацій ООН щодо статистики в туризмі, а також Eurostat Methodological manual for tourism statistics; 
методик визначення розмірів екологічної шкоди у національному законодавстві; Методики ІРЕЕД НАН України щодо оцінки 
соціально-економічної ефективності рекреаційного природокористування; а також рекомендації, зазначені в документах 
міжнародних організацій, зокрема UNEP, OSCE, щодо впливу війни на сталий розвиток. А також розроблено науково-мето-
дичні підходи щодо розрахунку збитків туризму та рекреації внаслідок російського вторгнення в Україну 2022, що включають 
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такі основні складові: розмір збитків від зниження обсягів туристського споживання; розмір недоотриманого соціально-еко-
номічного ефекту від оздоровлення рекреантів у різних типах рекреаційних закладів; розмір екологічних збитків, зокрема 
заподіяних земельним ділянкам оздоровчого та/чи рекреаційного призначення, внаслідок порушення режиму, нормативів і 
правил їх використання; а також від знищення або погіршення якості рекреаційної зони від наслідків надзвичайних ситуацій, – 
унаслідок російського вторгнення в Україну 2022. Дослідження виконане в межах наукової теми «Управління природними 
активами на засадах блакитного зростання» (№ держ. реєстрації 0122U000738). 

Ключові слова: економіко-екологічні збитки, рекреація, туризм, війна, Україна. 

Petrushenko M. Scientific and Methodological Principles of Determining the Economic and Ecological Damage to Tour-
ism due to the Russian war Against Ukraine 

The article presents the results of the substantiation and generalization of conceptual components regarding the assessment of 
economic and environmental damage to tourism and recreation as a result of the Russian invasion of Ukraine in 2022, that include the 
following provisions: the provisions of the Procedure for determining damage and losses caused to Ukraine, in particular within the 
scope of assessing losses of transport infrastructure, losses of cultural heritage, economic costs of enterprises, losses of institutions and 
organizations; the Methods for calculating the volume of tourist activity; the Methods for determining the extent of environmental 
damage in national legislation; the Methods of IMPEER of the NAS of Ukraine for assessing the socio-economic efficiency of recrea-
tional nature use; as well as the recommendations specified in the documents of international organizations, in particular UNEP, OSCE, 
regarding the impact of war on sustainable development. Also, scientific and methodological approaches are developed in the article, 
to the calculation of tourism and recreation losses as a result of the russian invasion of Ukraine in 2022, which include the following 
main components: the amount of losses from a decrease in tourist consumption; the size of the underachieved socio-economic effect 
from the recovery of recreationists in various types of recreational facilities; the amount of environmental damage, in particular caused 
to land plots for health and/or recreational purposes, as well as from the destruction or deterioration of the quality of the recreational 
area as a result of the consequences of emergency situations, – due to the russian invasion in Ukraine 2022. The research was carried 
out within the scientific project “Natural asset management on the basis of blue growth” (state registration number 0122U000738). 

Keywords: economic and ecological damage, recreation, tourism, war, Ukraine. 
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СИНЕРГЕТИЧНІ ТОЧКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ 

Проблемам кластерної інтеграції постійно при-
діляється значна увага з боку науковців і практиків. 
Концепція синергетичної інтеграції превалює серед 
управлінських методів, що дозволяє досягати кон- 
структивної співпраці, підвищити ефективність і до-
сягти оптимізації бізнес-процесів. На жаль, сучасні 
методи регулювання промислових бізнес-систем не 
набули достатнього розвитку і потребують вдоско-
налення. 

Багато відомих українських і європейських на-
уковців залучилися до участі у конкурсах дослід- 
ницьких та інноваційних програм ЄС через ком-
плекс заходів з інформаційної підтримки міжнарод-
них кластерних програм. 

Представники середнього і крупного бізнесу 
сьогодні розуміють необхідність синергетичної ін-
теграції з науковими установами, освітніми закла-
дами державними органами з метою підвищення 
конкурентоспроможності власної продукції та спри-
яння сталого розвитку підприємств. 

Найбільш успішні якорні промислові підприєм-
ства сьогодні створюють так звані «імпульси роз- 
витку», в яких створюються позитивні умови для 
впровадження інноваційних технологій. Лідери се-
ред підприємств галузі стають орієнтиром для утво-
рення полюсів кластерної інтеграції із залученням 
логістичних, фінансових, наукових інституцій. 

В науковому середовищі з’явилися причинно-
факторні дискусії з приводу створення кластерних 
систем та їх влив на економічні процеси в Україні та 
Європі. Прихильники економічних теорій еконо- 
міста М. Кондратьєва передбачають завершення 
плеяди економічних циклів і пояснюють цим поча-
ток процесів, пов’язаних з переходом до шостого  
технологічного укладу. 

Значна кількість економістів вбачають тенден-
ції до формування чергового економічного циклу  
і технологічного укладу, який зазвичай починається 
з нових відкриттів і технологій, які потім супро- 
воджуються глобальними соціальними потрясін- 

нями, війнами і революціями, що одночасно містить 
у собі соціальне та наукове потрясіння світового  
масштабу [1]. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх ро-
ків. Формування синергетичних кластерних систем, 
їх впровадження в стратегію підвищення конкурен-
тоспроможності товаровиробників досліджували 
М. Портер [19], М. Войнаренко [15], В. Федоренко 
[2], А. Тугай [2], С. Коваленко [5], Е. Карапетян [9], 
О. Квасовський [9], С. Соколенко [20]. 

Регулярно вагомий внесок в процес поточної 
кластерної взаємодії вносять О. Юрчак [18], Е. Фе-
зер, В. Ляшенко, О. Баклицька [3], Н. Комар [7]. 

Мета роботи – обґрунтувати причини виник-
нення синергетичних точок потенційної кластерної 
інтеграції і спрямувати товаровиробників до ство-
рення синергетичних кластерних систем.  

Виклад основного матеріалу. В бізнес-сере-
довищі кластерна співпраця передбачає перетин 
взаємних інтересів, доповнення існуючих бізнес-
процесів, та посилення загальних і власних конку- 
рентних переваг. В порівнянні з іншими типами біз-
нес-об’єднань, кластери краще та швидше досяга-
ють позитивних результатів і мають вагомі переваги 
у виробничих процесах. Об’єднання українських  
і європейських підприємств в кластери відбувається 
з великим фокусом на промислові і високотехноло-
гічні галузі. Створено Український кластерний аль-
янс (УКА), який об’єднує більше 30 кластерних ор-
ганізацій із понад 1800 підприємствами і науково-
дослідними організаціями. Основними завданнями 
УКА наразі є формування інноваційної та техноло-
гічної обізнаності цільових аудиторій про кластерну 
інтеграцію, співпраця в цільових проєктах, синергія 
меседжів, а також встановлення єдиних комуніка-
ційних стандартів для учасників. Під гаслом синер-
гетичної співпраці відбувається пошук потенційної 
взаємодії, заради допомоги українським товаро- 
виробникам вийти на ринок, створити стартап, або 
відкрити бізнес. Синергетична співпраця з держав- 
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ними органами та місцевими органами самовряду-
вання передбачає відкриття нових тендерних мож-
ливостей та залучення інвестиційних ресурсів. 

Зараз відбувається перехід на шосту тривалу 
хвилю технологічного укладу. Пріоритетним за-
вданням для Української економіки стає переорієн-
тація пріоритетів модернізації економіки в умовах 
переходу та її реалізація в умовах європейської ін- 
теграції. Розгін економіки буде залежати від бага-
тьох факторів, найважливішим, серед яких має стати 
виникнення локальних точок потенційної кластер-
ної концентрації. Нарощування потенціалу суб’єк-
тів господарської діяльності залежить від їх синер-
гетичної взаємодії і від того, наскільки буде забезпе-
чена модель підтримки сучасних кластерних струк-
тур та систем міжкластерної взаємодії бізнес-мереж 
[2, с. 5-15]. 

Сьогодні в Європі, все більше суб’єктів госпо-
дарювання переглядають політику діяльності і спря-
мовують її на виготовлення багатофункціональних 
виробів, або продукції подвійного призначення. Пе-
реорієнтація промислових технологій на окремі 

види виробів, обладнання, матеріалів, послуг, про-
грамного забезпечення цивільного призначення, які 
крім того можуть бути використані у військових або 
антитерористичних цілях. В умовах 6 укладу роз- 
криваються нові можливості для розвитку відкритої 
економіки, стимули для виготовлення продукції по-
двійного призначення. З наукової точки зору намі-
чаються дві тенденції основані на дуалізмі боротьби 
протиріч між відкритістю та закритістю. З одного 
боку, нова технологія може бути закритою з метою 
збереження прав власності, з іншого боку, впро- 
вадження в побут нових сервісів, які суттєво його 
змінюють, відкривають нові можливості для сус- 
пільства. Подібні перетворення здатні кардинально 
змінювати свідомість споживачів і суспільства в ці-
лому, набуваючи масштабів глобальних [4]. Комер-
ціалізація результатів наукових досліджень обмов-
лена побудовою відкритого суспільства, яке вступає 
в дуальне протиріччя з закритістю суспільства, яка 
сприяє посиленню контрольних заходів в умовах мі-
літаризації. 

Таблиця 
Залежність соціально-економічних і правових процесів від дуального протиріччя суспільства 

Фактори 
Тенденції

Відкрите суспільство Закрите суспільство 
Економіко-правові процеси Шерінгові процеси Мілітаризація 
Наукові розробки Комерціалізація результатів Заборона експорту 
Державний контроль Пом’якшення Посилення 
Соціальні процеси Широкі гарантії Дотримання стандартів 
Трудові процеси Вільна зайнятість Трудова повинність 
Зовнішньо-економічні процеси Вільна торгівля Імпортозаміщення 
Комунікації Комунікаційні платформи Адміністративні зв’язки 
Бізнес-процеси Стимулювання державою Регламентуються владою 
Державні послуги Максимальне спрощення Жорстка дозвільна система 
Виробничі процеси Конкуренція Державна монополія 
Доступ до інформації Переважно вільний Обмежений 

Відкритість товаровиробників до кластерної ін-
теграції наближає їх до інноваційних програм і від-
криває доступ до програм фінансування інновацій-
них стартапів. Нові інноваційні стартапи подвійного 
призначення дозволяють залучити фінансування 
для впровадження, адже технології подвійного при-
значення вирішують одночасно декілька потреб  
і ґрунтуються на мультиплікативному ефекті взаєм-
ного збагачення військових і цивільних технологій. 

В сенсі наукових досліджень мілітаризація має 
позитивний бік – зростання наукових досліджень  
і економічного потенціалу, адже досить багато при-
кладів в історії, коли військовий винахід, згодом 
створює інновації для задоволення мирних потреб. 
До військових технологій, які змінили якість життя, 
належить глобальна мережа Інтернет, вакцина від 
туберкульозу, 3D-принтер, мікрохвильова піч, кар-
бінальний клей, багатофункціональні дрони тощо 
[3]. Епоху шостого економічного укладу можна на- 
звати «епохою знань». Стрімкий розвиток В2В-
структур дав імпульс впровадженню інновацій у  

бізнес-процеси виробництва багатофункціональних 
пристроїв. Сьогодні подвійне призначення виробів 
має вирішальне значення для успішного стартапу  
і запуску технологічних процесів виробництва.  

Кластерний синергізм дозволяє стрімко долу-
читись до інновацій, визначити потенційні напрями, 
знайти точки взаємодії науково-технічних знань  
і досвіду для впровадження інноваційних техноло-
гій у виробництво. Синергетичне кластерне парт-
нерство окремих суб’єктів або осіб може мати по- 
тенціал, який перевищує просту суму потенціалів 
окремих складових. Точки потенційного зростання 
можуть виникати в результаті синергетичної спів-
праці і оптимального використання можливостей 
учасників кластеру. Синергетичний ефект кластер-
ної взаємодії характеризується можливістю долучи-
тися до спільного використання знань, досвіду, 
інновацій, що супроводжується зниженням загаль-
них витрат і зростанням конкурентоспроможності 
[5, с. 55-65]. 
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На сучасному етапі кожна країна формує власну 
політику кластеризації. Наприклад, у Франції клас-
тери створювалися шляхом партнерства між локаль-
ними промисловими групами, університетами та до-
слідницькими центрами. Відомий авіаційно-косміч-
ний кластер у Тулузі та парфумерний кластер у 
Грасе, використовуючи концепцію концентрації 
підприємств навколо базового підприємства, ство-
рюють близько 100 проєктів, які об’єднують понад 
4 тис. учасників. Велика кількість інноваційних клас-
терів у Франції створені в легкій (9 кластерів) та 
парфумерній (10 кластерів) галузях. Продукція та-
ких кластерів є досить конкурентоспроможною як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку [7, 
с.53-64]. 

В країнах ЄС головним інструментом синер- 
гетичної інтеграції бізнесу виступає Європейська  
платформа кластерної колаборації (European Cluster 
Collaboration Platform) [16], який відкриває широкі 
можливості зміцнення європейської економіки  
через співпрацю галузевих кластерів. Платформа 
дозволяє шукати потенційних бізнес-партнерів для 
кожної країни, регіону, сектора чи промислової еко-
системи. Кластерна ініціатива може бути зареєстро-
вана на платформі як кластер або як кластерне  
партнерство.  

Мережі кластерних організацій, що діють у 
двох або більше регіонах Європи, або на міжнарод-
ному рівні, мають можливість зареєструватися як 
мета-кластер. Це дає змогу потенційним учасникам 
візуалізувати дані про кластерних суб’єктів, які ма-
ють потенційну можливість залучитися до вироб- 
ництва продукції подвійного призначення. На плат-
формі формуються інформаційні дані про суб’єктів 
кластеру, які доповнюються статистичними даними 
з офіційних джерел, що відображають спеціалізацію 
та продуктивність доданої вартості різних видів еко-
номічної діяльності в європейських регіонах. 

Така синергетична кластерна взаємодія має по-
тенціал для розвитку громад регіону у вигляді нових 
робочих місць, надходження податків і вирішує про-
блеми міграції населення. В комплексі синергетична 
інтеграція сприятиме системному розвитку міст і ре-
гіонів.  

Засновник українського кластерного альянсу 
О. Юрчак [18] підкреслює важливу роль синерге- 
тичної співпраці між учасниками кластерів та на-
вчально-науковими установами. Результати такої 
співпраці свідчать про провадження заходів спрямо-
ваних на підтримку інновацій та пошук точок клас-
терної взаємодії серед підприємств. Більшість учас-
ників ринку, в тому числі лідери в технологічних  
сегментах, не адаптовані до вимог європейських кіл, 
але ці заходи дозволяють забезпечити підтримку 
кваліфікованих експертів у виявленні синергетич- 
них точок потенційної кластерної інтеграції для 
промоції в європейському бізнесі.  

Для того, щоб процеси синергетичної взаємодії 
набули стійкого характеру, технологічні експерти-

брокери мають прикладати зусилля для долучення 
МСП до інноваційних кіл. На відміну від інформа-
ційних брокерів, які надають інформацію про 
проєкт (грант), технологічні брокери мають бути си-
нергетичними експертами технологій і здійснювати 
їх промоутер.  

Кластери УКА мають доступ для співпраці з 
експертами технічних університетів, що посилює 
цю найбільш критичну функцію технологічного 
брокериджу. Асоціація підприємств промислової 
автоматизації України (АППУ) самостійно створює 
спільно з технічними університетами функцію тех-
нологічного брокериджу й разом з іншими учасни-
ками екосистеми (консультантами) покращує по- 
казники в євро-програмах [13].  

Пошук синергетичних точок потенційної клас-
терної інтеграції розпочинається з етапу досліджен-
ня задач потенційного клієнта і пошуку шляхів за-
доволення його потреб. Створення та перевірка ран-
ньої версії продукту (послуги), що вирішує хоча б 
одну задачу потенційного клієнта, є стимулом для 
успішної подальшої кластерної діяльності. Крім 
того, створення прототипу виробу подвійного при- 
значення дає можливість одержати цінний зворот-
ній зв’язок від потенційних споживачів. 

Концепція мінімально життєздатного продукту 
(MVP, minimum viable product) полягає в мінімізації 
витрат та часу на пошук напрямку руху і отримання 
відгуків від потенційних користувачів продукту. 
Для технічно орієнтованої і багатофункціональної 
продукції скорочення часу на дизайн, розробку та 
перевірку прототипу продукту подвійного призна-
чення має високу актуальність. Для замовника про-
дукту та керівництва проєкту MVP дає можливість 
швидко перевірити розробку, оптимізувати витрати 
на проєкт і запуск бізнес-моделі, а також отримати 
відгуки від замовників [14]. До перевірки прото- 
типів і формування потенційних стартапів malatary-
tech можуть бути залучені експерти різного про-
філю, які здатні масштабувати свої ідеї. В процес по-
шуку інноваційних рішень для виробництва про- 
дукції подвійного призначення можуть долучатися 
спеціалісти різного профілю: ІТ-фахівці, еконо- 
місти, інженери-конструктори, радіоінженери, про-
грамісти, дизайнери. Більшість сучасних технічно 
орієнтованих виробів мають власні програмні до- 
датки і програмне забезпечення для керування. Це 
потребує залучення тестувальників програмного за-
безпечення, аналітиків даних. Дуже актуальними є 
високотехнологічні кластери і стартапи, які вироб-
ляють енергозберігаючі вироби, багатофункціо- 
нальні дрони, займаються кібербезпекою. Типові 
стандартні тестування і чисельні відгуки фахівців 
свідчать, що одним із пріоритетів у розробці багато-
функціональних пристроїв є інтуїтивна зрозумілість 
використання (керування). Саме таке керування ви-
робами або їх системами має бути орієнтоване на 
мобільні додатки і мережеве підключення. Кластер-
ним системам, таким чином доцільно доповнювати 
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структури відповідними учасниками та інтегрува-
тись із індивідуальними сертифікатами для кон- 
кретних постачальників у галузі мереж та збері-
гання. На етапі впровадження для кластерної інтег-
рації в подібні проєкти можна подаватися як діючим 
кластерам, так і самостійним (незалежним) експер-
там. Застосування кластерами інструменту крауд-
со́рсингу дозволяє залучати до вирішення завдань 
інноваційної виробничої діяльності широкого кола 
осіб для використання їх знань та досвіду на кшталт 
субпідрядної роботи із застосуванням сучасних тех-
нологій. 

Кластери України на всіх етапах свого розвитку 
можуть розраховувати на міжнародну підтримку. 
Доступ до міжнародних фондів відкриває шлях до 
прискореного розвитку інновацій для кластерних 
учасників і відкриває нові можливості синергетич- 

ної співпраці в сфері зовнішньоекономічної діяль- 
ності.  

Українські інноваційні кластерні системи та 
стартапи, які пройшли етап MVP, та потребують 
вдосконалення внутрішнього маркетингу мають  
також можливість отримати фінансування та під- 
тримку від Creative marketing agency. Дослідження 
реальних історій успіху провідних кластерів євро-
пейських країн та українських кластерів дозволяє 
виділити певні фактори поліпшення конкуренто-
спроможності для виробників багатофункціональ-
ної продукції. 

В умовах євроінтеграції доцільним є загальний 
розподіл сукупності факторів на внутрішні та зов- 
нішні, які впливають на можливість кластеру виго-
товляти високотехнологічні багатофункціональні 
вироби, та його здатність конкурувати з європейсь-
кими виробниками (рис. 1) [8].  

Рис. 1. Чинники конкурентоспроможності кластеру 

Такі об'єктивні фактори, як наявність природ-
них ресурсів, кліматичні умови, національні особли-
вості, є довготривалими і багато в чому визначають 
рівень конкурентоспроможності, проте не можуть 
впливати на зростання конкурентних переваг, що 
створюються на внутрішніх ринках. До таких нале-
жать інтеграційні процеси та способи синергетичної 
взаємодії товаровиробників [9, с. 21-26].  

М. Портер, досліджуючи конкурентні переваги 
світових товаровиробників, дійшов висновку, що 
позитивний ефект поліпшення конкурентоздатності 
може бути досягнутий при утворенні кластерів.  
Високопродуктивне зростання кластерів є результа-
том взаємодії у «діамантовому перетині» чотирьох 
груп чинників конкурентоспроможності (advanced 

factors), отримала назву моделі конкурентоспромо-
жності «Diamond». Так званий діамантовий ромб до-
зволяє досягати переваг в багатофункціональному  
кластерному середовищі [10, с. 40-41]. Діамантова 
модель конкурентоспроможності об’єднує сукуп-
ність факторних умов, ринкових критеріїв та еконо-
мічних чинників: 

1. Стратегія, структура і конкуренція підпри-
ємств. 

2. Умови попиту на продукцію (якість товарів,
інноваційність, ціна).  

3. Супутні (суміжні) галузі (транспорт, зв’язок,
будівництво.  

4. Факторні умови виробництва (кваліфіковані
трудові ресурси, матеріальні ресурси капітал, ви- 
робнича інфраструктура).  
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Синергетичний кластерний ефект в моделі кон-
курентоспроможності «Diamond» виникає у разі до-
тримання ряду умов. Одним з них є географічні 
умови розташування учасників кластера. Врахову-
ючи виробничу інфраструктуру, для логістичної 
кластерної взаємодії відстань між учасниками не  
повинна перевищувати 2-3 години шляху, тобто  
близько 60 км. Важливою умовою є критична маса 
учасників кластерної системи. Проведене дослід-
ження підтверджує зростання комплексних показ-
ників ефективності діяльності в кластері з кількістю 
від 10 учасників в залежності від галузевої прина- 
лежності,  ринкових обставин та специфіки діяльно-
сті. 

З причин глобальних перетворень, передбаче-
них переходом до нового економічного укладу, та-
кого роду локальні умови можуть бути використані 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (не- 
резидентами). Одним із завдань кластерного ме- 
неджменту є мінімізувати ризики і запобігти загро-
зам від діяльності нерезидентів задля унеможлив-
лення втрати  конкурентних переваг. 

Місцеві органи державної влади мають ство-
рити належні умови для усуненні бар'єрів на шляху 
виявлення синергетичних точок потенційної клас- 

терної інтеграції. Кластерна політика державних ор-
ганів має задовільнити експортні ініціативи вітчиз-
няних кластерів і створювати умови захисту конку-
рентних переваг у світовому масштабі за рахунок 
ефектів синергії у вигляді зворотної віддачі для 
сфер, які беруть активну участь у формуванні клас-
терів [15, с. 29-31]. Мотивуюча роль держави має 
бути каталізатором синергетичної інтеграції В2В-
систем, які мають наміри виробляти вироби подвій-
ного призначення. В2В-системи можуть стати точ-
ками зростання внутрішнього ринку. Практикою ді-
яльності європейських кластерів доведено, що зрос-
тання показників конкурентоспроможності на рин-
ку для якірного підприємства учасника кластеру 
В2В, поступово впливає на весь бізнес-ланцюг у ви-
гляді нових синергетичних переваг подальшої дода-
ної вартості. 

Моніторинг найбільших кластерів Німеччини, 
які об’єднують близько 5000 компаній підтверджує 
факт того, що показники підприємств, які інтегрува-
лися в кластери, кращі ніж у середньому за галуззю. 
Покращення економічних показників відбулося у 
59% компаній (2% – значне покращення). Не від-
чули суттєвих змін 37% компаній і лише у 2% під- 
приємств відбулося погіршення (рис. 2). 

Рис. 2. Зміни показників діяльності після кластерної інтеграції 

Джерело: Леммер-Гамп, Майєр цу Кьокер, Крістенсен, Кластери – це індивідууми. 

Висновки: В процесі дослідження синергетич-
них точок потенційної інтеграції товаровиробників 
вивчався досвід кластерної політики країн ЄС. З ме-
тою підвищення ефективності господарської діяль-
ності, посилення конкурентних переваг українським 
виробникам слід створювати умови для впро- 
вадження інновацій. Європейський досвід розвитку 
промислових підприємств підтверджує інноваційні 
зміни для кластерів. 

В умовах переходу на шосту тривалу хвилю  
технологічного укладу товаровиробники мають вра- 
ховувати пріоритети модернізації економіки в ло- 
кальних точках потенційної кластерної інтеграції. 
Успіх бізнесу і зростання потенціалу на регіональ- 
ному рівні залежить від кластерної синергетичної 

взаємодії суб’єктів діяльності з державними ор-
ганами і науковими установами. Процес кластериза-
ції дає низку переваг як для всього кластеру, так  
і для кожного його учасника. Зростання показників 
конкурентоспроможності для якірного підприєм- 
ства впливає на всіх учасників (постачальників, спо-
живачів, контрагентів) у вигляді нових синергетич- 
них переваг, та дає імпульс на подальший розвиток 
конкурентоспроможності. 

Синергетичний ефект відкриває товаровироб-
никам доступ до програм фінансування і створення 
інноваційних стартапів. Наукові установи вирішу-
ють для себе завдання комерціалізації результатів 
наукових досліджень. Органи державної влади 
отримують потенціал для розвитку громад, можли- 
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вість покращити регіональні показники зайнятості  
і міграції населення, наповнення місцевих бюдже-
тів.  

Напрямком потенційної кластерної інтеграції є 
використання знань, досвіду і потужностей для ге-
нерації інновацій у виготовлення високотехнологіч-
ної продукції подвійного призначення. Технології, 
що базуються мультиплікативному ефекті універса-
льного використання продукту, характеризуються 
зміною призначення від цивільних до військових 
потреб. Кластерна інтеграція В2В сектору є підпри-
ємства різних галузей економіки, які мають єдину 
концепцію свого розвитку та пов’язані єдиним інно-
ваційним процесом. Синергізм В2В кластерів дозво-
ляє в точках потенційного зростання отримати ви- 

сокі економічні показники і високу конкурентоздат-
ність.  

Діяльність багатофункціональних кластерних 
систем передбачає застосування інноваційних кон-
цепцій управління бізнесом. Концепція мінімально 
життєздатного продукту дає можливість швидко пе-
ревірити прототип виробу, оптимізувати витрати на 
стартап бізнес-моделі. Крім пошуку потенційних то-
чок зростання, краудсорсинг передбачає залучення 
експертів і фахівців до розробки ідей та пропозицій 
щодо покращення продукту, допомагає збагатити 
маркетингову стратегію кластеру та внести нові спо-
соби взаємодії між його учасниками. Подібні пере- 
творення здатні змінити свідомість споживачів і су-
спільства в цілому, набуваючи масштабів глобаль-
них.  
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Лазаренко Д. О., Уткін В. П. Синергетичні точки потенційної інтеграції багатофункціональних кластерних систем  
Стаття присвячена аналізу синергетичних точок потенційної кластерної інтеграції українських і європейських підпри-

ємств. Представлено переваги кластерної взаємодії в процесі виробництва продукції подвійного призначення. Встановлена 
залежність соціально-економічних і правових процесів від дуального протиріччя суспільства. Визначено фактори конкурен-
тоспроможності кластеру, регіональні та глобальні ефекти синергетичної інтеграції та інноваційних технологій. Представлено 
платформи підтримки процесів синергетичної інтеграції товаровиробників. Підкреслена важлива роль синергетичної спів-
праці між учасниками кластерів, навчально-науковими установами та органами влади. Розглянуто можливості застосування 
краудсорсингу в діагностиці потенційних стартапів на етапі MVP. 

Ключові слова: кластер, продукція подвійного призначення, синергетична інтеграція, інноваційна виробнича діяльність, 
краудсо́рсинг, В2В-сектор. 

Lazarenko D. O., Utkin V. P. Synergistic Points of Potential Integration of Multifunctional Cluster Systems 
The article is devoted to the analysis of synergistic points of potential cluster integration of Ukrainian and European enterprises. 

The advantages of cluster interaction in the process of production of dual purpose products are presented. The dependence of socio-
economic and legal processes on the dual contradiction of society is established. Factors of cluster competitiveness, regional and global 
effects of synergistic integration and innovative technologies are determined. Support platforms for the synergistic integration of pro- 
duct manufacturers are presented. The important role of synergistic cooperation between cluster participants, educational and scientific 
institutions and authorities is emphasized. The possibilities of using crowdsourcing in the diagnosis of potential startups at the MVP 
stage are considered. 

Keywords: cluster, dual-use products, synergistic integration, innovative production activity, crowdsourcing, B2B sector. 
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РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ:  
ТЕОРІЯ, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Постановка проблеми. Сучасний ринок світ-
лих нафтопродуктів в Україні відіграє вагому роль у 
формуванні ефективної взаємодії між ключовими 
ринками та галузями національної економіки. Най-
більшими споживачами пального у країні, поряд з 
населенням, є такі стратегічно важливі галузі як: 
сільське господарство, транспорт та зв'язок, пере- 
робна промисловість, будівництво, добувна про- 
мисловість та торгівля. Реалізація світлих нафтопро-
дуктів займає найбільшу частку у роздрібному това-
рообороті України, що свідчить про важливість  
ринку пального у структурі загальних споживчих 
видатків, наповненні державного бюджету, форму-
ванні зайнятості населення, розвитку інфраструк-
тури роздрібного продажу товарів. Це зумовлює по-
требу посилення уваги держави до збалансування 
конкурентного середовища на цьому ринку і важли-
вість розроблення механізму ефективної його взає-
модії з іншими ринками й галузями економіки. 

Складні і суперечливі процеси розвитку конку-
ренції на ринку світлих нафтопродуктів відбува-
ються під впливом цілої низки проблем внутріш-
нього та зовнішнього характеру. На рівень збалан-
сованості і сприятливості конкуренції на ринку  
значний вплив мають непрозорість економічних  
відносин, нестабільність зовнішніх та внутрішніх 
цін, надмірна залежність від імпорту автомобіль-
ного пального, намагання іноземного капіталу впли-
вати на економічні процеси, застарілість матеріа-
льно-технічної бази українських нафтопереробних 
комплексів (НПК), неефективність державного ре-
гулювання в умовах посилення підприємницької ді-
яльності поза межами офіційної економіки. Таким 
чином, посилюється потреба в систематизації чин-
ників, спрямованих на розвиток конкуренції на  
ринку світлих нафтопродуктів, розробленні механі-
зму дієвого впливу на ефективність функціонування 
ринку, зокрема в частині обслуговування та задово-
лення потреб споживачів пального. Усі ці питання 
потребують наукового дослідження, особливо в 
умовах теперішньої кризи, спричиненої російською 
війною в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Значний внесок у дослідження проблем розвитку 
конкуренції на національному та зовнішньому рин-
ках світлих нафтопродуктів здійснили такі вітчиз-
няні та зарубіжні економісти, як: В. Магас, К. Кан-
тур, П. Балаж, А. Лондарєв, С. Бейгер, А. Єріна,  
В. Лесик, В. Оліфіров, А. Остапко, Д. Ротару,  
М. Стреніна, Г.Л. Рябцев, В. Омельченко та ін. 

Дослідженню конкурентного середовища в ре-
гіональному розрізі доволі багато уваги приділяли 
вітчизняні науковці, а саме: В. Ляшенко [1], А. Без-
хлібна [2], Г. Скорик [3], Г. Пушак [4] та ін. 

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на постійну 
увагу вчених дослідників до проблем ринку світлих 
нафтопродуктів, подальшого дослідження вимага-
ють питання щодо розвитку конкуренції та обме-
ження тенденцій до монополізації на даному ринку 
в умовах зміни кон'юнктури зовнішнього і внутріш-
нього ринку, обґрунтування можливих позитивних 
та негативних наслідків цих процесів для діяльності 
АЗС, ймовірність посилення зловживань окремими 
агентами ринку в умовах воєнного стану. 

Мета дослідження – системна оцінка стану 
конкуренції на ринку роздрібного продажу світлих 
нафтопродуктів, визначення головних проблем, що 
стримують її розвиток та обґрунтування науково-
практичних рекомендацій щодо їх усунення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Українське законодавство визначає, що конкурен-
ція – це змагання між господарюючими суб’єктами 
з метою отримання завдяки своїм здобуткам переваг 
над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок 
чого усі економічні агенти отримують можливість 
вибирати між різними продавцями, покупцями, крім 
того окремий господарський суб’єкт не може впли-
вати на умови обороту товарів на ринку [5].  

Економічна боротьба за найкращі умови госпо-
дарювання на ринку передбачає застосування пев-
них прийомів у конкуренції. Якщо економічна кон-
куренція між виробниками спричиняє зменшення 
галузевого прибутку, то конкуренція є інтенсивною. 
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Конкуренція вважається помірною, якщо більшість 
підприємств галузі одержують нормальний прибу-
ток. Якщо ж фірми отримують прибуток вищий, ніж 
у середньому в галузі, то конкуренція є слабкою. 
Якщо у галузі постійно повторюється загострення 
конкуренції, то вона набуває ознак жорстко конку-
рентної галузі [6, с. 817-818]. 

Слід наголосити, що конкуренція повинна бути 
добросовісною. При цьому добросовісність насам-
перед є морально-етичним поняттям, що визначає 
інтелектуальні та моральні якості суб’єкта [7]. 
О. Благоразумова наголошує, що порушення добро-
совісної конкуренції визначається головним чином 
на основі оцінки конкуренційної поведінки, яка су-
перечить вимогам добрих звичаїв, чесних правил, 
розумності і справедливості [8, с. 93]. Так, ст. 10 bis 
Паризької Конвенції визначено, що недобросовіс-
ною конкуренцією є усякі дії, які суперечать зви-
чаям, які усталені у промисловості і торгівлі. Визна-
чено ті дії, які трактуються як «недобросовісна кон-
куренція» і повинні заборонятися:  

– будь-які дії учасників ринку, що можуть
спричинити змішування стосовно підприємств, то-
варів, господарської діяльності; 

– дії, що можуть призвести до дискредитації
підприємства, продуктів або господарської діяльно-
сті конкурента; 

– введення в оману у процесі господарської ді-
яльності на основі неправдивих тверджень щодо то-
вару, способів його виготовлення, характеристик 
тощо [9]. 

Особливе значення у формуванні правового 
поля конкуренції мають принципи, відповідно до 
яких здійснюють свою господарську діяльність під-
приємства, організації. Серед них: 

– принцип добросовісності у господарській ді-
яльності, суть якого полягає у тому, що учасники  
ринку у своїй діяльності мають дотримуватися прав 
та інтересів інших суб’єктів господарювання, вияв-
ляти дбайливість при виконанні своїх дій і обов’яз-
ків. Дотримання даного принципу забезпечує урів-
новаження інтересів економічних суб’єктів; 

– принцип прозорості, який полягає у поши-
ренні інформації у обсязі, достатньому для прий-
няття правомірних, раціональних рішень учасни-
ками ринку на засадах рівності, особливо, коли мова 
йде про участь у державних закупівлях; 

– принцип правомірності і законності підприє-
мницької діяльності, згідно із яким діяльність 
суб’єктів господарювання провадиться згідно із  
нормами законодавства, із дотриманням правил і 
звичаїв діяльності у відповідній сфері, не завдаючи 
неправомірної шкоди іншим учасникам; 

– принцип конкурентності передбачає непо-
рушність прав і свобод інших учасників ринку. Саме 
цей принцип стимулює конкурентів до постійного 
вдосконалення своєї діяльності. 

– принцип ефективності захисту конкуренції,
відповідно до якого у законодавстві передбачено  

певні винятки у переліку заборонених дій, зокрема, 
це стосується дозволу на антиконкурентні узгоджені 
дії, що вчинені з метою удосконалення виробництва 
чи економічного розвитку [10]. 

Слід виділити і принцип захисту вітчизняних 
товаровиробників від недобросовісної іноземної 
конкуренції, згідно із яким конкуренція з боку іно-
земних суб’єктів не має завдавати шкоди українсь-
кій економіці. З цією метою держава вдається до 
спеціальних захисних заходів, основою яких є за-
кони і підзаконні нормативно-правові акти, які  
регламентують зовнішньоекономічну діяльність та 
захищають соціально-економічні інтереси України 
[11]. 

В Україні питання підтримки економічної кон-
куренції було і залишається одним із пріоритетних. 
Свідченням цього є постійний законотворчий про-
цес щодо питань конкуренції та конкурентного се-
редовища, спрямований на постійне його удоскона-
лення відповідно до потреб національної економіки, 
що полягає у створенні підґрунтя для розвитку кон-
курентного середовища. Відображенням цього 
стало затвердження Концепції Загальнодержавної 
програми розвитку конкуренції на 2014 – 2024 роки 
[12], метою якої є створення ефективного конку- 
рентного середовища; забезпечення умов для ефек-
тивного функціонування ринків; удосконалення  
антимонопольного регулювання; підвищення дієво-
сті захисту конкуренції. 

Цілком логічним є відображення правових 
норм розвитку і захисту конкуренції на окремих га-
лузевих ринках і відображення цього у спеціальних 
галузевих законах. Це стосується і ринку роздрібної 
торгівлі світлими нафтопродуктами. 

Контроль за функціонуванням ринку роздріб-
ної торгівлі світлими нафтопродуктами здійсню-
ється відповідно до Постанови КМУ від 20 грудня 
1997 р. № 1442 «Про затвердження Правил роздріб-
ної торгівлі нафтопродуктами» [13]. 

Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами 
визначають порядок роздрібної торгівлі пальним, 
оливами, мастилами, розфасованими нафтопродук-
тами, а також регламентують вимоги стосовно до-
тримання прав споживачів щодо належної якості  
нафтопродуктів, безпеки для життя та здоров'я спо-
живачів і рівня торговельного обслуговування. Ці 
Правила поширюються на суб'єктів господарювання 
незалежно від форм власності, які зареєстровані в 
установленому порядку. 

Аналіз ринку роздрібного продажу світлих  
нафтопродуктів в Україні свідчить про загалом по-
зитивну динаміку обсягів реалізації. У період 2019 – 
2021 рр. збільшувався обсяг реалізації бензинів  
на 32,1% та на 35,5% у грошовому вираженні.  
Особливо зріс обсяг продажу бензину моторного  
А-95. Поряд з цим зменшилися обсяги реалізації ди-
зельного пального та скрапленого газу (див. таб-
лицю). 



Г. І. Скорик, Г. І. Пушак 

68 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

Таблиця 
Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів  

і газу в Україні через АЗС у 2019-2021 рр.* 

Продукт 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
Відносна 

зміна у 2021 р. 
до 2019 р., % 

тис. грн
Бензин моторний - всього / 
Petroltotal: із нього 

50901672,5 46488585,5 69031011,4 
35,6

А-92 / 92 RON 20257679,8 17437797,2 24488846,5 20,9
А-95 /95 RON 29529437,5 27795202,6 42615032,0 44,3

Газойлі (паливо дизельне) 
/Dieselfuel 

47458607,3 1600547,4 1915617,1 -95,9 

Пропан і бутан скраплені / 
Propaneandbutane, liquefied 

23389143,3 1136037,8 1100672,0 -95,3 

тонн
Бензин моторний - всього / 
Petroltotal: із нього 

1345602,1 1513127,7 1777212,8 32,1 

А-92 / 92 RON 553976,5 598734,7 657709,7 18,7
А-95 /95 RON 756482,3 868379,2 1067277,1 41,1

Газойлі (паливо дизельне) 
/Dieselfuel 

1465544,8 1600547,4 181541,5 -87,6 

Пропан і бутан скраплені / 
Propaneandbutane, liquefied 

1057569,5 1136037,8 89830,1 -91,5 

* Дані наведено щодо АЗС підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців; без урахування тимча-
сово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Лу- 
ганській областях.  

Складено на основі [14]. 

Обсяг ринку дизпалива у 2021 р. склав 181541,5 т, 
а у 2019 р. – 1465544,8 т, що свідчить про його  
зменшення на 87,6%. За цей же період відбулося 
скорочення обсягів реалізації скрапленого газу з 
1057569,5 т у 2019 р. до 89830,1 т у 2021 р. Голов-
ними причинами такого скорочення ринку стали 
зменшення попиту через зниження платоспромож-
ності споживачів в умовах пандемії COVID-19, з од-
ного боку, а з іншого – збільшення попиту на аль- 
тернативні типи автомобілів – електромобілі. 

На перший погляд ринок світлих нафтопродук-
тів в Україні є конкурентним, бо загалом в Україні 
близько 800 суб’єктів торгують нафтопродуктами 
через майже 7 тисяч АЗС. Проте близько 40% висо-
кооктанових бензинів і дизпалива в Україні реалізу-
ють лише три мережі під брендами WOG, OKKO 
і UKRNAFTA. Відтак, їхні оператори можуть сут-
тєво впливати на ситуацію на даному ринку. 

Аналіз ринку роздрібної реалізації високоокта-
нових бензинів, дизельного пального свідчить про 
його сталу структуру. Склад домінуючих суб’єктів 
господарювання протягом останніх років не змі- 
нився – це суб’єкти господарювання, які працюють 
під брендами ОККО, WOG, ANP, Укрнафта та 
БРСМ-НАФТА. П’ять найбільших учасників ринку 
займають близько 70%. Показники ринкової кон- 
центрації та індекс ринкової концентрації Герфін-
даля-Гіршмана вказують на те, що ринки високо- 

октанових бензинів та роздрібної реалізації дизпа-
лива є середньо- або висококонцентровані. 

Ринок світлих нафтопродуктів є надзвичайно 
чутливим до світових цінових коливань, що створює 
передумови для внутрішніх змов.  

У 2020-21 рр. в АМКУ вже реагували на ситу- 
ації, викликані падінням світових цін на нафту,  
зменшенням попиту через карантин тощо. У березні 
2020 р. за результатами зустрічі представників 
АМКУ із представниками найбільших мереж АЗС 
зроблено висновки щодо наявності потенціалу до 
зниження роздрібних цін на світлі нафтопродукти, 
що, зрештою, і відбулося – у середньому на 24%. За 
результатом виконання рекомендацій АМКУ, ціни 
на більшості АЗС головним чином були приведені 
до економічно обґрунтованого рівня.  

АМКУ відзначає, що ціни українських операто-
рів зростають одночасно із ростом Європейських 
котирувань на нафтопродукти, але відчутно гальму-
ють із зниженням, коли у світі відбувається зворот-
ній процес. Окрім того, ціни не корелюються із рин-
ковими факторами. Наприклад, у січні-березні 
2020 р. курс долара США до гривні знизився на 
2,8%, а середні ціни великого опту на дизпальне зро-
сли на 9,4%. Однак на АЗС дизельне паливо подоро-
жчало на невиправдані 13%. Навіть коли європей-
ські котирування почали знижуватися, що мало бути 
визначальним чинником щодо формування внут- 
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рішніх роздрібних цін, на українських АЗС вони на-
далі зростали. Такі дії спричиняють надмірні втрати 
споживачів і спотворюють економічну конкурен-
цію. Саме тому одним із головних рекомендованих 
заходів на ринку світлих нафтопродуктів є регуляр-
ний контроль дотримання учасниками ринку зако-
нодавства про захист економічної конкуренції та 
встановлення роздрібних цін на рівні, що відповідає 
об’єктивній ситуації. 

Результати досліджень ринку світлих нафто-
продуктів дозволяють зробити висновки, що розви-
ток конкуренції на ньому є складним і суперечли-
вим, що обумовлено низкою проблем внутрішнього 
та зовнішнього характеру. Серед найголовніших із 
них виділимо такі: 

– скорочення обсягів вітчизняного вироб-
ництва світлих нафтопродуктів; 

– лідерство імпортерів на українському ринку
світлих нафтопродуктів, а відтак, зменшення впро-
довж значного періоду частки вітчизняної продукції 
на ринку роздрібної торгівлі світлими нафтопродук-
тами. До початку повномасштабного вторгнення ро-
сії в Україну український ринок майже на 70% став 
залежним від імпорту із країн-ворогів – Білорусі та 
Росії; 

– непрозорість економічних відносин, поси-
лення тіньових операцій на ринку світлих нафтопро-
дуктів, наявність фальсифікованої продукції; 

– зміни в обсягах попиту і реалізації пального
на регіональних ринках; 

– нестабільна внутрішня і зовнішня цінова
кон’юнктура; коливання роздрібних цін на бензин і 
дизельне пальне; 

– скасування акцизу, зменшення ПДВ, відмова
від державного регулювання цін, перевірок та конт-
ролю за якістю пального з початком повномасштаб-
ного вторгнення росії дали короткотерміновий 
ефект і не забезпечили подолання кризової ситуації 
на ринку [15]; 

– загострення наявних і поява нових проблем,
спричинених війною росії в Україні. 

Як зазначає В. Омельченко, із середини 90-х ро-
ків ХХ ст. держава втрачала свою суб’єктність на 
ринку нафтопродуктів, що обумовило формування 
картельної моделі ринку. Відтак, український ринок 
виявився не готовим до диверсифікації джерел по- 
стачання палива на початку широкомасштабного 
вторгнення росії в Україну [15]. 

Не зважаючи на те, що відповідно до держав-
ного балансу в Україні налічується більше 130 родо-
вищ нафти (балансові запаси нафти становлять  
близько 120 млн т при щорічному видобутку на  
рівні 3,5 т), а за обсягами розвіданих запасів нафти 
країна посідає 54 місце у світі [16], забезпеченість 
нафтою власного виробництва становить лише 10-
12%. Україна більше, ніж на 80% є залежною від ім-
порту нафтопродуктів. Зважаючи навіть на те, що 
роздрібні ринки світлих нафтопродуктів є досить 

диверсифікованими (постачальниками є Литва, 
Польща, Угорщина, Греція), все ж левова частка  
бензину та дизельного пального імпортувалася із Бі-
лорусі, а найбільшим постачальником залишалася 
росія, хоч частка обох країн останнім часом мала  
тенденцію до зменшення. Потреби внутрішнього 
ринку значною мірою забезпечував Кременчуцький 
НПЗ, який у 2019 р. вперше перевищив обсяги  
імпорту із Білорусі.  

Та в умовах широкомасштабної агресії проти 
України, втрачено Кременчуцький НПЗ, імпорт із 
країн агресорів, тимчасово вихід України до морів і 
логістичні ланцюги. Усе це загострило проблему де-
фіциту світлих нафтопродуктів через неможливість 
забезпечити пропозицію на достатньому рівні і як 
наслідок – підвищення цін. 

Український уряд, щоб вирішити проблеми  
ринку світлих нафтопродуктів, використав подат-
кові інструменти та регулювання цін. Проте це дало 
короткостроковий ефект, а проблема залишилася. 
Відмовившись від регулювання цін на пальне, уряд 
спрямував зусилля на сприяння у пошуку поста- 
чальників бензину і дизельного пального та пошуку 
логістичних шляхів їх транспортування в Україну. 
Важливим партнером України у подоланні паливної 
кризи стала Польща. На західний кордон припадає 
більшість шляхів імпорту нафтопродуктів. Тож роз-
почалася активна робота над збільшенням потужно-
стей прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, 
створені окремі смуги для ввезення товарів страте-
гічного значення, серед яких і нафтопродукти. Вра-
ховуючи стабільне зростання попиту на світлі наф-
топродукти (у травні добове споживання пального 
склало 13,2 тис. т, тоді як у березні було 12,4 тис. т), 
завдання уряду спрямоване на збільшення пропози-
ції щонайменше до 15-16 тис. т на добу, щоб опера-
тори мали можливість наростити запаси нафтопро-
дуктів і зменшити черги на АЗС. Так, за квітень  
2022 р. порівняно із березнем цього року суттєво збі-
льшився імпорт усіх нафтопродуктів: бензину – 
майже утричі; дизельного пального – на 17% [17] 
(див. рисунок). 

На ринку роздрібної торгівлі світлими нафто-
продуктами продовжується тенденція до консоліда-
ції операторів ринку. Основні мережі галузі умовно 
можна поділити на дві групи, що відрізняються фо-
рматом АЗК:  

- повноформатні АЗК, які мають магазин, сер-
віси і пропонують додаткові послуги; 

- вузькоформатні АЗК, де немає магазину, до-
даткових послуг і сервісів.  

До першої групи можна віднести компанії, які 
працюють під брендами ОKKО, WОG, Shеll, Аmіс, 
Sосаr, Glusgо. До компаній другої групи відносяться 
оператори, пов’язані (асоційовані) з групою «При-
ват»: АNР, Авіас, Альфа-нафта, UKRNАFTА, а та-
кож більшість дрібних мереж.  
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Рисунок. Імпорт нафтопродуктів в Україну [17] 

Поява нових компаній на ринку не прогнозу-
ється. У довгостроковій перспективі винятком мо-
жуть стати західні нафтові компанії. Проте розбу-
дова ними мережі АЗК на вітчизняному ринку обме-
жується часовими, адміністративними і територіа-
льними факторами, а тепер ще й невизначеністю у 
зв’язку із війною в Україні.  

Рівень конкуренції на ринку роздрібної торгівлі 
світлими нафтопродуктами певною мірою зменшу-
ється через наявність вхідних бар’єрів. Такими 
бар’єрами є значні фінансові ресурси, необхідні для 
становлення і розвитку бізнесу у цій сфері, законо-
давчі обмеження (ліцензування, видача дозволів, 
сертифікація, вимоги до розташування згідно нор-
мативів тощо), обмеженість територій для будів- 
ництва нових АЗС. Крім того, мають місце і вихідні 
бар’єри, пов’язані із складністю продажу учасників 
ринку через законодавчі обмеження та пошук плато-
спроможного покупця. Усі ці бар’єри – адміністра-
тивні, економічні, технологічні – є досить склад-
ними для подолання ще й тому, що між операторами 
та їх мережами мають місце домовленості, узгодже-
ність поведінки, що є предметом розслідувань АМК 
[18]. 

Варто вказати й на те, що частина ринку світлих 
нафтопродуктів у нашій державі працює «сіро» – не 
сплачуючи податки і за рахунок цього отримуючи 
змогу тримати низькі ціни на свою продукцію. Від-
так ті, хто працює легально, змушені продавати  
бензин за високими цінами і конкурувати в рівні об-
слуговування, а не у вартості палива. На жаль, анти-
монопольні органи та інші контролюючі інституції 
не приділяють належної уваги тим, хто оптимізує 
податки і спотворює конкурентне середовище. 

Серйозною проблемою конкуренції на ринку 
роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами є до-
тримання операторами норм законодавства про за-
хист прав споживачів. Якісне пальне – це пальне, 
яке відповідає українським або європейським стан-
дартам якості. Суб’єкт господарювання, що здійс- 

нює торгівлю нафтопродуктами, зобов’язаний на-
дати споживачеві необхідну, доступну, достовірну 
та своєчасну інформацію про нафтопродукти, а та-
кож на вимогу споживача – копію документа про як-
ість (паспорт якості) палива та копію декларації про 
відповідність. Проте, навіть найдосвідченіший во-
дій не може визначити якість пального за кольором 
чи запахом. Якість стане зрозумілою лише за кілька 
кілометрів поїздки. На АЗС оператор зобов’язаний 
завжди видавати касовий чек, який треба зберігати 
до наступної заправки. Невидача чека або питання 
про його необхідність повинні насторожити спожи-
вача – краще відмовитися від отримання таких по- 
слуг. Якщо є підозра недоливу пального, можна ско-
ристатися правом контрольного проливу колонки. 
Колонка зупиняється, перевіряється той заправний 
пістолет, щодо якого є претензія. Пролив здійсню-
ється у присутності начальника АЗС або іншої упо-
вноваженої особи. Далі за допомогою еталонного 
мірника у вашій присутності роблять контрольний 
пролив. У разі виявлення недоливу, відшкодову-
ються збитки споживачу і припиняється подальше 
використання цієї колонки до проведення ремонту. 

Інститутом споживчих експертиз було прове-
дено експертизу бензину А-95. Перевіркою були 
охоплені АЗС найбільших всеукраїнських мереж, а 
також деяких регіональних учасників ринку. Резуль-
тати довели, що на українських заправках, окрім  
якісного європейського бензину, багато сумнівних 
сумішей, користуватися якими небезпечно; «бодяж-
ники», користуючись складною ситуацією в країні, 
заробляють надприбутки на здоров'ї громадян і бю-
джетах автовласників [19]. 

Варто звернути увагу на проблему надмірної 
зарегульованості ринку роздрібної торгівлі нафто-
продуктами. На жаль, незважаючи на анулювання 
дії близько 66-и технічних умов на бензин автомобі-
льний, паливо дизельне та їх компоненти, ринок  
роздрібної торгівлі нафтопродуктами продовжує ре-
гулювати вражаючий «масив» нормативно-правих 
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актів, Держстандартів України (ДСТУ) та технічних 
умов, у тому числі й колізійних. Зокрема, специфіка 
регламентування ринку роздрібної торгівлі нафто-
продуктами в Україні полягає в одночасному існу-
ванні двох стандартів якості нафтопродуктів, а саме 
ДСТУ 4063-2001 (що є аналогом Євро-2) і ДСТУ 
4839-2007 (що відповідає Євро-4, -5). 

Ситуація на ринку роздрібної торгівлі світлими 
нафтопродуктами характеризується значною ціно-
вою нестабільністю і високим рівнем залежності від 
імпортних поставок. Покращити ситуацію здатне 
формування запасів нафти і нафтопродуктів, що 
сприятиме забезпеченню стабільності функціону-
вання ринків, а також зниженню залежності від ім-
порту пального. Тому, існує необхідність у розробці 
та затвердженні низки нормативно-правових актів, 
спрямованих на врегулювання питання формування 
запасів нафтопродуктів в Україні, а саме: 

– визначення періодичності перегляду (вне-
сення змін) до моделі підтримки мінімальних запа-
сів у разі зміни співвідношення обсягу споживання 
бензину, дизельного палива та скрапленого газу; 

– визначення процедури вивільнення запасів із
державного резерву нафтопродуктів на прозорих та 
недискримінаційних засадах; 

– запровадження системи мінімальних запасів
нафти і нафтопродуктів [20]. 

Одним із ключових завдань на державному  
рівні є створення цілісної системи моніторингу ри-
нку світлих нафтопродуктів з метою забезпечення 
належного рівня їх якості й безпечності, а також ме-
ханізму прозорого формування ринкових цін на на-
фтопродукти та скраплений газ як моторне пальне. 
Цим питанням активно займається Міністерство 
енергетики України (розробляє проєкт постанови), 
якою пропонується затвердити: 

– порядок проведення моніторингу якості та
безпечності нафтопродуктів на ринку; 

– порядок проведення моніторингу обсягів і цін
на ринках нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу 
в Україні; 

– порядок відбору суб’єктів господарювання,
уповноважених на здійснення моніторингу обсягів і 
цін на ринках нафти, нафтопродуктів і скрапленого 
газу в Україні. 

В межах пропонованої системи моніторингу 
якості і безпечності нафтопродуктів, зокрема тих, 
які ввозяться з-за кордону, має діяти ціновий моні-
торинг на оптовому і роздрібному ринках нафтопро-
дуктів і скрапленого газу та мають бути встановлені 
критерії відбору суб’єктів господарювання, уповно-

важених на здійснення цінового моніторингу опто-
вого ринку нафтопродуктів і скрапленого газу. Та-
кий моніторинг має забезпечити продаж на роздріб-
ному ринку пального належної якості, безпечності, 
а також прозорість механізму формування роздріб-
них цін. Для забезпечення дотримання норм конку-
ренційного законодавства безпосередню участь у 
розробленні системи моніторингу ринку нафтопро-
дуктів бере АМКУ. 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень. Ринок світлих нафтопродуктів відіграє значну 
роль у соціально-економічному розвитку країни та 
забезпеченні її енергетичної безпеки. Роздрібний 
продаж світлих нафтопродуктів (бензину та дизель-
ного пального) займає значну частку у загальному 
товарообороті країни, підтверджуючи роль у напов-
ненні державного бюджету, створенні нових робо-
чих місць, розбудові відповідної інфраструктури, за-
безпеченні соціально-економічного розвитку країни 
та її енергетичної безпеки. 

Проведений аналіз показав, що стан конкурен-
ції на ринку можна охарактеризувати як «жорстка» 
або «розпливчаста олігополія», утворена кількома 
потужними операторами ринку, колективне стано-
вище яких на ринках має структурні ознаки моно- 
польного (домінуючого). 

З метою посилення конкуренції на аналізова-
ному ринку рекомендовано: запровадження заходів 
для диверсифікації поставок світлих нафтопродук-
тів в Україну та сприяння цьому органів державної 
влади; створення достатніх економічних і політич-
них умови для відновлення і модернізації вітчизня-
ної нафтопереробної галузі; здійснення згідно із за-
твердженими нормами моніторингу ринку органами 
АМКУ; стримування суб’єктів господарювання від 
порушень конкуренційного законодавства; зни-
ження податкових ставок непрямих податків на ри-
нку роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами; 
контроль якості пального; розроблення недискримі-
наційного порядку формування резервів світлих на-
фтопродуктів. 

Оскільки розвиток ринку світлих нафтопродук-
тів здійснюється в умовах цінової нестабільності, 
значної залежності від імпортних поставок, втрати 
ринкових позицій вітчизняних виробників пального, 
активізації проявів недобросовісної конкуренції на 
ринку, подальші наукові дослідження мають бути 
спрямовані на розробку комплексу відповідних за-
ходів, спрямованих на стимулювання конкурентних 
відносин та обмеження зловживань домінуючим 
становищем операторів на вітчизняному ринку світ-
лих нафтопродуктів. 
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Скорик Г. І., Пушак Г. І. Розвиток конкуренції на ринку світлих нафтопродуктів: теорія, проблеми і шляхи їх 
вирішення 

Обґрунтовано, що розвиток конкуренції на ринку світлих нафтопродуктів є складним і суперечливим, що обумовлено 
низкою проблем: скорочення обсягів вітчизняного виробництва та лідерство імпортерів на українському ринку світлих наф-
топродуктів; непрозорість економічних відносин, посилення тіньових операцій; нестабільна внутрішня і зовнішня цінова 
кон’юнктура; коливання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне; загострення проблем, спричинених російської агресією 
в Україні. 

Визначено, що ринок роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів характеризується як «жорстка» або «розпливчаста 
олігополія», утворена кількома потужними операторами ринку, що займають близько 70%, колективне становище яких на 
ринках має структурні ознаки монопольного (домінуючого), що створює можливість свідомої паралельної поведінки учасни-
ків ринку (мовчазної змови). Обґрунтовано економічні і правові засади обмеження зловживань домінуючих операторів на 
ринку та розвитку конкуренції на ньому. 

Ключові слова: ринок світлих нафтопродуктів, конкуренція, АМКУ, ринкова влада, узгоджені дії, добросовісна конку-
ренція, обмеження конкуренції. 

Skoryk H., Pushak H. Development of competition in the market of light oil products: theory, problems and ways of their 
solution 

It is substantiated that the development of competition in the market of light oil products is complex and controversial, due to a 
number of problems: reduction of domestic production and leadership of importers in the Ukrainian market of light oil products; non-
transparency of economic relations, strengthening of shadow operations; unstable internal and external price environment; fluctuations 
in retail prices for gasoline and diesel fuel; aggravation of problems caused by Russian aggression in Ukraine. 

It is determined that the market of retail sales of light oil products is characterized as a «rigid» or «vague oligopoly» formed by 
several powerful market operators, occupying about 70%, whose collective position in the markets has structural features of a monopoly 
(dominant), which creates the possibility of conscious parallel behavior of market participants (tacit collusion). The economic and legal 
principles of limiting the abuse of dominant operators in the market and the development of competition in it are substantiated. 

Keywords: market of light oil products, competition, AMCU, market power, concerted actions, fair competition, restriction of 
competition. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи прак- 
тичними завданнями. Рівень успішності розвитку 
економіки будь-якої є тісно пов’язаним із її рівнем її 
спроможності розвиватися у контексті загально- 
світових трендів, процесів. Останні характеризу-
ються зростанням рівня конкуренції на глобальних, 
регіональних ринках, що суттєво ускладнює умови 
провадження діяльності суб’єктами зовнішньотор-
говельної діяльності. Останніми роками спостеріга-
лося позитивне явище розвитку вітчизняної еконо-
міки (2015-2019 рр.), зокрема за цей період відбува-
лося щорічне нарощування обсягів експорту про- 
дукції, послуг. Однак протягом 2020-2021 рр. спо-
стерігається від’ємна динаміка, спричинена панде-
мією ковід-19, до цього із 24 лютого 2022 р. дода-
лися воєнні дії агресора, що зумовили значні руйну-
вання як економічної, так і соціальної інфраструк-
тури, спровокували негативні логістичні зміни. Не-
гативну динаміку також має виробництво, попит, 
споживання тощо.  

За таких умов вітчизняна економіка потребує 
якісного модернізування, адаптування до умов 
війни, та відновлення у поствоєнний період. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв'язання даної проблеми. 
Питання теоретико-методологічного змісту, роз- 
витку логістики, сутності, можливостей та перспек-
тив щодо вдосконалення, розвитку логістичних про-
цесів, системи управління логістичною діяльністю 
підприємств і організацій досліджували у наукових 
працях такі відомі зарубіжні вчені: Д. Бауерсокс [1], 
Д. Кісперська-Моронь [24], Д. Клос [1], М. Крiсто-
фер [10], Д. Ламберт [16], Дж. Сток [16], А. Харiсон 
[20], Д. Уотерс [18], а також вітчизняні: С. Баркова 
[19], В. Володченко [8], О. Гірна [2; 3; 23], Н. Глин-
ський [3], С. Дубовик [4], А. Завербний [5, 6], С. Іва-
нов [7], О. Кобилюх [3], С. Колесников [8], Є. Кри-
кавський [9], Ю. Лола [11], В. Ляшенко [7], Н. Осадча 
[7], Г. Пушак [12], С. Свиридко [14], Н. Сигида [4], 
Ю. Спесивий [4], Н. Трушкіна [12], І. Фоміченко 
[18], H. Чухрай [22; 23], Ю. Шкригун [21]. Зокрема, 
в наукових публікаціях вчених відображається й 
проблематика формування, управління логістич- 
ними ланцюгами за умов невизначеності [7; 11; 14; 
23], пандемії [2; 3] тощо.  

Виділення невирішених раніше частин зага-
льної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Незважаючи на значні здобутки в дослід-
женнях проблем, перспектив розвитку логістичних 
процесів за умов невизначеності, кризи, ніхто зі здо-
ровим глуздом до 23 лютого 2022 р. навіть не міг по-
думати досліджувати дані аспекти за умов повно- 
масштабного військового вторгнення. За умов воєн-
ного стану в Україні гостро постала потреба у до- 
слідженні питань формування (побудови) нових ло-
гістичних ланцюгів, відновлення колишніх (після 
завершення війни), окреслення перспектив подаль-
шого їх розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження особливостей 
логістичних процесів у воєнний період, аналізу-
вання проблем та перспектив їх подальшого віднов-
лення, розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Розвиток економіки, удосконалення тех-
нологій сприяли мінімізуванню повної собівартості 
продукції у багатьох галузях. Тому з’явилася по- 
треба у вдосконалення задля забезпечення необхід-
ного рівня конкурентоспроможності. Так постала 
концепція управління ланцюгами постачання (так 
званий «Supply Chain Management» або абревіату-
рою – SCM) [4, c. 402].  

Ключова ідея нової парадигми полягала в тому, 
що «ланцюг постачання повинен зберігати свою не-
подільність. Процеси його оптимізування мають 
проводитися із урахуванням вимог абсолютно усіх 
учасників. Складові (елементи)логістичної системи 
упорядковані певним чином і складають «ланцюг 
постачання» [4, c. 402-403].  

Зрозуміло, що сьогодні українська логістична 
система потребує швидкого, суттєвого коригування. 
Адже, як показує аналізування результатів проведе-
ного (серед учасників тендерів у Prozorro) 85% із 
опитаних вже скоротили кількість замовлень, а 6% 
змінили профіль бізнесу, ще 19% планують змінити 
для адаптації щодо воєнного часу [15]. Окрім того,  
опитані підприємці на друге місце серед потреб від 
держави поставили «допомогу із логістикою» 
(17%), на перше – потребу у податкових канікулах 
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(37% респондентів) [14], що говорить про проблем-
ність формування логістичних ланцюгів. 

Проблема щодо оптимізування логістики (ло- 
гістичних ланцюгів) є загальнодержавною другою 
(звісно, після ведення військових дій) проблемою, 
що потребує від України ефективного і швидкого 
розв’язання. 

За умов воєнного стану, високодинамічного се-
редовища у процесі управління ланцюгами поста-
чання (SCM) доцільно застосовувати концепцію 
швидкого реагування («Quick Response Logistics» 
(QRL) [1].  

Формування цієї концепції викликана зростан-
ням кількості ускладнених запитів на ринку (запити 
ставали досить різноманітними, мінливими), що їх 
неможливо було спрогнозувати, особливо на трива-
лий період) та нарощуванням рівня конкуренції  
через імпортування товарів із країн із дешевими ре-
сурсами (сировиною, робочою силою тощо).  

Обидва фактори призвели до потреби ведення 
виробничо-господарської діяльності за умов неви-
значеності (хаосу), а також шукати потенційні 
шляхи скорочення витрат задля підвищення рівня 
конкурентоспроможності [1]. 

Перевагою, головним принципом даної кон- 
цепції є чітке орієнтування на збирання, моніторинг, 
аналізування інформаційних даних щодо фактичних 
закупівель у місцях їх здійснення. У порівнянні з ін-
шими, які покладаються лишень на результати про- 
гнозування розвитку ринку. Адже своєчасно отри- 

мані, актуальні  дані виступатимуть підставою щодо 
миттєвого логістичного реагування виробників то-
варів (послуг), їх постачальників, перегляд ними 
стратегій тощо [1]. 

Можливість щодо активного управління будь-
якими ризиками на всіх етапах реалізування ланцю-
гів постачання є надважливим чинником, що впли-
ває на рівень розвитку підприємства. Вміння перед-
бачати (прогнозувати) події, управляти різноманіт-
ними ризиками  виступає ключовим критеріїв рівня 
ефективності ведення бізнесу. Доцільним є виокрем-
лення ризиків, що пов’язані із ринковим попитом та 
інфраструктурою. До першої категорії доцільно від-
нести руйнування попиту, банкрутство постачаль-
ників, провайдерів, коливання валютних курсів та 
ін. До другої – руйнування виробничих потужнос-
тей, руйнування транспортних зв'язків, руйнування 
потужностей постачальників, руйнування інформа-
ційних систем, руйнування інфраструктури, полі- 
тичні, фінансово-економічні кризи тощо [22; 23]. 

Очевидною постає потреба щодо модифіку-
вання функціональних стратегій вітчизняних під- 
приємств. Мова йде про виробничу, логістичну, фі-
нансову та інші стратегії.  Модифікування повинне 
відбуватися у напрямку їх оптимального узгод-
ження із актуальними викликами і ризиками [13], 
адаптування до динамічного зовнішнього середо-
вища, враховуючи домінуючий стратегічні орієн-
тири («ефективність», «еластичність» та ін.) (див. 
таблицю) [13]. 

Таблиця 
Основні способи нейтралізування впливу проблемних зон на логістичні процеси у воєнний період 

Існуючі проблемні зони Потенційні способи нейтралізування дії,  
впливу проблемних зон 

Система управління запасами (відповідність обсягів ви-
робничих запасів існуючим виробничим потребам, обся-
гів запасів готової продукції рівню ринкового попиту) за 
умов невизначеності у воєнний період 

Формування надійних прогнозів.  
Стабілізування попиту (зменшення постачання, нарощу-
вання комплектності.  
Поглиблення спеціалізування.  
Синхронізування процесів «постачання»-«вироб-
ництво»-«збут».  
Забезпечення прозорості діяльності.  
Швидке реагування та адаптування до змін  

Система управління взаємовідносинами зі споживачами 
(непередбачуваність попиту у воєнний період, вимушена 
тимчасовість деяких трансакцій, вилучення дебіторської 
заборгованості, що впливатиме на рівень фінансової ста-
більності) 

Формування надійних прогнозів. Стабілізування попиту
Формування довготривалих відносин, партнерства тощо. 
Прозорість діяльності, підвищення репутації.  
Підпорядкування єдиному стратегічному орієнтуванню  

Система управління взаємовідносинами з постачальни-
ками, посередниками, підрядниками у воєнний період 
(вимушена тимчасовість деяких трансакцій, відсутність 
синхронності дій, впевненості у майбутніх відносинах 
через війну, відтермінування погашення заборгованості 
через фінансовий стан тощо)  

Стабілізування попиту.
Формування довготривалих відносин, партнерства тощо. 
Формування та розвиток корпоративної культури, підви-
щення репутації. 
Синхронізування процесів «постачання»-«вироб-
ництво»-«збут».  
Підпорядкування єдиному стратегічному орієнтуванню 

Недозавантаженість обладнання (аспект енергоємності, 
енергоощадності). Перебої у виробничих процесах, пос-
тачанні, збуті тощо 

Синхронізування процесів «постачання»-«вироб-
ництво»-«збут».  
Стабілізування попиту. 
Мінімізування простоїв, черг тощо  

Сформовано на основі [9; 11; 13; 22]. 

Враховуючи те, що війна незабаром закін-
читься, настане період відновлення, потрібно також 
враховувати тенденції світової логістики. Аналізу- 

вання сучасних світових трендів показує також при-
скорене трансформування традиційної логістичної 
моделі лінійного ланцюга постачань до цифрових 
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мереж. Останні сприятимуть забезпеченню наскріз-
ної видимості, оперативності реагування, можли-
вість оптимізувати поточні процеси тощо.  

За сучасних умов господарювання постала по- 
требу у якісно нових моделях ланцюгів постачань. 
Зосередження уваги виключно на процесах оптимі-
зування ланцюгів постачань задля мінімізування об-
сягів витрат, запасів та нарощування використання 
активів усунуло буфери, гнучкість задля зменшення 
збоїв, простоїв тощо. COVID-19 та його наслідки по-
казали, що багато корпорацій не усвідомили рівень 
«вразливості власних взаємовідносин у ланцюгах 
постачань до глобальних потрясінь» [17, с. 83-88]. 
Теж саме можна говорити й про вітчизняні підпри-
ємства та воєнний стан. Зокрема це стосується аку-
мулювання продукції лишень в деяких областях,  
зосередження виключно на єдині ланцюги поста-
чання тощо. Вразливість даних моделей показала 
війна. 

Тому необхідно орієнтуватися на новітні техно-
логії розвитку глобальних ланцюгів постачань. 
Вони сприяють прозорості ланцюга, підтримують 
здатність підприємств до протистояння певним по- 
трясінням. Модель лінійного ланцюга постачань 
(традиційна) поступово трансформується до цифро-
вих мереж постачання (DSN). Цифровізація, діджи-
талізація сприяє тому, що функціональні розрізнені 
блоки мереж постачання поділяються, а підприєм- 
ства можуть підключатися до власних мереж поста-
чання. При цьому  DSN сприяють наскрізній види-
мості, співпраці, гнучкості, оптимізації тощо [17, 
с. 82-88]. 

Використання вітчизняними підприємствами 
цифрових технологій («Індустрія 4.0», «Інтернет ре-
чей», «Штучний інтелект», «Блокчейн», «Логістика 
4.0», «Робототехніка», «5-G» тощо) дозволятиме 
оперативніше вирішувати сучасні проблеми (в т.ч. й 
спровоковані війною), прогнозуючи й майбутні [17, 
с. 82-88]. 

Цифрові мережі постачання (при їх реагуванні 
на вплив COVID-19) дали можливість для оператив-
ного реагування на ряд проблем. Їх переваги також 
доцільно застосовувати й при військових діях, теро-
ризмі (з чим стикнулася економіка України) а також 
і при інших проблемах, таких як банкрутство поста-
чальника, високої динамічності кон’юнктури ринку 
[17, с. 82-88] тощо. 

Подальший розвиток вітчизняної логістичної 
сфери буде пов’язаним із відновленням економіки, 
зокрема торговельна активності України. 

Зрозуміло, що можливими є різні сценарії роз-
витку вітчизняних логістичних мереж у післявоєн- 
ний період. Значна кількість ланцюгів постачань 
скорочуватимуться, диверсифікуватимуться за ра-
хунок підключення до них альтернативних партне-
рів.  

Концепція SCM даватиме вітчизняній еконо-
міці можливості координування, регулювання ді- 

яльність підприємств, їх партнерів у динамічному, 
складному оточенні. 

Вказана концепція застосовується у більшості 
розвинених країн. Є дієвим інструментарієм. SCM 
зможе надати вітчизняній логістиці наступні мож-
ливості, переваги:  

– мінімізування витрат, забезпечення договір-
ної дисципліни, підвищення рівня ефективності си-
стеми управління за рахунок трансформування лі-
нійного, послідовного ланцюга постачання до реак-
тивної мережі постачання; 

– підвищення рівня якості продукції (послуг) а
також рівня обслуговування (сервісу) споживачів по 
всьому ланцюгу постачання на базі інтегрування  
бізнес-процесів розроблення, постачання, підтри-
мання виробництва, розподілення серед усіх учас-
ників мережі постачання; 

– досягнення відкритості бізнес-процесів, об-
міну знаннями між партнерами; 

– підвищення рівня клієнтоорієнтованості;
– скорочення періоду виходу на ринок за раху-

нок співробітництва при плануванні, організуванні, 
мотивуванні, контролюванні та регулюванні всієї 
мережі постачання; 

– підвищення рівня соціальної відповідальності
бізнесу, корпоративної культури, репутації за раху-
нок урахування сучасних викликів охорони навко-
лишнього середовища, регулювання суспільно-по-
літичних процесів тощо. 

Вітчизняним підприємствам потрібно також 
враховувати що в глобальних масштабах кожного 
року можливості системи ефективного управління 
ланцюгами постачання мають тенденції до розши-
рення, розвитку, вдосконалення задля сприяння кон-
куруванню у високодинамічному зовнішньому сере-
довищі. Саме тому важливими є процеси монітори-
нгу основних тенденцій світового розвитку SCM та 
QRL, формування загального бачення концепцій 
SCM, QRL. Врахування минулого досвіду, спостере-
ження за теперішніми світовими досягненням нада-
дуть вітчизняному бізнесу можливість спрогнозу-
вати спрямованість SCM, QRL у майбутніх періо-
дах, вирішити сучасні проблеми тощо. 

Висновки з дослідження і перспективи по- 
дальших розвідок у цьому напрямі. Завершуючи, 
варто підкреслити, що війна в Україні містить в собі, 
безумовно, як потенційні суттєві загрози, небезпеки 
продовження зазнавання втрат (через руйнування 
чітко налагоджених логістичних ланцюгів поста-
чання) так і нові (потенційні) можливості щодо  
оновлення, перетворень підприємств і організацій, 
формуючи новітні, значно покращені підходи, адап-
товані до проведення діяльності під час та після кри-
тичного періоду (побудова нової, гнучкої, більш 
адаптивної до реалій, логістичної системи, системи 
комунікування, спрямованих на подальший розви- 
ток підприємств та організацій). Саме ці підходи бу-
дуть напрямками подальших наукових досліджень. 
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Озарко К. С., Челомбитько В. В. Особливості логістичних процесів у воєнний період: проблеми та перспективи 
розвитку 

У статті сформульовано та обґрунтовано перспективи формування логістичних процесів у воєнний період. Виявлено 
проблеми логістичних процесів у воєнний період. Вивчено сутність управління ланцюгами постачання. Досліджено переваги 
та доцільність застосування вітчизняними  підприємствами концепції швидкого реагування, що викликано зростанням кіль-
кості ускладнених запитів на ринку та нарощуванням рівня конкуренції через імпортування товарів із країн із дешевими ре-
сурсами (сировиною, робочою силою тощо). Запропоновано способи нейтралізування впливу проблемних зон на логістичні 
процеси у воєнний період. 

Ключові слова: логістика, логістичні ланцюги, ланцюги постачання, воєнний стан, логістичні процеси, діджиталізація, 
управління ланцюгами постачання. 

Ozarko K., Chelombytko V. Peculiarities of Logistics Processes During the War Period: Problems and Development Pro-
spects 

The article formulates and substantiates the prospects for forming logistics processes in the wartime period. The problems of 
logistics processes during the war period were identified. The essence of supply chain management has been studied. The advantages 
and expediency of the application of the concept of the quick response by domestic enterprises, which is caused by the increase in the 
number of complicated requests on the market and the increase in the level of competition due to the import of goods from countries 
with cheap resources (raw materials, labor, etc.), have been investigated. Methods of neutralizing the influence of problem areas on 
logistical processes during the war period are proposed. 

Keywords: logistics, logistics chains, supply chains, martial law, logistics processes, digitalization, supply chain management. 
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FORMING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND PROVIDING  
OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CORPORATE INTEGRATION ASSOCIATION 

Introduction. The effectiveness of the dynamics 
of a joint-stock company (JSC) in the context of the de-
velopment of the management mechanism of corporate 
enterprises and the formation of properly functioning 
corporate associations is determined by the existing 
potential and prospects for expanding the range of stra-
tegic and current goals (relative to the alternatives of 
preserving the unitary status of the JSC, outside the con-
text of establishing the feasibility of establishing its 
cooperative relations with other economic entities), the 
achievement of which becomes possible on the basis of 
deepening the participation of the corporation in the sys-
tem of long-term contractual relations within the frame-
work of the association of enterprises (created on the ba-
sis of the deepening of mutual participation in capital, 
property and assets, as well as on the joint use of eco-
nomic resources and the technical and technological 
base of production, on the development of a unified 
sales network, etc.), the joint activity of which is regu-
lated through the tools of non-market regulation. 

Problem statement and its connection with im-
portant scientific and practical tasks. The problems of 
forming the investment attractiveness of corporate en-
terprises were considered in the works of many domes-
tic and foreign scientists-economists, such as І. Alek-
seev [1], M. Belousenko [2], R. Whittle [14], Y. Ivanov 
[8], G. Kozachenko [9], R. Lepa [10], A. Pylypenko 
[11], O. Popov [12], M. Rebstock [13], C. Finkelstein 
[15] and others. However, some important theoretical 
aspects of this process, which, in particular, should be 
taken into account in the formation of investment attrac-
tiveness and in ensuring the economic efficiency of cor- 

porate enterprises, have not yet received adequate cov-
erage. 

Allocation of previously unsolved parts of the 
general problem. At the same time, the issue of deter-
mining the priority of development tasks and forming 
the investment attractiveness of corporate enterprises 
and their economic justification require further research. 

It is necessary to consider the strategy of corporate 
enterprises as a separate operational strategy, which de-
termines the logic of development through a change in 
the configuration of assets or the distribution of corpo-
rate control, as well as conducting a two-level assess-
ment of the activities of corporate enterprises. 

Formulation of research objectives (problem 
statement). The purpose of the research in the work is 
theoretical substantiation and development of recom-
mendations for the formation of investment attractive-
ness and ensuring the economic efficiency of corporate 
enterprises. 

In accordance with the stated purpose of the study, 
the following tasks were set: 

- determine the sequence of assessment of the ef-
fectiveness of JSC dynamics with the configuration of 
corporate enterprises; 

- establish the main strategic approaches to re-
source provision for the stability of functioning and de-
velopment of corporate enterprises. 

Materials and Methods. The theoretical-metho- 
dological basis of the study was scientific provisions re-
garding the economy of corporate enterprises, the work 
of domestic and foreign scientists. The information base 
of the research consists of: primary materials of eco- 

Менеджмент 
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nomic research collected, processed and summarized by 
the authors personally, monographs and scientific and 
analytical articles of domestic and foreign authors. To 
solve the tasks, we used the following methods: system 
method - to study investment attractiveness for enter-
prises from different positions as a set of individual ele-
ments; abstract-logical analysis and grouping - when de-
veloping guidelines for prioritizing tasks for corporate 
enterprises. 

An outline of the main results and their justifi-
cation. The determination of investment attractiveness, 
economic efficiency and dynamics in the context of con-
sideration of the development processes of joint-stock 
enterprise associations is objectively multidirectional in 
nature and can be carried out in accordance with the 
existing depth of integration (within the chosen organi-
zational and economic form of formation of the enter-
prise association) from different positions (Fig. 1). 

Fig. 1. Determination of investment attractiveness for joint-stock enterprises from different positions 

The sequence of performance evaluation and dy-
namics of joint-stock companies, taking into account the 
complex multi-level configuration of corporate enter-
prises and the fundamental basis for performance eva- 
luation is shown in Fig. 2. 

The strategic orientations and main provisions of 
the development strategy of corporate enterprises (such 
as increasing income due to the growth of activity vo- 
lumes due to integration, forming a vertically integrated 
business structure, joint development of a new market, 
strengthening competitive positions) generally deter-
mine the general approach and performance evaluation 
criteria. 

Thus, the main element of the management system 
to support the stability of the operation and stability of 
the development of corporate enterprises (which usually 
represents a multi-level hierarchically distributed eco-
nomic structure), the achievement of high results of the 
management of corporate enterprises in general and by 
its components in particular, should be considered the 
formation of an appropriate balancing and coordination 
mechanism distribution within the enterprises of the 
common resource base, as well as further allocation of 

the share of each of the participants in the jointly ob-
tained financial results. It should be noted that the de-
velopment of the specified mechanism due to the hier-
archical multi-level construction of corporate enter-
prises is an extremely difficult task, within the scope of 
which it is necessary to ensure the balanced realization 
of the various content of groups of clearly defined eco-
nomic interests, the carriers of which become a wide 
range of participants in corporate relations at the level 
of the corporate structure both in general and within the 
enterprises included in the association. In addition, it 
should be emphasized that problematic issues related to 
the regulation of the economic aspects of the activities 
of corporate enterprises acquire a particularly varied 
content in the context of justifying the choice of the op-
timal configuration of the distribution of the resource 
base of corporate enterprises, the consolidation of finan-
cial resources of the corporate structure of business, and 
the determination of strategic needs in attracting capital. 
The complexity and ambiguity of choosing a certain op-
tion for solving the specified tasks within the association 
is additionally complicated by the presence of a suffi-
ciently close causal relationship between, on the one 
 

For the integration structure as a whole, based on the consolidation of
financial results

For a certain economic center (central enterprise or parent company) due to
the generalized parameters of financial flows accumulated in the course of
interaction with enterprises - participants of the association

For a balanced combination of the interests of the integration corporate entity
and its participants through the development and in the future - assessment of
the completeness of compliance with internal standards of local profitability
of investments, indicators of profitability on provided internal loans and other
forms of financing
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Fig. 2. The sequence of evaluating the effectiveness of JSC dynamics with the configuration 
of corporate enterprises 

Source: formed on the basis of [12]. 

hand, the expansion of access of a certain member of the 
corporate enterprise to the jointly formed resource base 
of the association and, on the other hand, with an in-
crease in the share of this participant in the joint results 
obtained. 

Therefore, the rationalization of the distribution of 
resources within corporate enterprises (between partici-
pating enterprises – fully or partially independent in 
making economic decisions; included in end-to-end 
chains of creation of new value or those that carry out 
autonomous activities, etc.) first of all involves the de- 
finition of a general strategic basis for streamlining the 
resource base for the functioning and development of 
corporate enterprises (developing an appropriate re-
source strategy or determining the provisions of a set of 
long-term plans for regulating the circulation of re-
sources). 

The need for the formation of a strategic approach 
in this area is determined by the relevance of issues of 
resource provision to support the stability of the func-
tioning and development of corporate enterprises, in 
particular in the following aspects [12]: 

– establishing the scope and structure of prospec-
tive (long-term, with distribution in time and space) 
needs of the association as a whole and for its individual 
members in various types of resources; 

– determination of potential sources of accumula-
tion and consolidation of economic resources (taking 

into account the capacity parameters of various sources 
and potential risks of attracting resources, predicting 
potential restrictions and additional requirements for the 
activities of corporate enterprises when concluding 
long-term agreements on the supply of resources on 
certain contractual terms); 

– determining the parameters of the relevance of
economic resources (establishing the composition and 
identifying the features of «strategic resource zones»), 
as well as identifying the possibilities of redistributing 
directions of resource use by optimizing the structural 
and quantitative parameters of distribution, matching 
the spatio-temporal characteristics of supply with the 
dynamics of resource use needs; 

– identification of admissible and marginal re-
source restrictions, substantiation of progressive norms 
of consumption of various types of resources, respec-
tively, regarding the conditions of differentiation of the 
use of resources by various participants of corporate en-
terprises; 

– prospective scientific, technical and economic
substantiation of measures for the rationalization and 
optimization of the technological foundations of the pro-
ductive use of all types of resources in the production 
process, as well as the development of recommenda-
tions for improving the construction and mechanism of 
operation of the system of logistic service for the move-
ment of resource flows, etc. 

The main stages of the effectiveness of JSC dynamics with the configuration of 
corporate enterprises

• accounting of the results of the activities of participating enterprises and corporate
enterprises as a whole

• adjustment of the development strategy, structure and current plans of corporate
enterprises in general and by participating enterprises in particular

• current planning of activities of corporate enterprises as a whole and by
participating enterprises

• development of a strategy for the formation and integration development of a
corporate association

• assessment of the effectiveness of the functioning of participating enterprises and
corporate enterprises as a whole

Conducting an assessment of the effectiveness of the integration dynamics of JSC with 
the configuration of corporate enterprises

• determination of the target orientations of integration and substantiation of the
provisions of the development strategy of corporate enterprises

• streamlining the structure of the corporate association
• definition of strategic goals
• development and coordination of development strategies of enterprises that are

members of the association
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The possibilities of providing effective solutions to 
the above-mentioned problematic issues and manage-
ment tasks within the corporate structure largely de-
pend, firstly, on the objective parameters and the exist-
ing degree of production and technological closeness 
and connectedness of the constituents of the association, 
and, secondly, from the chosen organizational and eco-
nomic form of corporate enterprises, the variants of 
which, in turn, are determined by the varying degree of 
centralization of management functions, economic 
rights and powers. Thus, with the mono-technological 
or mono-product character of production orientation in 
combination with the centralization of management of a 
corporate enterprise, it is quite possible to build a single 
centralized system of resource provision and develop a 
full end-to-end complex of plans in the field of for-
mation and use of the resource base of the functioning 
and development of participants. However, the vast ma-
jority of modern corporate enterprises are characterized 
by a higher level of diversification of production and 
sales in combination with decentralization of manage-
ment, which provide for the expediency of maintaining 
and maintaining a sufficiently high level of economic 
initiative and economic independence of the participants 
of corporate enterprises when planning and solving a 
wide range of practical tasks [11]. 

Therefore, within the diversified and decentralized 
corporate structure, the levers of managerial influence 
on the processes of accumulation of the resource base 
and regulation of resource provision, ensuring the effi-
ciency and effectiveness of the use of economic re-
sources of the participants of such corporate enterprises 
should be concentrated primarily within the framework 
of the development of a single mechanism for regulating 
the distribution and regulation of the movement of fi-
nancial resources as economic reflection of the state and 
dynamics of a set of economic phenomena that collec-
tively make up the realities of the production and eco-
nomic activity of corporate enterprises. It should also be 
emphasized that the creation of such a single mechanism 
seems appropriate even for highly centralized and tech-
nologically homogeneous corporate enterprises, since 
the expanded use of indirect methods of managerial in-
fluence and financial regulation in this context can allow 
not only to strengthen the motivation to increase the ef-
ficiency of management on the basis of increasing effi-
ciency and flexibility making business decisions, as well 
as by supporting the independence and initiative of the 
personnel of enterprises - participants of corporate en-
terprises, but it can also serve as a strong basis for the 
purposeful reduction and saving of administrative costs 
associated with the implementation of centralized plan-
ning and control. 

The productivity of using the mechanism of ma- 
nagement regulation of the movement of financial re-
sources as a basis for the formation of an appropriate 
resource base and ensuring the efficiency of the use of 
economic resources in corporate enterprises is deter-

mined primarily by the special place and exceptional im-
portance of finance in the economic activity of enter-
prises, which are manifested in such signs and features 
[1]: 

– financial resources are both a general basis and a
prerequisite for the accumulation of the necessary and 
sufficient resource base of the economy, and act as a ba-
sis for ensuring the combination, substitution, redistri-
bution of all other types of economic resources; the for-
mation and distribution of finances in the system of 
planning economic operations is determined by the 
long-term direction, which to the greatest extent meets 
the requirements and the content of the needs for ensur-
ing strategic orientation when organizing the system of 
resource support for the functioning and development of 
corporate enterprises; 

– the criteria for assessing the rationality of the dis-
tribution and the efficiency of the use of financial re-
sources are determined by clarity and purposefulness, 
which allow us to identify a hierarchical system of fi-
nancial goals, the achievement of which depends on en-
suring the effectiveness of activities, the stability of 
functioning and the stability of the development of both 
corporate enterprises and individual joint-stock enter-
prises in its composition; 

– the organicity of the relationship and the logic of
the subordination of the set financial goals to the provi-
sions and priorities of the general economic strategy of 
the corporate association, which allows ensuring the 
balance of measures to regulate the movement of finan-
cial flows for each individual type of economic activity, 
functions or other parameters that distinguish the exist-
ing differences in conditions management of individual 
members of corporate enterprises. 

In addition, it should be noted that the successful 
functioning and sustainable development of corporate 
enterprises requires the observance of the interests of a 
wide range of stakeholders (all representatives of groups 
of persons interested in the activities of joint-stock com-
panies that are part of the association, including, first of 
all, the personnel of corporate enterprises ). 

Therefore, in order to fulfill the social obligations 
stipulated by the relevant intra-corporate labor agree-
ments and institutional contracts of a higher level  
(general and sectoral agreements, norms of the function-
ing of social partnership mechanisms), within the cor-
porate enterprise and at individual enterprises participat-
ing in the association, it seems appropriate to provide 
the expediency of forming additional target funds, the 
funds of which can be directed to meeting the needs of 
improving the quality of working life, motivating and 
stimulating the productive work of personnel, social 
support, etc. Thus, the provisions of the financial stra- 
tegy of the corporate structure should also take into ac-
count the need to comply with requirements and fulfill 
priorities for financing not only industrial and economic 
activities, but also the implementation of social projects 
and programs. 
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Thus, it should be noted that streamlining the pro-
cesses of JSC finance formation and substantiation of 
strategic needs in capital accumulation needs and should 
be carried out on the basis of the development and im-
plementation of a separate financial strategy and a cor-
responding system of end-to-end financial plans as a 
perspective-oriented complex of coordinated measures 
and actions for effective attraction, use, distribution and 
redistribution, regulation of the movement of financial 
resources in the direction of the achievement and full 
implementation of a hierarchical system of financial 
goals that ensure economic development and social ful-
fillment (in accordance with modern conditions of hu-
manization and socialization of economic life) of the as-
sociation of enterprises as a whole and its individual par-
ticipants in particular. 

The key determinant of the formation of the finan-
cial strategy of the corporate structure is the aggregate 
economic potential of the participants of corporate en-
terprises, formed by existing competitive advantages, 
resource opportunities and existing reserves in the pro-
duction-technological, marketing-sales, financial-eco-
nomic spheres, as well as in the area of formation and 
use of human capital of the respective JSCs . A complex 

combination and diverse combination of various aspects 
of the formation and use of economic potential (which 
finds detection at certain rates of the dynamics of 
changes in the volume of production and sale of pro- 
ducts and services, in the implementation of established 
cost standards, in the arrangement of assets and liabili-
ties of the enterprise by size and structure, in the orga- 
nization of marketing and sales, etc.) is directly reflected 
in the financial condition, current liquidity and financial 
stability of the association of enterprises and its partici-
pants, in determining the needs for basic and additional 
financing, as well as in the justification, adoption and 
implementation of management decisions regarding the 
regulation of distribution and movement financial flows 
in general. 

Within the framework of the development of the 
financial strategy of the corporate structure, it is neces-
sary not only to define long-term target orientations and 
parameters of financial activity, but also to create a com-
mon basis for harmonizing and balancing the rest of the 
economic decisions, the implementation of which is to a 
certain extent reflected in the dynamics of the imple-
mentation of the key processes of the formation and use 
of financial resources corporate enterprises (Fig. 3). 

Fig. 3. Formation and use of financial resources of corporate enterprises 

Source: formed on the basis of [11]. 

The logic of the process of forming the financial 
strategy of the corporate structure must necessarily be 
based on the observance of the basic principles and re-
quirements that regulate the procedural and instrumental 
aspects of the formation of the financial strategy within 

the association as a whole and at the level of its indivi- 
dual participants. 

Conclusions. The results of the conducted research 
allow us to draw conclusions that the strategy of forming 
investment attractiveness and ensuring the economic ef- 

•choosing an investment policy, determining the objects and
amounts of financing, establishing the source of financing,
predicting risks and planning the return of fundsFinancing

•ensuring an acceptable level of liquidity and solvency, compliance
with general and local investment profitability standards,
fulfillment of established profitability indicators for internal loans
and other forms of financing

Maintaining proper financial 
condition

•streamlining the distribution of financial flows in space and time,
functions and tools for making managerial decisions in the financial
sphere, determining the dependence and nature of the influence of
managerial actions, etc.

Investment and management 
of the circulation of financial 

resources

•the field of dividend payments, motivational support for improving
business efficiency

Distribution of the results of 
the use of financial resources
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ficiency of corporate enterprises should be considered 
as a long-term (defined in quantitative, qualitative and 
structural terms) direction of concerted actions in the 
field of forming financial resources and substantiating 
strategic needs for attracting corporate capital enter-
prises, the implementation of which allows such an as-
sociation of enterprises to solve a complex of problems 
regarding the selection of the optimal capital structure 
and its management; the development of a dividend po- 
licy (which meets the goals of maximizing income and 
providing enterprises within it with sufficient capital for 
reinvestment); support of the material and technical base 
and commodity stocks of the participants at a level that 
ensures constant strengthening of competitive ad-
vantages and maintenance of the proper competitive sta-
tus of the corporate enterprise as a whole and its partic-
ipants in particular. 

One of the key tasks of the strategic planning of the 
development of joint-stock companies within the frame-
work of the formation of the strategy of corporate enter-
prises is the optimization of the distribution of financial 

resources among the participants of such an association. 
When resolving contradictions and contradictions that 
arise between the subjects of this process, within the 
framework of the financial strategy of corporate enter-
prises, issues determining the origin of financial re-
sources (loan, equity capital), the structure of funding 
sources, and the time parameters of attracting resources 
are also considered. The choice of investment direction 
of funds accumulated within the entire corporate enter-
prise is usually carried out on the basis of the choice of 
financing direction (taking into account the compliance 
with profitability standards), the type of competitive ad-
vantage that ensures effective activity, and the degree of 
autonomy of project implementation. 

Directions for further research in the field of in-
vestment attractiveness and ensuring the economic effi-
ciency of corporate enterprises are related to the consi- 
deration of methodological aspects of planning invest-
ment projects within the framework of an integrated 
business structure. 
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Гуцалюк О. М., Бондар Ю. А., Попов О. Є. Формування інвестиційної привабливості та забезпечення економічної 
ефективності корпоративних підприємств  

Розвиток акціонерних товариств в контексті розбудови механізму управління корпоративними підприємствами та фор-
мування належно діючих корпоративних об’єднань, визначається наявним потенціалом та перспективами розширення кола 
стратегічних та поточних цілей та є актуальним дослідженням сьогодення. Метою дослідження у роботі є теоретичне об- 
ґрунтування та розробка рекомендацій щодо формування інвестиційної привабливості корпоративного інтеграційного об’єд-
нання. Доведено, що вибір та обґрунтування оптимальності складу джерел формування капіталу корпорації дозволяє: забез-
печити диференціювання джерел інвестиційних ресурсів за програмними цілями обраної стратегії; визначити сукупність най-
більш бажаних джерел формування капіталу; конкретизувати напрямки використання ресурсів. Встановлено, що формування 
інвестиційної привабливості корпоративних підприємств на різних стадіях його життєвого циклу залежить від багатьох фак-
торів, таких як вартість джерела, доступність джерела, імідж об’єднання перед постачальниками фінансових ресурсів, вели-
чина власних активів, придатних для реінвестування. Встановлено, що здійснення інтеграційних операцій є важливим еле- 
ментом загального контексту соціально-економічного розвитку корпоративних підприємств, що вимагає формування належ-
ного стратегічного підґрунтя для підтримки інвестиційної привабливості та забезпечення економічної ефективності корпора-
тивних підприємств. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновки про те, що формування капіталу та 
інвестиційної привабливості корпоративного об’єднання залежить від урахування в процесі формування та розвитку інтегра-
ційної структури особливостей організаційно-правової форми акціонерних товариств, які виступають учасниками корпора-
тивних підприємств. 

Ключові слова: корпоративні підприємства, економічна ефективність, інвестиційна привабливість, акціонерне това- 
риство, корпорація, стратегія. 

Hutsaliuk O., Bondar Iu., Popov O. Forming of Investment Attractiveness and Providing of Economic Efficiency of 
Corporate Integration Association 

The development of joint-stock companies in the context of the development of the management mechanism of corporate enter-
prises and the formation of properly functioning corporate associations is determined by the existing potential and prospects for ex-
panding the range of strategic and current goals and is a relevant research of today. The purpose of the research in the work is theoretical 
substantiation and development of recommendations for the formation of investment attractiveness of the corporate integration asso-
ciation. It is proven that the selection and justification of the optimal composition of the sources of capital formation of the corporation 
allows: to ensure the differentiation of sources of investment resources according to the program objectives of the chosen strategy; 
determine the set of the most desirable sources of capital formation; to specify directions of resource use. It was established that the 
formation of the investment attractiveness of corporate enterprises at various stages of its life cycle depends on many factors, such as 
the cost of the source, the availability of the source, the image of the association in front of suppliers of financial resources, the amount 
of own assets suitable for reinvestment. It was established that the implementation of integration operations is an important element of 
the general context of social and economic development of corporate enterprises, which requires the formation of an appropriate stra-
tegic basis for maintaining investment attractiveness and ensuring the economic efficiency of corporate enterprises. The results of the 
conducted research allow us to draw conclusions that the formation of capital and investment attractiveness of a corporate association 
depends on taking into account in the process of formation and development of the integration structure the peculiarities of the orga- 
nizational and legal form of joint-stock companies that are participants in corporate enterprises. 

Keywords: corporate enterprises, economic efficiency, investment attractiveness, joint-stock company, corporation, strategy. 
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА СТАЛОГО РОЗВИТКУ   
СТАРОПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ: ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД  

СТРАТЕГУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ 

Постановка проблеми. Дослідження науков-
ців, які присвячені  теоретичним і прикладним аспе-
ктам проблем розвитку національної та регіональ-
них інноваційних екосистем, виконувались в Інсти-
туті економіки промисловості [1-6], Інституті еконо-
міки і прогнозування НАН України [7; 8], Інституті 
досліджень науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г. М. Доброва НАН України [9; 10] та ін. 

Проте актуальним залишаються дослідження, 
які потребують уточнення та створення інструмен-
тів інституційної підтримки розвитку інноваційних 
екосистем саме регіонального рівня, рівень актуаль-
ності яких зростатиме в умовах післявоєнного від-
новлення регіонів держави. Врахування європейсь-
кого досвіду при формуванні підходів територіаль-
ного поділу та регіональної політики, в яких прийн-
ято розглядати територію країн-членів ЄС на три 
NUTS-одиниці і одну LAU-одиницю [4], потребує 
аналізу з метою можливого використання при фор-
муванні інституційного середовища сталого роз- 
витку старопромислових районів. Такий підхід  
передбачає можливість формування інноваційних 
екосистем на різних рівнях – економічного району 
(NUTS 1), області (NUTS 2), району (NUTS 3) та гро-
мади (LAU).  Головним чинником при цьому необ- 
хідно розглядати  забезпечення багаторівневості та 
дієвості національної інноваційної екосистеми Ук-
раїни відповідно до NUTS-одиниць ЄС, за умови, що 
розвиток регіональних інноваційних екосистем пе-
редбачається на умові залучення інновацій та на 
умові забезпечення пріоритетів інноваційного роз-
витку промислових регіонів в рамках смарт-спеціа-
лізації. Але ефективність виконання таких проєктів 
розвитку буде залежати від найважливіших факто-
рів якими є якість управлінських рішень, коли навіть 
незначні управлінські помилки формують резуль-
тати,  наслідком яких ми маємо цілі галузі в надваж-
кому стані. Складність процесів формування інсти-
туційного середовища сталого розвитку старопро-
мислових районів та створення інструментів інсти-
туційної підтримки розвитку інноваційних екосис-
тем надає підстави для змін підходів їх реалізації. 
Крім того, в умовах значного рівня турбулентності 
процесів у середовищі регіонів, що характерна для 

нинішніх умов,  вибір застосування професійного 
управління як інструменту має значний рівень поси-
лення. У такій ситуації необхідно врахувати нові на-
укові результати, які часто народжуються на умовах 
об'єднання (конвергенції) різних підходів. Такі на- 
укові результати сприяли науковцям формувати під-
ходи для ініціації цілого ряду інновацій у розвитку 
економічних суб’єктів діяльності, в основі яких була 
зміна поглядів на лінійність процесів зовнішнього та 
внутрішнього розвитку, а як наслідок – потрібна 
нова філософія та парадигми управління розвитком 
[11; 12], прихильність новим знанням і нової філо-
софії парадигм управління [12; 13]. З позиції розви-
тку економічного району у процесі реалізації про-
грам розвитку необхідно звернути увагу на розвиток 
окремих організацій та виявляти області турбулент-
ності, які формуються та створюють умови для не-
стійкого стану підприємств [12]. Чому підприємств? 
Тому що підприємства є органічними складовими 
інфраструктури економічного району. Стан їх роз-
витку буде залежати від типу процесів упопорядко-
ваності і розвитку їхньої організаційної системи. І  
позитивний вплив на розвиток старопромислових 
районів стан суб’єктів діяльності (підприємств) має 
значний рівень тільки після проходження області 
турбулентності, коли  організаційна система таких 
суб’єктів перейде на новий, більш диференційова-
ний та високий рівень упорядкованості і роз- 
витку. Але, організаційна система таких суб’єктів 
після переходу такої точки трифуркації має три види 
атрактора (стійких режимів роботи), за якими буде 
системний процес розвитку, стабілізації або дегра-
дації, що ставить проблему визначення типу атрак-
тора [12]. Тому науковці звернули увагу на акцент  
і можливості синергетики як філософії та методоло-
гії для визначення процесів розвитку. Так як синер-
гетика дозволяє побачити середовище дослідження 
з "іншою системою координат", а перевагою стає  
такий погляд, який дозволяє виявити те, що втрача-
ється в традиційному ракурсі, та визначити серйозні 
небезпеки  в процесі реалізації проєктів розвитку. 
Необхідно розуміти також те, що висновки синерге-
тиків можуть суперечити усталеним істинам, але у 
динаміці систем управління проєктами розвитку  

Менеджмент інновацій 
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атрактори, як правило, є фрактальними (нечітко- 
окресленими, з елементами розривів), що потребує 
використання конкретизованих проєктних методів 
управління. Тому в практиці управління проєктами 
організаційного розвитку використовується три 
стратегії та парадигми управління – зростання, ста-
білізації та боротьби з кризою [12]. 

Ідентифікацію проблем розвитку регіональних 
інноваційних екосистем необхідно проводити із ро-
зумінням того, що в реальному секторі економіки 
вже відбувалися масштабні процеси глобалізації. 
Під впливом таких процесів, також відбувся знач-
ний розвиток ринку інтелектуальної власності та за-
родження технологічних революцій «Індустрія – 
4.0». Cучасну економіку визначають такі основні 
сфери діяльності як наука, інноватика, виробництво, 
торгівля та споживання, але  у діяльності підпри-
ємств основним стає R&D (Research and Develop-
ment- Дослідження і Розвиток), що , в свою чергу, 
пов’язано з тим, що еластичність інвестицій у R&D 
істотно більша, ніж у реальну економіку [14]. 

Указані тенденції мають вплив на структурні 
зміни в економіці, яка стала мати ознаки глобально-
постіндустріальної і характеризується взаємодією 
двох різнонаправлених тенденцій. Такі тенденції ха-
рактеризуються процесами універсалізації, стандар-
тизації, інтеграції (один напрям), а також розділом 
економічних регіонів по рівню розвитку (другий на-
прям) під впливом інноваційного розвитку [15]. 
Вплив таких тенденцій по різному впливає на фор-
мування економіки в цілому та регіонів зокрема, але 
інноваційність є і залишається головною у стратегу-
ванні розвитку інфраструктури регіональних інно-
ваційних екосистем, що важливо і для старопромис-
лових районів.  Тому вибір підходів формування ін-
ституційного середовища сталого розвитку старо- 
промислових районів та стратегування інноваційної 
екосистеми України та економічних районів зали-
шається актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 
досягнення поставленої мети було запропоновано 
розкриття сутності проєктного підходу в  управлінні 
процесами зростання регіональних інноваційних 
екосистем та розвитку підприємств, у тому числі 
інноваційних проєктно-орієнтованих, як складових 
таких систем та стратегування інноваційної екосис-
теми України. Складність використання такого під-
ходу пов’язана із багатьма факторами глобального, 
макро- та мезорівня. Аналіз досліджень впливу 
інновацій проводиться науковцями постійно, але на 
сучасному етапі досліджень актуальним є встанов-
лення проблеми і викликів пов’язаних із значенням 
ролі формуванні глобальних циклів економічного 
розвитку на формування інноваційного розвитку, 
оскільки завдяки їм відбуваються радикальні перет-
ворення економічних, соціальних систем та екосис-
тем. Це актуалізує проблему формування проєкт-
ного підходу формування інституційного середо-
вища сталого розвитку  старопромислових районів 

та стратегування інноваційної екосистеми України 
та економічних районів. Що особливо важливо в 
умовах динаміки темпів і масштабів економічних 
змін, які впливають на конкурентоспроможність 
економіки всіх рівнів, основним фактором  в яких є 
інновації, прихильність новим знанням і нової філо-
софії парадигм управління. 

За визначеннями науковців суб’єктами іннова-
ційної екосистеми можуть бути  всі учасники, які у 
процесі створення інновацій займають активну по-
зицію і такими можуть бути студенти, викладачі, 
університети, наукові установи та центри, підпри- 
ємці, професіонали, приватні інвестори, організації, 
інвестори, фонди, компанії, товариства, підприєм- 
ства, державні установи. Аналіз наукової літератури 
дає підстави стверджувати про різноманіття напря-
мів досліджень не тільки  учасників, а і процесів, 
підходів та особливостей розвитку інноваційних 
екосистем. Такими дослідженнями є: напрямами до-
сліджень теоретичних та практичних положень, що 
присвячені формуванню та особливостям розвитку 
інноваційних екосистем,  займались як зарубіжні та 
вітчизняні дослідники [15-19], процеси системного 
моделювання  розвитку інноваційних проєктно-орі-
єнтованих підприємств присвячені роботи В. Рача, 
О. Россошанскої, Е. Медведєва, А. Евдокимової 
[14], підходи формування інституційного середо-
вища розвитку інноваційної екосистеми України до-
сліджено у праці Р. Яремчук та О. Коломієць [20]. 
Результати аналізу досліджень із визначення проєк-
тного підходу в стратегуванні та  управлінні проце-
сами зростання регіональних інноваційних еко- 
систем старопромислових районів підтверджують 
складність таких процесів, що потребують подаль-
шого дослідження використання  сучасних практик 
та тенденцій для вирішення поставленої проблеми. 

Вирішення проблем вибору проєктного під-
ходу  в стратегуванні та  управлінні процесами  
зростання регіональних інноваційних екосистем 
старопромислових районів необхідно пов’язувати із 
зміщенням акцентів державного регулювання регіо-
нального розвитку в напрямку децентралізації адмі-
ністративно-фінансового ресурсу, коли відбува-
ється передача повноважень і відповідальності на 
місця. Процеси, управління, напрями такого роз- 
витку були визначені у «Стратегія сталого розвитку 
України на період до 2020 року», спрямованням якої 
була євроінтеграція із векторами руху: сталий роз-
виток країни; безпека держави, бізнесу та громадян; 
відповідальність і соціальна справедливість; гор-
дість за Україну в Європі та світі з урахуванням еко-
номічного, соціального та екологічного факторів як 
детермінантів здійснення реформ [21], Указ Прези-
дента України від 30 вересня 2019 року (№ 722/ 
2019) «Про Цілі сталого розвитку України на період 
до 2030 року» [22], «Цілі сталого розвитку України 
на період до 2030 року». Але під впливом процесів 
децентралізації об’єктивно з’явились ризики для  
переходу на траєкторію сталого розвитку, оскільки 
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відбуваються  модернізація адміністративно-тери-
торіального устрою, децентралізація влади, ре- 
форма місцевого самоврядування. Це впливає на  
можливість формування організаційно-економічних 
засад розвитку регіонів України на засадах ефектив-
ного використання ендогенного потенціалу і регіо-
нів, і держави для соціально-економічного розвитку. 
На даному етапі організаційно-ресурсного забезпе-
чення потребує система модернізації заходів щодо 
використання соціального та економічного потен- 
ціалу ризикогенних територій, до яких відносяться 
старопромислові райони також. 

Невирішені частини проблеми. Невирішена 
частина використання проєктного підходу пов’язана 
із багатьма факторами розвитку мезорівня, що 
ускладнюють процеси для стратегування інновацій-
ної екосистеми при формуванні інституційного  
середовища сталого розвитку старопромислових 
районів.   

Серед визначених завдань у забезпеченні про-
цесів розвитку та їх стратегуванні необхідно наголо-
сити на особливостях взаємодії та взаємозв'язків, що 
виникають між фірмами, науково-дослідними інсти-
тутами і державними органами в процесі створення 
та розвитку інноваційної системи, які були до- 
сліджені у роботах та розробили модель «потрійної 
спіралі» територіального розвитку. Визначення  
ефективності такої співпраці визначає рівень інно-
ваційної спроможності регіональних інноваційних 
систем, на умовах поставленого проєкту локальної 
взаємодії суб’єктів економічної діяльності для вста-
новлення «некомерційних взаємозв’язків» [24], які 
будуються на взаємній довірі партнерських відноси-
нах. Невирішеними залишаються управління взає-
мозв’язками сталого розвитку та формування підхо-
дів при стратегуванні інноваційної екосистеми ста-
лого розвитку старопромислових районів на основі 
проєктного підходу.  

Метою статті є визначення особливостей вико-
ристання проєктного підходу стратегування іннова-
ційної екосистеми при формуванні інституційного 
середовища сталого розвитку старопромислових 
районів. Методично цей матеріал є внеском у розви-
ток проєктного підходу стратегування інноваційних 
екосистем при формуванні інституційного середо-
вища сталого розвитку старопромислових районів 
та не містить ніяких емпіричних доказів. 

Основні результати дослідження. Процеси 
дослідження та  вирішення проблем сталого роз- 
витку старопромислових районів  мають достатньо 
високий рівень, ширину напрямів їх дослідження та 
їх вирішення. Але залишається необхідність розу-
міння результативності взаємодії суб’єктів таких 
районів  у економічному зростанні та вплив на такий 
розвиток інституційного середовища сталого роз- 
витку, та які переваги надає використання проєкт-
ного підходу  при стратегуванні інноваційної еко- 
системи таких районів. 

Використання проєктного підходу у вирішенні 
зазначених проблем управління сталим розвитком 
базується на сутності інноваційної екосистеми як 
відкритої динамічної, а головне самоорганізуючої та 
саморозвиваючої системи. Перевагою для викорис-
тання такого підходу для цього є те, що в таких сис-
темах створюються, використовуються і перетворю-
ються знання та ідеї в інноваційні продукти, але 
 відносини між різними суб’єктами такої системи 
мають характер високого рівня складності.  

У процесі еволюції інституційних систем в  
європейських країнах набув поширення підхід ре- 
гіональної смарт-спеціалізації [25], результатом 
якого стали дослідження та пошук ефективніших 
альтернатив інвестиційної політики для впровад-
ження технологій та інновацій. В результаті таких 
досліджень було  теоретично обґрунтувано концеп-
цію смартспеціалізації як перспективної стратегії 
вкладення інвестиційних проєктів для вирішення 
проблеми росту економічних активів регіонів та для 
розвитку конкурентних переваг регіональних агло-
мерацій [26; 27; 28]. Зважаючи на міжгалузевий ха-
рактер розвитку інституціонального середовища, 
реалізація ідеї смарт-спеціалізації регіону, в рамках 
якої необхідно розглядати  інноваційну екосистему, 
можлива відповідно до розробленої стратегії роз- 
витку і наявного промислового потенціалу старо- 
промислового району з урахуванням впливу ринко-
вих та технологічних трансформацій. Внаслідок по-
стійних технологічних і ринкових трансформа- 
цій характерною особливістю для організаційних 
структур також відбулась зміна їх у відкриті, мере-
жеві структури, які взаємодіють на горизонтальних 
зв’язках, довірі та колективній співпраці, у виді ме-
режевих і колаборативних моделей [29, с. 60], в ос-
нові яких покладаються неієрархічні зв’язки для 
юридично незалежних суб’єктів діяльності. Це ста-
вить одну із завдань в особливостях використання 
проєктного підходу до стратегування іноваційних 
екосистем сталого розвитку. Крім того, формат вза-
ємодії на колаборативній моделі формує процеси, 
які  використовують формальні та неформальні пе-
реговори, таким чином створюючи необхідні для 
цього правила регулювання такої співпраці для ви-
рішення спільних завдань. Тому рівень інформацій-
ного забезпечення та обміну інформацією та знан-
нями для цього значно зростає.  

Оскільки «взаємодія інституційних структур  
і технологій займає важливе місце в концепції на- 
ціональних інноваційних систем, яку можна вва-
жати сучасною теорією інноваційної діяльності» 
[20], це підтверджує важливість стратегування роз-
витку інноваційних екосистем у стратегічній пер- 
спективі та послідовного опрацюванння підходів 
його реалізації на основі смартспеціалізації. Аналіз 
результатів дослідження науковців еволюції уяв-
лень про інноваційні процеси підтверджують необ-
хідність  формування інноваційних екосистем та 
підходів до стратегування їхнього середовища, але 
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сутність відносин впливає на кінцеві результати та-
ких процесів та стає в основі управління на основі 
матриці складних відносин між елементами іннова-
ційної екосистеми. Тому для проєктного підходу 
стратегування інноваційних екосистем старопро- 
мислових районів необхідне створення та розуміння 
особливостей концептуальних засад розробки регіо-
нальних стратегій інноваційного розвитку в умовах 
глокалізації економічних процесів регіону. Пріори-
тетна роль економічних процесів в регіоні впливає 
на глокалізацію таких процесів в регіоні [30]. Взає-
модоповнюючі три ключові компоненти локаль-
ного, глобального та інституціонального характеру 
в умовах регіону (старопромислових районів) забез-
печують формування локального унікального соціо-
еколого-економічного середовища регіону, що є 
інноваційним середовищем. Глобальний характер 
таких процесів надає підстави для вирішення про-
блем інтеграції регіональних соціально-економіч-
них систем (в тому числі і регіональної інноваційної 
системи) до глобальних мереж, в процесах якого ви-
рішуються завдання забезпечення ресурсами (фі-
нансовими, людськими, технічними, інформацій-
ними) інноваційної діяльності  з локальних і глоба-
льних джерел, формуючи можливості для доступу 
та використання таких джерел [30]. З метою уник-
нення ризику створення проблем обмеженості фор-
мування інноваційного середовища певною терито-
рією, в результаті якого всі її резерви вичерпаються, 
необхідно  передбачити застосування інформацій-
ного обміну через глобальні канали. Передбачення 
останнього розширює можливості ефективності 
проєктного підходу у формуванні також процесів ін-
ституціонального  характеру, коли отримуються ре-
гіоном необхідні для його розвитку ресурси як ре-
зультат впливу ролі регіональних інститутів для 
встановлення стратегічних зв’язків з глобальними 
мережами. Роль таких інституцій має рівень висо-
кий так як в будь-якій інноваційній екосистемі є 
п’ять основних елементів (академічне та інженерно-
технічне співтовариство та вищі навчальні заклади; 
венчурні інвестори; інфраструктура; cтійкий попит 
на інновації; законодавчо-правове поле, яке створює 
комфортні умови роботи для всіх учасників екосис-
теми), серед яких академічне та інженерно-технічне 
співтовариство і вищі навчальні заклади стоїть на 
першому місці як  постачальники інноваційних ідей 
для комерціалізації та кадрового забезпечення. Але 
різнонаправленість таких складових інноваційної 
екосистеми впливає на процеси цього середовища. 
Тому всі процеси інституційного середовища мають 
характер багатогранності. Стратегування інновацій-
них екосистем при формуванні інституційного сере-
довища сталого розвитку старопромислових райо-
нів в умовах багатогранності процесів такого про- 
стору потребує підходів її формування та  реалізації 
такого ж типу, до яких можна віднести проєктний 
підхід. Доказом цьому може бути те, що проєкт- 
ний підхід дає змогу знайти баланс між знаннями, 

вміннями, ресурсами задовольнити прагнення отри-
мати необхідні результати діяльності з опорою на 
зацікавленість у вирішенні проблеми, що вирішу-
ється. Перевагою використання таких підходів є те, 
що проєкт, по-перше, характеризується неповторні-
стю умов, у яких здійснюється проєктна діяльність 
на підставі унікальності визначеної мети. По-друге, 
у проєкті забезпечується підходи формування та ви-
користання тимчасових фінансових, людських ре- 
сурсів. По-третє, у проєкті відслідковуються обме-
ження використання ресурсів, виконується управ-
ління ризиками, відмежування від інших намірів, за-
безпечується специфічна для проєкту організація 
його виконання. Розглядаючи стратегування іннова-
ційних екосистем при формуванні інституційного 
середовища сталого розвитку старопромислових 
районів як певний проєкт, яке в свою чергу є проце-
сом, що має часові обмеження початку  і закінчення, 
а також здійснюється для реалізації конкретних ці-
лей сталого розвитку старопромислових районів, 
необхідно розуміти багатоаспектність цього про-
цесу пов'язаного із необхідністю контролю за: 

– динамікою інноваційного розвитку, яку за-
безпечують шляхом здійснення загального управ-
ління методами проєктного менеджменту; 

– використанням знання принципів і методів
управління проєктом (планування, організація, 
складання графіків виконання, контроль за здійс-
ненням етапів проєкту, управління просуванням для 
досягнення мети, відстеження результатів); 

– управлінням процесами формування та вико-
ристання ресурсів для сталого розвитку та його  
інституційного середовища; 

– управлінням ризиками  в процесах проєктної
реалізації задумів у формуванні інституційного се-
редовища сталого розвитку старопромислових рай-
онів; 

– використання досвіду у галузі управління
проєктами для застосування управлінських умінь з 
організації досягнення цілей організації, врахову-
ючи особливості старопромислових районів; 

– використанням підходів новітньої філософії
управлінської та організаційної діяльності у форму-
ванні інституційного середовища сталого розвитку 
старопромислових районів на  проєктній реалізації 
задумів старатегування.  

Використання проєктного підходу мезорівня, 
до яких відносяться старопромислові райони, необ-
хідно наголосити на відмінності між проєктним ме-
неджментом, що використовується у бізнесі, у про- 
єктно орієнтованих підприємствах та проєктним ме-
неджментом і його підходами на рівні старопромис-
лових районів. По-перше, це необхідно пов’язати із 
метою використання. На підприємствах (бізнесі) 
мета створення та реалізації проєкту надходить від 
його зовнішнього замовника по створенню про- 
дукту (послуги) як результат попиту на ринку або 
від необхідності модернізації технологічних проце-
сів під впливом процесів   НТП, а у сфері старатегу- 
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вання мета проєкту формується на основі інтегра-
ційного поєднання стратегічних вимог до форму-
ванні інституційного середовища сталого розвитку 
старопромислових районів. По-друге, тенденції гло-
балістично-цивілізаційного розвитку економічної 
площини світового простору спонукають форму-
вати та впроваджувати інноваційно-цифрову еконо-
мічну модель розвитку, що потребує врахування по-
стійних змін зовнішнього середовища для форму-
вання мотивації з економічної стабілізації, росту  
і життєстійкості економіки районів та суб’єктів гос-
подарювання зокрема на основі управління проце-
сами розвитку інноваційної екосистеми. 

Передусім, особливості стратегування розвит-
ку інституційного середовища сталого розвитку ста-
ропромислових районів, в умовах коли необхідно  
бізнес, підприємства, університети, науково-дослі-
дні центри цих районів мотивувати як структурних 
складників такої екосистеми з метою спільної роз-
робки передових технологій для формування 
“sharing economy”, тобто економіки спільної участі 
на умовах впровадження необхідних технологій за 
трансфером у бізнес. Головною особливістю для 
інноваційного проєкту стратегування формування 
інституційного середовища сталого розвитку старо-
промислових районів  є команда проєкту, продукт як 
результат виконання у вигляді сформованого про- 
єкту та опис підходів реалізації ідеї, тобто побуду-
вати успішний і прибутковий бізнес на основі ро-
боти команди інноваторів спроможних створювати 
новітній продукт/послугу, який вирішує серйозну  
і надзвичайно болючу проблему сталого розвитку 
регіону (старопромислового району). Створення та-
кого проєкту будується на основі виявлення наявно-
сті (відсутності) серед внутрішніх та зовнішніх 
зв’язків соціально-економічної системи з метою 
створення (відновлення) якості зв’язків та пере- 
орієнтацію економіки регіону на неоіндустріальний 
розвиток. Для цього необхідно: 

розширити та поглибити партнерства між 
наукою, освітою, владою, приватним сектором та 
суспільством при розробці та реалізації стратегій та 
програм розвитку міста; 

при відборі заходів до міських програм роз-
витку пріоритет віддавати наукоємним і високотех-
нологічним проєктам, екологічно безпечним та 
спрямованим на ресурсо- та енергозбереження, 
проєктам, які передбачають створення кінцевої про-
дукції з найвищим рівнем доданої вартості;  

впроваджувати міжміські цільові інфраструк-
турні, соціальні, економічні, науково-освітні, еко-
логічні програми розвитку; 

активне залучення інтелектуального потен-
ціалу громадян та потенціалу суспільних органі-
зацій міста в процеси розвитку його виробничого ба-
зису; 

використання сучасних форм організації ви- 
робництва та розподілу продукції (кластери, мере- 

жеві структури, технологічні платформи, проми-
слові парки тощо). 

Роль у забезпеченні смарт-стратегування пост-
індустріальної та неоіндустріальної модернізації 
економіки в умовах недостатньої дієвості та ефек- 
тивності традиційного інструментарію державної 
політики потребує формування інститутів регіо- 
нального розвитку (ІРР) [31-35]. Інноваційний роз-
виток регіону (промислового району) з використан-
ням теоретико-методичних підходи управління про-
цесами розвитку науково-технологічного потен- 
ціалу суб’єктів господарювання, стратегічного пла-
нування розвитку громад і територій, формування 
політики інноваційної активності економіки регіону 
та економічного району та стратегування системи 
енерговикористання направлені на розвиток еконо-
міки України та її суб'єктів в умовах технологічних  
змін і цифровізації, забезпечення економічної та 
енергетичної безпеки [36-41] ставить завдання фор-
мування узагальненого проєкту управління проце-
сами регіонального розвитку. Головним процесом 
який формується під різноплановістю вирішення 
проблем інноваційного розвитку  є тенденції зміни 
кількості суб’єктів господарювання та їх вплив на 
ринок праці [23], що, в свою чергу, також формує 
потенціал для розвитку інноваційної екосистеми. 
Проєктний підхід у формуванні інститутів регіона-
льного розвитку, які як відомо, утворюються в точці 
перетину інтересів різних економічних суб’єктів, 
буде направлений на формування їх синергії для уп-
равління перевагами у більш продуктивному вико-
ристанні наявних ресурсів (фінансових, інвестицій-
них, кадрових, інтелектуальних тощо), оскільки  
систематизація проєктів та їх конкретизація у меті 
стає запорукою позитивності у результатах. 

На початку своєї історії інститути регіональ-
ного розвитку створювались переважно для реагу-
вання на нагальні проблеми територіального роз- 
витку і формування нового інституційного середо-
вища для їх вирішення, то, починаючи з 1980-х ро-
ків, вони стали головним каталізатором місцевого 
економічного розвитку. Проєктами із множини за-
вдань сучасних ІРР стають проєкти, які  чільне місце 
посідають у популяризація території, підвищенні 
ефективності використання місцевої ресурсної бази 
та зміцнення конкурентоспроможності території, 
просування інтересів місцевого бізнесу на націо- 
нальному і глобальному рівнях.  

Сьогодні у світі функціонує багато різноманіт-
них за формами та спрямуванням діяльності ІРР, які 
роблять значний внесок у місцевий економічний  
розвиток відповідних території. До завдань проєкт-
ного підходу у функціонуванні інститутів розвитку 
необхідно віднести сфери, які є ключовими з точки 
зору реалізації державної соціально-економічної по-
літики: розвиток економічної та соціальної інфра-
структури; розвиток інноваційної сфери; сприяння 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності; під- 
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тримка малого і середнього бізнесу; усунення регіо-
нальних дисбалансів у розвитку (підтримка проєктів 
в сфері транспортної інфраструктури, житлово- 
комунального господарства, енергозбереження). 
Вирішення проблем формування інституційного се-
редовища сталого розвитку  старопромислових рай-
онів та  стратегування інноваційної екосистеми на 
основі аналізу наявної міжнародної практики, в яких  
виділено три групи інститутів розвитку за напря-
мами діяльності на фінансово-кредитні, інформа-
ційно-аналітичні та організаційно-технічні, пропо-
нується за рахунок створення проєктів, результа- 
тивність яких направлено на управління функціона-
льними задачами інститутів фінансово-кредитного, 
інформаційно-аналітичного, організаційно-техніч-
ного напрямів. 

Висновки. Використання проєктного підходу у 
вирішенні проблем управління сталим розвитком  
базується на сутності інноваційної екосистеми як 
відкритої динамічної, а головне самоорганізуючої та 
саморозвиваючої системи, що стає аргументом для 
переваг використання такого підходу у систематиза-
ції управління процесами використання і перетво-
рення знань та ідей в інноваційні продукти в умовах 
складності відносин між різними суб’єктами такої 
системи. Аналіз результатів дослідження науковців 
із еволюції уявлень про інноваційні процеси підтве-
рджують необхідність формування інноваційних 

екосистем та підходів до стратегування їхнього се-
редовища на основі управління з використанням  
матриці складних відносин між елементами іннова-
ційної екосистеми. Розглядаючи стратегування 
інноваційних екосистем при формуванні інституцій-
ного середовища сталого розвитку старопромисло-
вих районів як певний проєкт-процес для реалізації 
конкретних цілей сталого розвитку старопромисло-
вих районів, забезпечується можливість необхід-
ного контролю за динамікою інноваційного роз- 
витку такої системи. Проєктний підхід стратегу-
вання розвитку інституційного середовища сталого 
розвитку старопромислових районів забезпечує  
конкретизацією мотивації структурних складників 
інноваційної екосистеми на основі  мети спільної ро-
зробки передових технологій для формування 
“sharing economy”, тобто економіки спільної участі 
на умовах впровадження необхідних технологій за 
трансфером у бізнес. Використання проєктного під-
ходу у смарт-стратегуванні постіндустріальної та 
неоіндустріальної модернізації економіки в умовах 
недостатньої дієвості та ефективності традиційного 
інструментарію державної політики забезпечує ін-
ститути регіонального розвитку (як інституції реалі-
зації процесів стратегування інноваційних екосис-
тем) механізмами координації, стратегування, конт-
ролю результативності у поставлених цілях роз- 
витку.  
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Рогоза М. Є. Формування інституційного середовища сталого розвитку  старопромислових районів: проєктний 
підхід стратегування інноваційної екосистеми  

Стаття присвячена дослідженню методологічних підходів стратегування інноваційних екосистем сталого розвитку ста-
ропромислових районів.  
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Методика дослідження. При проведенні досліджень використано підходи загальнонаукових методів досліджень, ана-
лізу, проєктного управління, проєктного підходу стратегування інноваційних екосистем сталого розвитку старопромислових 
районів. 

Результати. Досліджено проблеми розробки науково-теоретичних та методологічних підходів обґрунтування застосу-
вання проєктного підходу як необхідного та ефективного інструментарію щодо підсилення реалізації процесів стратегування 
інноваційних екосистем сталого розвитку старопромислових районів. Концептуально обґрунтовано застосування проєктного 
підходу як методологічного інструменту стратегування інноваційних екосистем сталого розвитку старопромислових районів 
на основі результатів аналізу міжгалузевого характеру розвитку інституціонального середовища, реалізації ідеї смарт-спеці-
алізації регіону та розвитку  наявного промислового потенціалу старопромислового району з урахуванням впливу ринкових 
та технологічних трансформацій.  

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені концептуальні підходи використання проєктного під-
ходу стратегування інноваційних екосистем для  сталого розвитку промислових регіонів на основі прикладних аспектів про- 
єктного управління можуть бути використані у проєктах (проєктних програмах)  сталого розвиту регіонів із орієнтацією на 
забезпечення умов, які дозволять регіону формувати ресурси для поставлених цілей розвитку. 

Ключові слова: проєкт, проєктний підхід, управління, сталий розвиток промислових регіонів, стратегування, інноваційна 
екосистема, інституційне середовище. 

Rohoza M. Ye. Formation of the Institutional Environment for the Sustainable Development of Old Industrial Areas: 
a Project Approach to Innovation Ecosystem Strategy 

The article studies methodological approaches for strategizing innovative ecosystems of sustainable development in old industrial 
areas.  

Research methodology. When conducting the research, there were used the approaches for general scientific methods of re-
search, analysis, project management and project approach of strategizing innovative ecosystems of sustainable development in old 
industrial areas.  

The results. There were studied the problems of developing scientific-theoretical and methodological approaches for substan- 
tiating the application of the project approach as a necessary and effective tool for strengthening the implementation of the processes 
for strategizing innovative ecosystems of sustainable development in old industrial areas. The application of the project approach as a 
methodological tool for strategizing innovative ecosystems for the sustainable development in old industrial areas is conceptually 
substantiated based on the results of the analysis for interdisciplinary nature in the development of institutional environment, the im-
plementation of smart specialization in the region and the existing industrial potential development in old industrial areas, taking into 
account the influence of market and technological transformations.  

Practical significance of research results. The developed conceptual approaches for using the project approach of strategizing 
innovative ecosystems for sustainable development of industrial regions based on applied aspects of project management can be used 
in projects (project programs) of sustainable development of regions with a focus on ensuring the conditions allowing the region to 
form resources for these development goals. 

Keywords: project, project approach, management, sustainable development of industrial regions, strategizing, innovation eco-
system, institutional environment. 
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ОГЛЯД ЛАНДШАФТУ ІНСТРУМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: 
ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Технологічна низько- 
укладність, сировинний характер національної еко-
номіки [1] залишалися нагальними проблемами Ук-
раїни протягом майже усього періоду незалежності. 
Підписання Угоди про поглиблену та всеосяжну 
зону вільної торгівлі як складову Угоди про асоціа-
цію з Європейським Союзом (ЄС), офіційне приєд-
нання України до восьмої та дев’ятої Рамкових про-
грам ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
і «Горизонт Європа», попри оптимістичні очіку-
вання, не справили позитивного впливу на іннова-
ційні процеси в країні. Ба більше, інноваційна скла-
дова національної економіки у 2020-2021 рр. звузи-
лася, а інноваційні процеси сповільнилися, як по- 
рівняти їх з 2015-2016 рр.  

Так, кількість інноваційних підприємств в ці-
лому по Україні за спостереженнями 2018-2020 рр. 
зменшилась більше, ніж у 3 рази проти 2016- 
2018 рр. і становить 8,5% загальної кількості під- 
приємств, що у 6 разів менше, ніж в середньому по 

ЄС, де ця частка знаходиться на рівні понад 50% [2, 
с. 106; 3]. У промисловості України цей показник та-
кож скоротився – у 2,3 раза до 12,9% [2, с. 106]. З 
2015 по 2020 р. частка витрат на інновації зменши-
лася з 0,69 до 0,55% від ВВП [2, с. 124; 4, с. 88; 5]. 
За Індексом промислової конкурентоспроможності 
ЮНІДО (Competitive Industrial Performance Index), 
що визначає спроможність країн виробляти продук-
цію з високою доданою вартістю та розвивати ви- 
сокотехнологічні виробництва, за період 2015-
2019 рр. Україна опустилася на чотири позиції та 
посіла 69 місце серед 152 країн (між Казахстаном і 
Колумбією) [6, с. 181; 7, c. 182]. Погіршила вона 
свою позицію і в рейтингу Європейського іннова-
ційного табло (European Innovation Scoreboard) – ін-
струменту оцінки ефективності національних інно-
ваційних систем (НІС) ЄС в цілому, його країн-чле-
нів, країн-кандидатів на вступ до ЄС та інших країн 
(див. рисунок).  

Рисунок. Динаміка зведеного індексу інновацій України у Європейському інноваційному табло 

Складено за [8, с. 91]. 
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Невирішеними залишаються проблеми, які тра-
диційно супроводжують національну сферу до- 
сліджень та інновацій, – це хронічне недофінансу-
вання, кадрове виснаження, застарілість наукового 
обладнання та виробничих технологій, незадовіль-
ний рівень нагромадження основного капіталу, сла-
бкість зв’язків між наукою і виробництвом, нероз-
виненість ринку венчурного капіталу. Водночас Ук-
раїна поки що зберігає відносно сильні позиції за по-
казниками створення та поширення знань, якістю 
людського капіталу [9], проте не використовує їх 
для структурної трансформації економіки до вищих 
технологічних рівнів.  

Усе вищезазначене вимагає переосмислення 
національної інноваційної політики та інструментів 
її реалізації з урахуванням кращого зарубіжного 
досвіду, зважаючи на специфіку суспільного та ін-
ституційного устроїв України як країни, що розви-
вається.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання теоретичного осмислення та практичної реа-
лізації інноваційної політики набули в останні деся-
тиліття особливого значення. Це обумовлено еволю-
цією та ускладненням інноваційних процесів, їх  
переходом від лінійної, статичної, замкнутої моделі 
до нелінійних, динамічних, відкритих середовищ, 
які складаються з великої кількості організацій та ін-
дивідів, взаємодіючих між собою в режимі діалогу, 
координації та зворотного зв’язку. Як зазначає 
Ch. Edquist [10, с. 26], у науковій літературі за 
останні декілька десятиліть знання щодо нелінійно-
сті інноваційного процесу повністю витіснили уяв-
лення про його лінійність, коли інноваційний про-
цес протікає за чітко визначеними етапами, через які 
послідовно проходять наукові ідеї та розробки аж 
поки не перетворюються на нові продукти і процеси, 
впливаючи в кінцевому підсумку на економіку, со-
ціальну сферу та інші сфери життя суспільства. На-
справді ж інновації можуть бути результатом широ-
кого спектру сил, окрім досліджень, та приймати  
різноманітні форми. Зокрема, технологічні від- 
криття можуть передувати, а не ґрунтуватися на  
фундаментальних дослідженнях, і з’являтися безпо-
середньо у виробництві у відповідь на попит і по- 
треби споживачів [11, с. 1; 12, с. 24].  

Традиційно з боку науковців і політиків підви-
щений інтерес до інновацій пояснювався виключ-
ною роллю інноваційних процесів у забезпеченні 
економічного розвитку та зростанні доходів насе-
лення. Наразі фокус їхньої уваги розширюється, 
вони починають розглядати інноваційну політику не 
лише в контексті структурних проблем, а у світлі 
масштабніших завдань, як-от подолання глобальних 
викликів.  

Так, в основу сучасної інноваційної політики 
ЄС закладається т. зв. місієорієнтований підхід, 
спрямований на вирішення зростаючого числа гло-
бальних викликів, до яких політичне керівництво 
ЄС відносить [13]: боротьбу з раком, адаптацію до 

кліматичних змін, відновлення та очищення океанів 
і прісних вод, розбудову кліматично нейтральних 
міст, забезпечення здорових ґрунту та їжі. Вирішу-
вати ці проблеми планується шляхом розробки та 
реалізації скоординованого пакету політичних захо-
дів, законодавчих ініціатив і проєктів у сфері науки, 
технологій та інновацій. Розробкою рекомендацій 
щодо імплементації місієорієнтованого підходу до 
інноваційної політики ЄС займалася М. Mazzucato 
[14]. На даний час цей підхід викладено у низці до- 
сліджень та звітів ЄС, перелік яких представлено на 
сайті Європейської комісії [15].  

Ці ідеї також розглянуто іншими відомими за-
хідними науковцями [16-19]. Зокрема, M. Bugge, 
A. Andersen і M. Steen встановили, що виконання мі-
сій з подолання глобальних викликів значною мірою 
залежать від наявних в регіонах ресурсів, акторів та 
інституцій, налагодженої системи взаємозв’язків 
між ними [17]. A. Isaksen, T. Michaela, H. Mayer об-
ґрунтовують висновок про необхідність переосмис-
лення структури регіональної інноваційної системи 
і регіональної інноваційної політики для збільшення 
їх внеску у вирішення глобальних соціальних та еко-
логічних проблем, таких як зміна клімату, старіння 
суспільства, охорона здоров’я, цифровізація, зрос-
тання соціальної й територіальної нерівності [18]. 
M. Casula розглядає процеси трансформації іннова-
ційної політики в ЄС на прикладі двох його країн-
членів – Франції та Німеччини. Зокрема, він вказує 
на різні напрями розвитку інноваційної політики в 
цих країнах, які використовують різне поєднання 
політичних інструментів відповідно до їхніх внут- 
рішніх інституційних контекстів [19].   

В Україні вагомий внесок у вирішення проблем 
формування та реалізації національної інноваційної 
політики здійснили Ю. Бажал [20], І. Єгоров [21], 
М. Кизим, В. Хаустова [22], В. Омельяненко [23], 
О. Попович [24]. Так, у роботах [22; 23] розвинуто 
теоретико-методологічні положення щодо визна-
чення пріоритетів наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності в Україні. Місце і роль стра-
тегій смартспеціалізації як одного з підходів сучас-
ної інноваційної політики, а також перспективи їх 
імплементації в Україні розкрито у роботах [20; 21]. 
Однак концептуальні та практичні питання розроб-
лення інноваційної політики в контексті євроінтег-
раційних спрямувань України та сучасних викликів, 
пов’язаних із повномасштабною російською воєн-
ною агресією проти суверенної України, є нагаль-
ними для відновлення національної економіки та ре-
конструкції її промислового сектору, а тому потре-
бують подальших наукових розвідок.   

Руйнування та знищення Російською Федера-
цією важливих промислових підприємств, логістич-
них центрів, об’єктів військового значення та кри- 
тичної інфраструктури України унеможливлює по-
вернення національної економіки, зокрема промис-
лового її сектору як рушія економічного зростання 
будь-якої країни [1, с. 4], до довоєнного стану, вима- 
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гає їх кардинальної перебудови, але вже на нових, 
інноваційних, засадах. Як зазначає Ю.В. Кіндзерсь-
кий, повоєнне відновлення промисловості України, 
має стати «вікном можливостей» для її осучаснення, 
трансформації та розвитку у технологічному, струк-
турному, продуктовому та організаційному сенсах 
[25, с. 102]. У зв’язку з цим, зважаючи на низьку за-
цікавленість українських підприємств в інновацій-
ній діяльності та низький рівень трансформації ре-
зультатів досліджень і розробок (ДіР) в економічно 
ефективні рішення, Україні слід осучаснити та кри-
тично переосмислити національну інноваційну по-
літику та інструменти її реалізації з урахуванням су-
часних викликів. Для цього потрібно спиратися на 
теоретичну аргументацію підстав для державного 
втручання у сферу інновацій з позицій різних еконо-
мічних шкіл, європейський досвід розроблення 
інноваційної політики, що актуально в умовах євро-
пейської інтеграції, а також враховувати економіч-
ний, політичний, культурний та інституційний кон-
тексти України як країни, що розвивається.  

Метою даної статті є визначення та аналіз по-
літичних інструментів, які набули поширення і за-
стосовуються країнами-членами ЄС для підтримки 
та стимулювання інновацій. Результати такого до- 
слідження можуть бути використані для формулю-
вання актуальних з точки зору політики висновків у 
справі створення сприятливих умов для активізації 
інноваційних процесів в Україні для її ефективного 
повоєнного відновлення.  

Під інструментами інноваційної політики розу-
міються дії та заходи, за допомогою яких держава 
намагається вирішити конкретні проблеми, які пере-
шкоджають створенню, впровадженню та роз- 
повсюдженню інновацій.  

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. У країнах-членах ЄС спостерігається відносна 
стабільність у поєднанні політичних інструментів, 
що, на думку K. Izsak, P. Markianidou і S. Radosevic 
[26], може бути обумовлено довгостроковим політи-
чним порядком денним ЄС, який реалізується неза-
лежно від зміни правлячих політичних сил та урядів, 
що є позитивним моментом. Інша можлива інтер- 
претація такої стабільності викладена в роботі [10, 
с. 26], у якій Ch. Edquist звертає увагу на існування 
очевидного розриву в знаннях між дослідницькою 
спільнотою і політикумом. Йдеться про знання 
щодо нелінійності інноваційного процесу, про які 
мова йшла вище. Незважаючи на те, що за останні 
декілька десятиліть дослідники повністю спросту-
вати лінійну логіку інновацій, на рівні формування 
інноваційної політики зрушення у бік нелінійності 
інноваційних процесів є повільними та мало поміт-
ними. Це обумовлено браком комунікації між на- 
уковцями та політиками і такими провалами дер-
жави, як асиметрична інформація, корислива пове-
дінка державних посадовців та ін. Поки що біль-
шість країн-членів ЄС застосовують інструменти, 
спрямовані здебільшого на підтримку пропозиції  

і лише деякі з них стимулюють попит на інновації. 
Тому інноваційна політика в ЄС є переважно ліній-
ною, значно відстає від теоретичних досліджень та 
не дозволяє Європейському Союзу наздогнати сві-
тових лідерів за продуктивністю національних інно-
ваційних систем – США, Японію, Південну Корею, 
Австралію і Канаду [8, с. 7]. Це, однак, не означає, 
що від «лінійної» складової інноваційної політики 
слід відмовитися, навпроти, її потрібно доповнити 
політичними інструментами, спрямованими на по- 
жвавлення попиту, тоді вона набуде цілісного (сис-
темного, масштабного) характеру.    

Як зазначає Ch. Edquist, розробка цілісної інно-
ваційної політики завжди має базуватися на полі- 
тичних цілях, які можуть бути економічними, соціа-
льними, екологічними, пов’язаними з обороною, 
безпекою тощо [10, с. 26-28]. Звичайно, інструменти 
інноваційної політики не здатні безпосередньо 
впливати на кінцеві її цілі, такі як економічне зрос-
тання, подолання бідності, покращення обороно- 
здатності держави, адже ці інструменти націлені ви-
ключно на інноваційні процеси. Водночас кінцеві 
політичні цілі цілком можуть бути «переведені» в 
конкретні проблеми (як-от слабкість зв’язків між 
учасниками НІС, низька інноваційна активність під-
приємств), на вирішення яких інструменти іннова-
ційної політики цілком здатні вплинути. Також до-
цільним, на переконання Ch. Edquist [10, с. 6], є ви-
значення причин існуючих проблем. Так, якщо ос-
новною причиною інноваційної проблеми є слаб-
кість або відсутність досліджень, тоді політичні ін-
струменти мають бути зосереджені на підтримці ДіР 
через підвищення державного фінансування науки, 
надання дослідницьких грантів. А, якщо причина 
криється у відсутності попиту на певні види іннова-
цій, тоді потрібно використовувати інструменти по-
питу, зокрема державні закупівлі. Тобто дієвий на-
бір інструментів політики має відповідати потребам 
конкретної країни, універсальних рецептів в даному 
випадку бути не може.   

Проведений аналіз інноваційної політики ЄС 
дозволив виділити найбільш поширені інструменти, 
які використовуються на рівні ЄС та/або його краї-
нами-членами для підтримки ДіР та інновацій. До 
них віднесено такі:  

фінансування європейських дослідницьких та 
інноваційних програм, яке здійснюється за допомо-
гою грантів. Це Рамкові програми з досліджень та 
інновацій, EUREKA, COST, COSME, Erasmus, 
Creative Europe та інші, які охоплюють увесь іннова-
ційний ланцюг, – від ідеї до виведення розробки на 
ринок;  

докторські гранти, постдокторські програми, 
підтримка мобільності дослідників, розвиток їх 
інноваційних і підприємницьких навичок, тренінги 
для розвитку людських ресурсів у сфері ДіР та інно-
вацій;   

служби підтримки інновацій (Innovation support 
services), які виступають посередниками між до- 
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слідниками і бізнес структурами для усунення ін- 
формаційної асиметрії, допомагають учасникам 
інноваційного процесу знайти один одного і налаго-
дити співпрацю при підготовці спільної проєктної 
пропозиції, надають інформацію щодо доступного 
фінансування для реалізації проєкту тощо;  

фінансова підтримка ДіР та інновацій – пряма 
(інноваційні кредити, інноваційні ваучери) та не-
пряма (податкові пільги, гарантії по кредитах);  

докомерційні та комерційні державні заку- 
півлі – спрямовані на підтримку певних науково-до-
слідних робіт і розробку конкретних інновацій;  

національні та регіональні кластерні програми: 
політичні ініціативи, спрямовані на сприяння роз- 
витку кластерів;  

посівні гранти, стартап-фонди, венчурні фонди, 
краудфандингові платформи, інкубатори/акселера-
тори, орієнтовані на підтримку стартапів;  

наукові і технологічні парки, офіси трансферу 
технологій, технологічні центри, створені для заохо-
чення передачі знань і технологій від досліджень  
бізнесу;   

«живі лабораторії» («Living Labs») – випробу-
вальні та експериментальні середовища, які сприя-
ють спільній творчості та відкритим інноваціям між 
підприємствами, дослідниками, урядом і громадя-
нами як кінцевими споживачами інновацій. Вони 
покликані об’єднати усі зацікавлені сторони для на-
лагодження співпраці у розробці, прототипуванні, 
тестуванні нових продуктів і послуг в режимі реаль-
ного часу, сприяти масштабуванню інноваційного 
бізнесу. Європейська мережа «живих лабораторій» 
(The European Network of Living Labs) включає  
більше 480 учасників, 80% яких діють у країнах-чле-
нах ЄС, інші 20% – за його межами, зокрема у США, 
Канаді, Китаї та Австралії [27];  

європейські центри цифрових інновацій 
(European Digital Innovation Hubs) – організації або 
скоординовані групи організацій, покликані допо-
магати підприємствам (особливо малим і середнім) 
відповідати на цифрові виклики та ставати більш 
конкурентоспроможними шляхом надання техноло-
гічних і фінансових консультацій, доступу до тех- 
нічної експертизи і тестування розробок, навчання  
і розвитку цифрових навичок [28];  

європейські дослідницькі та е-інфраструкту-
ри – лабораторії, наукове обладнання, біологічні 
зразки, банки даних, архіви, репозитарії; обчислю-
вальні системи і комунікаційні мережі для тесту-
вання, обміну та удосконалення наукових відкрит-
тів, створення яких покликане забезпечити умови 
для проведення конкурентоспроможних ДіР та 
отримання наукових результатів світового рівня;  

платформи відкритих інновацій (Open Inno-
vation Platforms) – віртуальні майданчики, спрямо-
вані на об’єднання «власників проблем» (problem 
owners) – великих підприємств, малих і середніх під-
приємств, державних установ – з «вирішувачами 
проблем» (problem solvers) – організаціями, старта- 

пами, науковцями, інженерами та іншими експер-
тами – для вирішення проблем у сфері науки, біз-
несу, технологій, штучного інтелекту та даних;  

адвокація, добровільні угоди та регуляторні ін-
струменти: закони, нормативні акти у сфері регулю-
вання прав інтелектуальної власності, сталого роз-
витку, торгівлі, вищої освіти, протидії монополізації 
та обмеженню конкуренції та ін.   

Перелічені інструменти можна згрупувати за 
різними сферами впливу, залежно від класифікацій-
них ознак. Наприклад, за формою державної під- 
тримки їх можна віднести до прямих і непрямих, фі-
нансових і нефінансових; за повнотою охоплення 
стадій інноваційного процесу – до інструментів,  
орієнтованих на генерування нових знань (інструме-
нти пропозиції), інструментів, орієнтованих на сти-
мулювання попиту на ДіР та інновації (інструменти 
попиту) та інструментів, спрямованих на підтримку 
співпраці між його учасниками. Далі зупинимося де-
тальніше на деяких з них, аби проілюструвати по- 
дібності та відмінності в інноваційній політиці 
країн-членів ЄС.  

Найбільш значущим політичним інструментом, 
якщо вимірювати його у вартісному виразі, який за-
проваджений на рівні ЄС і використовується всіма 
його країнами-членами, є інструмент фінансування 
європейських дослідницьких та інноваційних про-
грам. Так, бюджет Рамкової програми ЄС «Горизонт 
Європа» на період 2021-2027 рр. складає 95,5 млрд 
євро. Хоча звісно перевагу в показниках участі в ній 
мають країни-інноваційні лідери ЄС – Швеція, Фін-
ляндія, Данія, Нідерланди та Бельгія. Станом на 
2022 р. на ці країни припадало 1690 од. підписаних 
грантів або 48,63% від загальної кількості грантів за 
програмою в цілому; 2,21 млрд євро залученого фі-
нансування або 27,24% від загального обсягу фінан-
сування за програмою. Відсоток успіху поданих за-
явок аплікантів від цих країн є високим (19,78%) 
проти 16,35% за програмою в цілому. Набагато 
скромніші результати показують країни, що відно-
сяться до найменш інноваційно розвинутих країн-
членів ЄС, – «інноваційних початківців» (Угор-
щина, Хорватія, Словаччина, Польща, Латвія, Бол-
гарія та Румунія). В їх групі підписаних грантів на-
лічується 526 од. (15,14%), залученого фінансу-
вання – 253,2 млн євро (3,12%), але відсоток успіху 
поданих заявок є доволі високим – 18,13% [29], що 
вказує на нагромаджений досвід їхньої участі в цій 
програмі та наявний у них науково-інноваційний по-
тенціал.  

Фінансування європейських програм здійсню-
ється у формі грантів, які є дуже різноманітними  
і мають різні цілі. Так, гранти можна класифікувати 
за розміром (мікро-гранти – до 5 тис євро, зазвичай, 
індивідуальні; малі – 15-20 тис євро; середні – 100-
250 тис євро; великі – від 250 до 1 млн євро), трива-
лістю (від декількох місяців до декількох років), ці-
льовим призначенням (наприклад, підтримка дослі-
джень і розробок – дослідницькі гранти; підтримка 
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співпраці – колабораційні гранти), рівнем фінансу-
вання (повне покриття потреб у фінансуванні про- 
єкту; часткове фінансування проєкту, коли певний 
відсоток покриває виконавець) та іншими ознаками. 
Часто гранти надаються тим підприємствам і орга-
нізаціям, які започатковують кластери. Найпошире-
нішим типом грантів як в ЄС, так і в інших країнах, 
є гранти на співпрацю або колабораційні гранти. У 
деяких країнах, зокрема в Ізраїлі, грантові схеми 
спрямовані виключно на підтримку спільної іннова-
ційної діяльності підприємств і дослідницьких орга-
нізацій.  

Одним із стратегічних пріоритетів інноваційної 
політики ЄС є підтримка спільних європейських до-
слідницьких інфраструктур (ДІ), на розвиток яких 
упродовж 2000-2020 рр. було спрямовано близько 
20 млрд євро [30]. Дослідницькі інфраструктури на-
дають науковцям та інноваторам засоби, ресурси  
і послуги, необхідні для проведення досліджень  
і продукування інновацій світового рівня. Усі кра-
їни-члени ЄС більшою чи меншою мірою беруть на 
себе фінансові зобов’язання підтримувати функціо-
нування та розвиток національних ДІ, оскільки це є 
обов’язковою умовою з боку ЄС для всіх її країн-
членів, а також асоційованих країн, які претендують 
на науково-технологічну співпрацю з використан-
ням європейських дослідницьких інфраструктур. 
Передбачається, що така умова дозволить зменшити 
фрагментацію НІС, уникнути дублювання зусиль, 
покращити координацію розвитку та використання 
ДІ, об’єднати зусилля на міжнародному рівні для 
створення складних і дорогих ДІ, а також надати  
можливість підприємствам удосконалювати з їх-
ньою допомогою свої продукти [31]. Прикладами 
європейських дослідницьких інфраструктур є: EPOS 
(у сфері наук про Землю), ECCSEL (морські до- 
слідження), ECRIN і ICOS (клінічні дослідження), 
EATRIS (трансляційна медицина).  

З огляду на пришвидшення всіх процесів і на- 
явність величезної кількості даних, як ключові у 
майбутньому розвитку дослідницьких інфраструк-
тур розглядаються е-інфраструктури [32]. Вони на-
дають цифрові послуги та інструменти для до- 
сліджень, які потребують потужних обчислюваль-
них ресурсів для оброки великих масивів даних. 
Приклади європейських е-інфраструктур: EUDAT, 
GÉANT, Helix Nebula, OpenAIRE, Zenodo.  

Широко поширеною в ЄС є підтримка класте-
рів – груп фірм, пов’язаних економічних акторів та 
установ, розташованих поблизу один від одного, які 
мають достатній потенціал для розвитку спеціалізо-
ваних знань, послуг, ресурсів, постачань і навичок 
[33]. У ЄС кластери розглядаються як стратегічні ін-
струменти інноваційної політики, що сприяють ін-
новаційній та винахідницькій діяльності, підви-
щенню конкурентоспроможності малих і середніх 
підприємств, промисловій модернізації та ство-
ренню робочих місць [33; 34]. Наразі на території 
ЄС створено понад 1500 кластерів, розташованих у 

понад 200 регіонах країн-членів ЄС, на які припадає 
майже 25% загальної зайнятості в ЄС [33]. Зважа-
ючи на виняткову роль кластерів у пожвавленні під-
приємництва, підвищенні зайнятості та прискоренні 
економічного зростання, в межах загальної Євро-
пейської індустріальної стратегії (European 
Industrial Strategy) в ЄС навіть реалізується клас- 
терна політика [35]. Нею запущено цілий ряд  
кластерних дій, а саме:  

єврокластери (Euroclusters) – фінансуються  
через Програму єдиного ринку (Single Market 
Programme) і являють собою міжгалузеві, міждис-
циплінарні та транс’європейські стратегічні ініціа-
тиви, що об’єднують промислові кластери та інших 
економічних акторів для реалізації індустріальної 
стратегії ЄС [36 ];   

європейські кластерні партнерства (European 
Cluster Partnerships, ECP) – ініціатива Європейсь-
кої комісії, започаткована для заохочення євро- 
пейських кластерів до активізації співпраці між ре-
гіонами і секторами за чотирма напрямами – заохо-
чення інновацій (ECP “Innovation”), підтримка між-
народної співпраці та розширення ринків збуту 
МСП за межами Європи (ECP “International”), роз-
виток досконалості управління кластерами та зміц-
нення міжрегіонального співробітництва по всій Єв-
ропі (ECP “Excellence”), сприяння співпраці класте-
рів за тематичними сферами, визначеними регіо- 
нальними стратегіями смарт-спеціалізації (ECP 
“Smart specialisation”) [37];  

європейську платформу для співпраці кластерів 
(European cluster collaboration platform) – онлайн-
центр, створений для промислових кластерів, який 
картографує та підтримує їхню роботу за допомо-
гою спеціалізованих послуг, включаючи заходи з 
пошуку партнерів [38];  

кластерне картування (Cluster mapping) – ін-
струмент відображення кластерів за акторами, галу-
зями промисловості, регіонами, політикою на мапі 
Європи та світу [39]; 

кластерний обмін (ClusterXchange) – програма 
підтримки короткострокових обмінів між класте-
рами, малими і середніми підприємствами (МСП) та 
організаціями для кращого з’єднання їх потенціалів 
і масштабування бізнесу [40].  

Загалом можна підсумувати, що в ЄС склалися 
такі практики діяльності кластерів [41, с. 124-125]:  

кластери є невід’ємною частиною регіональної 
економіки – учасники кластеру взаємодіють не 
лише між собою, але і з іншими економічними акто-
рами різних секторів, що працюють в регіоні;   

основою кластеру є співпраця широкого кола 
економічних акторів – великих компаній, малих і се-
редніх підприємств суміжних галузей, постачальни-
ків, дослідницьких установ, університетів та ін.  

розвиток кластерів підтримується кластерною 
політикою та відповідними європейськими програ-
мами розвитку, що передбачає створення інфра- 
структури кластерів, сервісних послуг для її учасни- 
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ків, які дозволяють їм краще реагувати на спільні ви-
клики;  

кластери високотехнологічних секторів про- 
мисловості схильні розвивати ДіР та інновації, але 
їхня прихильність до інноваційної діяльності визна-
чається, по-перше, значною мірою базовими умо-
вами діяльності економіки як-от стан макроеконо- 
мічного середовища, інституційна спроможність, 
сприятливість бізнес- та регуляторного клімату, а 
по-друге, тим, наскільки ці умови заохочують інно-
ваційну діяльність кластерів;  

кластери наразі переходять на вищий рівень  
розвитку – міжнародний, формуються транскор-
донні та міждержавні кластери, посилюється дослід-
ницька, інноваційна та культурна кластерна спів-
праця, що забезпечує підвищення конкурентоспро-
можності кластерів, їх учасників і територій їх дис-
локації;  

органи державної та регіональної влади покли-
кані впроваджувати кращі практики регулювання 
діяльності кластерів шляхом оцінки самих кластерів 
та їх учасників, аналізу впливу кластерної політики 
на ефективність їх розвитку.   

На відміну від подібності позицій країн щодо 
використання попередніх інструментів, кардиналь-
но різними вони є у справі застосування податкових 
пільг. Так, Швеція, Фінляндія та Німеччина цей ін-
струмент не використовують, він також є не дуже 
популярним серед країн, що відносяться за класифі-
кацією Європейського інноваційного табло до по- 
мірних інноваторів та інноваторів-початківців [8, 
с. 6]. Водночас широкого поширення податкові 
пільги набули у Франції, Нідерландах, Австрії, Ір- 
ландії, Італії, меншою мірою у Данії. Зокрема, Фран-
ція має давні традиції використання цього інстру- 
менту (ще з 1980-х рр.) і на даний час застосовує 
одну з найщедріших податкових пільг на ДіР серед 
країн ОЕСР. Так, у 2021 р. гранична ставка податко-
вої субсидії як для малих і середніх підприємств, так 
і для великих підприємств склала 0,37, що значно 
вище середніх значень по ОЕСР, які становлять від-
повідно 0,20 та 0,17 [42].  

У Данії запроваджена специфічна схема подат-
кового кредиту, націлена на підтримку лише збитко-
вих інноваційний підприємств. Ця схема застосову-
ється як тимчасовий захід у період економічної ре-
цесії, коли доступ до фінансування є найбільш об-
меженим. Передбачається, що надання податкового 
кредиту має компенсувати тимчасову відсутність 
доступу підприємств до зовнішнього фінансування 
[43].  

У Нідерландах податкові пільги надаються 
компаніям, дослідницьким центрам, самозайнятим 
особам, які систематично проводять ДіР. Пільги на-
даються за умови здійснення ДіР на території ЄС та 
сплати податків в Нідерландах. Податкові пільги на-
раховуються у розмірі 32% від витрат, спрямованих 
на виконання ДіР, у тому числі витрат на оплату 

праці, при цьому для стартапів розмір податкової 
пільги є більшим (40%) [44].  

Потрібно зазначити, що підтримка стартапів, 
насамперед у сфері проривних технологічних інно-
вацій, є одним із завдань нового Європейського 
інноваційного порядку денного ЄС (A new European 
Innovation Agenda) [45]. Відповідно з цим порядком 
денним країни-члени ЄС мають коригувати націо- 
нальні інноваційні політики. Підтримка зростання 
стартапів в ЄС здійснюється, зокрема через EIC 
Accelerator [46] – фонд, який надає грантове фінан-
сування стартапам у розмірі до 2,5 млн євро на роз-
робку інновацій, а також вкладає інвестиції (прямі 
інвестиції в акціонерний капітал) у розмірі до 15 млн 
євро в компанії, які працюють над проривними тех-
нологіями, які становлять стратегічний європейсь-
кий інтерес. Наразі всі країни-члени ЄС більшою чи 
меншою мірою приділяють увагу розвитку старта-
пів, але лідером є Естонія. В країні нараховується 
понад 105 стартапів на 100 000 населення, найвідо-
міші з них Wise, Veriff, Pipedrive, Monese, Paxful, 
Bolt. Незважаючи на пандемію Covid-19 та війну в 
Україні, стартапи в Естонії продовжують розвива-
тися: лише у першому кварталі 2022 р. вони отри-
мали понад 417 млн євро доходу. Причини естон- 
ського стартап-буму полягають у всебічній держав-
ній підтримці цього сектору, йдеться про простоту 
відкриття інноваційного бізнесу в країні, у тому  
числі іноземцями (через естонську програму e-
Residency), інформаційний та консультаційний су-
провід створення та розвитку стартапів, політику 
нульового оподаткування корпоративного прибутку 
щодо реінвестованих коштів, широкі можливості фі-
нансування через державні та приватні венчурні фо-
нди [47; 48].  

Динаміку створення в країні нового інновацій-
ного бізнесу відображає показник наявності та об-
сягу венчурного капіталу. У ЄС інструмент венчур-
ного фінансування використовується мало, це є  
слабким місцем НІС багатьох країн-членів ЄС та 
пан’європейської інноваційної системи в цілому. 
Так, десять країн-членів ЄС мають дуже низькі рівні 
венчурного фінансування навіть відносно невисо-
кого рівня ЄС (0,141% ВВП), але найнижчими вони 
є на Мальті (0,007) та в Словенії (0,006% ВВП).  
Значно випереджає інші країни Кіпр (0,427% ВВП), 
середні значення показують Люксембург (0,260% 
ВВП), Фінляндія (0,254), Франція (0,245) та Естонія 
(0,212% ВВП) [8, с. 81-82].  

Підводячи підсумок, зазначимо, що наведені 
політичні інструменти запроваджуються країнами-
членами ЄС у різних комбінаціях. Залежно від сус-
пільного та інституційного устроїв країн, особливо-
стей та «вузьких» місць НІС, цілей інноваційної по-
літики, уряди надають перевагу тим чи іншим полі-
тичним інструментам. Це, однак, не означає, що всі 
інструменти свідомо обираються та мають цільовий 
характер, тобто призначені для вирішення конкрет-
них інноваційних проблем. Адже прихильність 
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країн-членів ЄС до використання інструментів про-
позиції базується скоріше на продовженні поперед-
ніх схем реалізації інноваційної політики, ніж на 
критичних оцінках актуальних проблем, які потре-
бують вирішення, зокрема забезпечення комерціалі-
зації результатів ДіР, отриманих дослідницькими 
організаціями та університетами.  

У нових реаліях Україна може винести з наве-
деного європейського досвіду принаймні такі важ-
ливі уроки:  

національна інноваційна політика сама по собі 
не може замінити відсутність/несприятливість базо-
вих умов, необхідних для активізації інноваційної 
діяльності. Така політика може бути дієвою, якщо 
спиратиметься на стабільне макроекономічне сере-
довище, сприятливий бізнес- та регуляторний клі-
мат, конкурентні ринки, надійні та ефективні інсти-
тути;  

механічний імпорт успішних моделей та ін-
струментів інноваційної політики інших країн (осо-
бливо розвинених) у відриві від національної специ-
фіки є неприйнятним, він може не усунути справж-
ніх інноваційних проблем України, а лише призве-
сти до марного витрачання державних коштів і часу;  

національна інноваційна політика має носити 
довгостроковий характер, тобто бути цілеспрямова-
ною та послідовною, незалежно від зміни правлячих 
політичних сил в країні;  

уряд має використовувати різні види підтри-
мки, залежно від існуючих в країні інноваційних 
проблем і причин їх виникнення, а також наявних у 
держави фінансових і людських ресурсів. Необхідно 
передбачити формування такого поєднання політи-
чних інструментів, яке охоплюватиме всі стадії 
інноваційного ланцюга: фундаментальні та прикла-
дні дослідження – дослідно-конструкторські ро-
боти – тестування – прототипування – виготовлення 
дослідного зразка продукту – виробництво про- 
дукту – виведення продукту на ринок та його реалі-
зація з акцентом на третій і четвертій з них, на яких 
інноваційні ідеї часто потрапляють у «долину  
смерті» через відсутність зв’язку між наукою та ви-
робництвом. Проте, ураховуючи еволюцію поглядів 
на інноваційний процес, занадто вузька зосередже-
ність інноваційної політики на сфері досліджень і 
розробок, хоч вона і є стратегічно важливою для 
країни, навряд чи дасть суттєві результати. Тому в 
основу національної інноваційної політики потрібно 
закладати знання щодо нелінійності інноваційних 
процесів і відповідно з цим знаходити певний ба-
ланс між інструментами пропозиції, інструментами 
попиту та інструментами, орієнтованими на підтри-
мку партнерських, а не спорадичних, зв’язків у НІС;  

розроблення інноваційної політики та відбір ін-
струментів її реалізації слід здійснювати в контексті 
реалізації комплексного плану повоєнного віднов-
лення України на основі збалансованого поєднання 
як горизонтальної, так і вертикальної координації 
заходів інноваційної політики з заходами економіч- 

ної, освітньої, промислової, регуляторної, податко-
вої, екологічної та інших видів політики для мінімі-
зації протиріч між ними та забезпечення їх синерге-
тичного ефекту;  

будь-який політичний інструмент має розгля-
датися як експериментальний, який потребує прове-
дення моніторингу та оцінки. У разі успішності за-
стосування, він має бути імплементований в іннова-
ційну політику, в іншому випадку – від нього слід 
відмовитися та продовжувати пошук тих, які спра-
цюють саме в Україні. Комплекс таких інструментів 
та їх ефективність слід підбирати та оцінювати суто 
в контексті НІС України з усіма її сильними сторо-
нами і недоліками;  

принципове значення матиме сильна політична 
воля, чітка та незламна позиція української політич-
ної еліти щодо необхідності структурної трансфор-
мації економіки на основі інновацій як безальтерна-
тивного шляху ефективної повоєнної відбудови Ук-
раїни. Вище керівництво країни та висококваліфіко-
вані групи реформаторів мають тісно співпрацю-
вати в напрямку оновлення стратегії розвитку Укра-
їни, аби позбавити її посереднього, рутинного існу-
вання аграрної країни та перевести на рейки індуст-
ріально-інноваційного розвитку, що відповідає на- 
ціональним інтересам та перспективам її довгостро-
кового економічного зростання.  

Висновки. Протягом майже усього періоду не-
залежності Україна потерпає від технологічної ни-
зькоукладності та сировинного характеру еконо-
міки. У 2020-2021 рр., попри оптимістичні очіку-
вання, пов’язані з підписанням Угоди про асоціацію 
з ЄС, інноваційна складова національної економіки 
звузилася, а інноваційні процеси в країні сповільни-
лися, що є наслідком низької фінансової та інститу-
ційної спроможності держави, її нездатності роз- 
робляти та реалізовувати ефективну інноваційну по-
літику. У таких умовах під впливом нових реалій та 
сучасних викликів актуалізується завдання критич-
ного переосмислення національної інноваційної по-
літики та інструментів її реалізації. Це вимагає тео-
ретичної аргументації підстав для державного втру-
чання у сферу інновацій з позицій різних економіч-
них шкіл, ознайомлення з європейським досвідом 
підтримки та стимулювання дослідницької та інно-
ваційної діяльності, що актуально в умовах євроін-
теграційних спрямувань України, а також враху-
вання економічного, політичного та інституційного 
контекстів України як країни, що розвивається.  

У статті визначено та узагальнено найбільш по-
ширені в ЄС інструменти інноваційної політики, які 
або свідомо обираються політичним керівництвом 
ЄС та національними урядами для вирішення інно-
ваційних проблем (наприклад, державні закупівлі, 
податкові пільги), або базуються на попередніх схе-
мах реалізації інноваційної політики як-от інструме-
нти пропозиції, орієнтовані на генерування нових 
знань. Загалом до таких інструментів віднесено: до-
слідницькі, колабораційні, докторські та посівні  
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гранти, докомерційні та комерційні державні заку- 
півлі, стартап-фонди, венчурні фонди, наукові і тех-
нологічні парки, офіси трансферу технологій, техно-
логічні центри, національні та регіональні кластерні 
програми, інноваційні кредити та інноваційні  
ваучери, податкові пільги та гарантії по кредитах, 
«живі лабораторії», центри цифрових інновацій та 
інші. Проведено більш детальний аналіз деяких з 
них для ілюстрації подібностей та відмінностей в ін-
новаційній політиці країн-членів ЄС.  

Показано, що найбільш значущим політичним 
інструментом в ЄС, якщо вимірювати його у вартіс-
ному виразі, є інструмент фінансування європейсь-
ких дослідницьких та інноваційних програм, який 
втілюється за допомогою грантових схем під- 
тримки. Гранти в ЄС є дуже різноманітними та ма-
ють різні цілі, у статті їх класифіковано за розміром, 
тривалістю, цільовим призначенням та рівнем фі-
нансування. Стратегічними пріоритетами іннова-
ційної політики ЄС, які поділяють усі його країни-
члени, є підтримка спільних європейських дослід- 
ницьких та е-інфраструктур, а також кластерів. Усі 
країни-члени ЄС більшою чи меншою мірою сприя-
ють розвитку стартапів за допомогою таких інстру-
ментів, як посівні гранти, стартап-фонди, венчурні 
фонди, краудфандингові платформи, інкубатори/ 
акселератори, але лідером є Естонія. «Вузьким»  
місцем національної інноваційної системи багатьох 
країн-членів ЄС є доступність та обсяг венчурного 
капіталу: з 27 країн-членів ЄС десять мають дуже 
низькі рівні венчурного фінансування, лише на  
Кіпрі цей інструмент є більш-менш розвинутим.  
Кардинально різними є позиції країн щодо доціль-
ності застосування податкових пільг до сфери ДіР та 
інновацій. Цей інструмент не використовують Шве-
ція, Фінляндія та Німеччина, він також є не дуже по-
пулярним серед країн, які за класифікацією Євро-
пейського інноваційного табло належать до помір-
них інноваторів та інноваторів-початківців. Але у 
Нідерландах, Австрії, Ірландії, Італії та особливо у 
Франції податкові пільги набули широкого поши-
рення.  

Загалом дослідження показало, що країни-
члени ЄС досі тяжіють до використання інструмен-
тів пропозиції, підтримуючи більшою мірою генеру-
вання знань і розробок на початкових стадіях інно-
ваційного ланцюга. Повільним є їхнє просування до 
реалізації цілісної інноваційної політики, яка поряд 

з інструментами пропозиції використовує інстру- 
менти стимулювання попиту на ДіР та інновації, зо-
крема комерційні державні закупівлі, податкові кре-
дити і пільги, венчурні фонди. Подібна «лінійна» 
орієнтація інноваційної політики більшості країн-
членів ЄС не дозволяє Європейському Союзу наздог-
нати світових лідерів, зокрема США, Японію та  
Південну Корею, за продуктивністю національних 
інноваційних систем. Водночас потрібно визнати, 
що в останнє десятиліття спектр політичних інстру-
ментів в ЄС розширився і його країни-члени почали 
застосовувати ті з них, які підтримують парадигму 
відкритих інновацій – це, зокрема, служби під- 
тримки інновацій, «живі лабораторії», платформи 
відкритих інновацій.  

Проведений аналіз європейського досвіду під- 
тримки та стимулювання інновацій дозволив сфор-
мулювати актуальні з точки зору політики висновки 
у справі створення сприятливих умов для активізації 
інноваційних процесів в Україні з урахуванням су-
часних викликів. Серед них, зокрема такі: 1) націо-
нальна інноваційна політика не може компенсувати 
відсутність або несприятливість базових умов, необ-
хідних для інноваційної діяльності. Вона може бути 
дієвою, якщо спиратиметься на стабільне макроеко-
номічне середовище, сприятливий бізнес- та регуля-
торний клімат, надійні та ефективні інститути тощо; 
2) розроблення інноваційної політики та відбір ін-
струментів її реалізації слід здійснювати в контексті 
реалізації комплексного плану повоєнного віднов-
лення України на основі збалансованого поєднання 
як горизонтальної, так і вертикальної координації 
заходів інноваційної політики з заходами економіч-
ної, освітньої, промислової, регуляторної, податко-
вої, екологічної та інших видів політики для мінімі-
зації протиріч між ними та забезпечення їх синерге-
тичного ефекту; 3) механічний імпорт успішних мо-
делей та інструментів інноваційної політики інших 
країн у відриві від національної специфіки є неприй-
нятним, він може не усунути справжніх інновацій-
них проблем України, а лише призвести до марного 
витрачання державних коштів і часу.  

Перспективи подальших досліджень полягають 
в обґрунтуванні концептуальних положень щодо 
критичного переосмислення національної іннова-
ційної політики та інструментів її реалізації, зважа-
ючи на нові реалії України та обмеження, які харак-
терні для країн, що розвиваються.  
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Підоричева І. Ю., Соколовська О. М. Огляд ландшафту інструментів інноваційної політики ЄС: висновки для 
України  

Обґрунтовано необхідність осучаснення і критичного переосмислення національної інноваційної політики України та 
інструментів її реалізації з огляду на сповільнення інноваційних процесів в країні протягом останніх п’яти років та хронічні 
проблеми, які майже увесь період незалежності супроводжують національну сферу досліджень та інновацій. Для цього по- 
трібно спиратися на теоретичну аргументацію підстав для державного втручання у сферу інновацій з позицій різних еконо-
мічних шкіл, європейський досвід розроблення та реалізації інноваційної політики, що актуально в умовах європейської ін-
теграції України, а також враховувати сучасні виклики та специфіку суспільного й інституційного устроїв України як країни, 
що розвивається.   

У даній статті визначено та узагальнено найбільш поширені інструменти, які використовуються на рівні ЄС та/або його 
країнами-членами для підтримки досліджень, розробок та інновацій. До них віднесено дослідницькі, колабораційні, доктор-
ські та посівні гранти, державні закупівлі, стартап-фонди, венчурні фонди, наукові і технологічні парки, кластери, офіси  
трансферу технологій, технологічні центри, інноваційні кредити та інноваційні ваучери, податкові пільги, «живі лабораторії», 
центри цифрових інновацій та інші. Проведено аналіз деяких з них для ілюстрації подібностей та відмінностей в інноваційній 
політиці країн-членів ЄС. Визначено, що країни-члени ЄС досі тяжіють до використання інструментів пропозиції, підтриму-
ючи більшою мірою генерування знань, натомість інструменти стимулювання попиту на інновації у них є значно менш по-
ширеними, що не дозволяє ЄС наздогнати світових лідерів, зокрема США, Японію та Південну Корею, за продуктивністю 
національних інноваційних систем.  

На основі проведеного аналізу європейського досвіду підтримки та стимулювання інновацій сформульовано пропозиції 
щодо розроблення національної інноваційної політики України для її ефективного повоєнного відновлення.  

Ключові слова: інноваційна політика, інструменти інноваційної політики, дослідження і розробки, інновації, європейсь-
кий досвід, європейська інтеграція, Україна, повоєнне відновлення.  

Pidorycheva I., Sokolovska О. Overview of the EU Innovation Policy Instruments Landscape: Conclusions for Ukraine 
The need to modernize and critically rethink the state of Ukraine`s national innovation policy and the tools for its implementation 

is justified. This is due to the slowdown of innovation processes in the country over the past five years and the chronic problems that 
have accompanied the national research and innovation sphere for almost the entire period of independence. To that end, it is necessary 
to rely on the theoretical argumentation of the grounds for state intervention in innovation from the standpoint of various economic 
schools, and European experience in the development and implementation of innovation policy, which is relevant in the context of 
Ukraine's European integration, as well as taking into account modern challenges and the specifics of the social and institutional  
arrangements of Ukraine as a developing country.  

This article identifies and summarizes the most common instruments used at the level of the EU and its member states to support 
research, development, and innovation. These include research, collaboration, doctoral and seed grants, public procurement, start-up 
funds, venture funds, science and technology parks, clusters, technology transfer offices, technology centers, innovation loans and 
innovation vouchers, tax incentives, "living labs", digital innovation hubs, etc. Some of them have been analyzed to illustrate the 
similarities and differences in the innovation policy of the EU member states. It has been determined EU member states still tend to 
use supply tools, supporting knowledge generation to a greater extent, and tools to stimulate demand for innovation are much less 
common in them, which does not allow the EU to catch up with world leaders, in particular the United States, Japan and South Korea, 
for the performance of national innovation systems. 

Based on the analysis of the European experience in supporting and stimulating innovation, proposals are formulated for the 
development of a national innovation policy for an effective post-war recovery. 

Keywords: innovation policy, innovation policy instruments, research and development, innovation, European experience, Euro-
pean integration, Ukraine, post-war recovery.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСТАВ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОЇ  
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ 

Постановка проблеми. Відомо, що є два про-
тилежних погляду розуміння стратегії розвитку. У 
першому випадку стратегія – це конкретний довго-
строковий план досягнення певної мети, а побудова 
стратегії – це процес знаходження певної мети та 
складання довгострокового плану. Такий підхід  
ґрунтується на тому, що всі зміни передбачувані; 
процеси, що відбуваються в середовищі, носять де-
термінований характер і піддаються повному конт-
ролю та управлінню. У другому випадку під страте-
гією розуміється довгостроковий, якісно визначе-
ний напрямок розвитку підприємства, що стосу-
ється сфери, засобів та форми його діяльності, сис-
теми внутрішньовиробничих відносин, а також по-
зицій підприємства у навколишньому середовищі. 
При такому розумінні стратегію в загальному ви-
гляді можна охарактеризувати як обраний напрямок 
діяльності, функціонування в рамках якого має при-
вести підприємство до досягнення цілей, що стоять 
перед ним. 

Прикладом стратегії першого типу може бути 
довгостроковий план виробництва певної продукції, 
у якому зафіксовано обсяг і асортимент випуску за 
кожним часовим проміжком. До стратегій другого 
типу можна віднести такі: проникнути у мережі  
розподілу, контрольовані конкурентами; збільшити 
частку обсягу продажу над ринком до 30% (умовно) 
без зниження ціни. 

Стратегічні активи або компетенції, що забез-
печують стійкі конкурентні переваги, на яких базу-
ється стратегія розвитку – ще один аспект розробки 
стратегії. Стратегічні компетенції – це стратегічно 
значущі для бізнес-одиниці певні напрями діяльно-
сті, у яких вона найбільш сильна (наприклад, ви- 
робництво чи просування товару). Під стратегіч-
ними активами розуміються деякі ресурси (напри-
клад, торгова марка чи актуальні нині покупці), які 
перевищують за своїми параметрами аналогічні ре-
сурси конкурентів. У процесі формулювання страте-
гії необхідно врахувати витрати та технічні умови 
створення чи підтримки, що є основою стійких кон-
курентних переваг активів чи компетенцій. Таким 
чином, основа стійких конкурентних переваг скла-
дається з наступних елементів: розподіл ресурсів 

між бізнес-одиницями; існування синергетичних 
ефектів між підприємствами; одержання вигоди з 
компліментарної взаємної підтримки бізнес-оди-
ниць. 

Дослідженню формування стратегій підприєм-
ства присвятили свої роботи такі автори: І. Ансофф 
[1], Л. Довгань [2], Г. Кіндрацька [3], М. Потер [4], 
В. Рульєв та С. Гуткевич [5], А. Томпсон [6], І. Тюха 
[7], М. Хацер [8], Т. Фролова [9] та ін. У науковій 
літературі достатньо детально представлено сучасне 
уявлення про особливості формування стратегії під-
приємства як основної довгострокової програми дій 
задля досягнення місії і цілей його діяльності, проте 
бурхливі трансформації в економічному та політич-
ному середовищі країни потребують постійного  
переосмислення і корегування етапів формування 
стратегії, пошуку оптимальних варіантів її практич-
ного втілення для врахування нових викликів та ри-
зиків і відповідно можливості своєчасного реагу-
вання на них. Тому метою статті є визначення запо-
рук для розробки інноваційної стратегії розвитку 
промислового підприємства на перспективу. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічне уп-
равління – управління, у якому центр уваги керів- 
ництва переноситься на чинники внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства, його ото-
чення (постачальники, клієнти, конкуренти, держа-
вні структури, партнери). 

Загалом стратегічне управління – це симбіоз ін-
туїції та мистецтва, з яким керівництво має вести 
підприємство до стратегічних цілей; це високий 
професіоналізм та творчість працівників, які забез-
печують зв'язок підприємства з середовищем, онов-
лення підприємства та його продукції, виконання 
поточних планів і, нарешті, активне включення всіх 
працівників у процес пошуку найкращих шляхів до-
сягнення цілей підприємства чи фірми. 

Розглядаючи питання побудови стратегії роз-
витку, ми відзначаємо, що в основу створення стра-
тегії розвитку приймається концепція стратегічного 
управління, яка полягає в тому, що для підприємства 
необхідно швидко реагувати на зміни, безперервно 
змінювані технології та невизначеність зовнішнього 
середовища. Іншими словами, власник підприєм- 
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ства повинен задовольнятися певною оптимальні-
стю в періоди сприятливої кон'юнктури та вміти ви-
стояти під час падіння виробництва. 

Розгорнемо концепцію стратегічного управ-
ління та покажемо, яким чином у ній прихований 
ключ як до поточних, так і до тривалих процесів уп-
равління: при стратегічному управлінні підприєм- 
ство фіксує все, що має робити в даний час, щоб до-
сягти бажаних цілей у майбутньому, виходячи з 
того, що оточення та умови життя змінюватимуться. 

Концепція стратегічного управління дає нам 
основні ідеї щодо побудови загального та частко-
вого розвитку підприємства. У цьому полягає цін-
ність цієї концепції, яку можна використати за та-
кими напрямами. 

Насамперед, мають на увазі генерація нових 
ідей економічного розвитку промислового підпри-
ємства, дозволяють розвивати повністю чи частково 
промислове підприємство внутрішньо і зовні. 

Ми бачимо мету зовнішнього розвитку про- 
мислового підприємства у забезпечення відповідно-
сті підприємства середовищі його розвитку (і, отже, 
життєздатності підприємства у досить тривалій пер-
спективі). Систематичний зовнішній розвиток під- 
приємства має полягати в тому, що на основі вироб-
лених принципів досягаються цілі розвитку, а також 
постійно оптимізується система продажів продукції 
та розробляється нова, більш досконала продукція, 
яка прагне ідеалу. Основною метою розвитку про- 
дукту має бути створення нового продукту та орга-
нізація його виробництва, де на перше місце вихо-
дить зниження собівартості, підвищення якісних та 
конкурентних переваг і, зрештою, успішна діяль-
ність на ринку. 

Ми бачимо мету внутрішнього розвитку про-
мислового підприємства у проведення актуальних 
змін усередині підприємства для адаптації до сучас-
них умов ринку. Внутрішній розвиток підприємства 
може містити розвиток системи внутрішніх техніч-
них і технологічних стандартів, комплексну автома-
тизацію, розвиток системи інформаційного забезпе-
чення діяльності підприємства, розвиток персоналу. 

Розвиток системи технологічних стандартів 
підприємства дозволить шляхом застосування опти-
мальної технології швидко та якісно виконувати дії, 
пов'язані з реалізацією продукції підприємства. Роз-
виток системи технічних стандартів підприємства 
дозволить комплектувати робочі місця працівників 
та оснащувати приміщення підприємства сучасною 
технікою. 

Актуальність реалізації комплексної політики у 
сфері автоматизації робіт обумовлюється високими 
темпами розвитку комп'ютерних технологій. Для 
ефективної роботи в сучасних умовах промислове 
підприємство має мати в своєму розпорядженні ав-
томатизовану систему. 

Під розвитком системи інформаційного забез-
печення діяльності промислового підприємства ро-
зуміється побудова процесу відображення ходу ви- 

робничо-господарської діяльності промислового 
підприємства відповідно до інтересів суб'єктів уп-
равління. 

Основною метою розвитку системи управління 
персоналом є створення умов для добровільної ін- 
тенсифікації праці та мобілізації потенціалу праців-
ника на користь промислового підприємства. 

Далі виділимо роль концепції стратегічного уп-
равління у створенні стратегічних і довгострокових 
цілей, які ставить собі підприємство. Щодо цього 
особливо значущим є те, що цілі стають інструмен-
том стратегічного управління. Постановка цілей та 
визначення засобів їх досягнення стає найвідповіда-
льнішим моментом процесу стратегічного управ-
ління. Наші думки щодо цього такі: розвиток під- 
приємства пов'язаний з протиріччями. Суперечності 
важливі у тому сенсі, що вони містять у собі про-
блеми, які слід вирішувати. Наявність проблем (ус-
відомлених чи неусвідомлених) виявляється у відсу-
тності цілей чи їх нечіткості. Тому, на наш погляд, є 
цінним передусім навчитися формулювати цілі. 

Тільки після визначення цілей можна плану-
вати діяльність промислового підприємства, розро-
бляти тактику та стратегію, оцінювати результати 
рішень та прогнозувати розвиток. Повнота цілей  
тісно пов'язана з системним підходом до об'єкта уп-
равління, який при формуванні цілей повинен пе-
редбачати всі елементи системи управління об'єк-
том, необхідні для ефективного досягнення всіх по-
ставлених цілей. 

Перейдемо до засобів досягнення мети. В 
управлінському процесі забезпечити отримання пе-
вного результату допомагають засоби досягнення 
мети – існуючі в природі та суспільстві предмети 
або дії (для підприємства – його структура та про-
цеси), включені до системи цілеспрямованої діяль-
ності. 

Важливе значення концепції стратегічного уп-
равління у тому, що вона допомагає збагатити прин-
ципіальні положення розвитку промислового під- 
приємства. 

По-перше, розвиток промислового підприєм- 
ства тісно пов'язується з важливими особливостями 
розвитку ринку, на якому воно працює. 

По-друге, розвиток промислового підприєм- 
ства ґрунтується на розподілі своєї діяльності за- 
лежно від умов розвитку. 

По-третє, використання різних форм конку- 
ренції промисловим підприємством ґрунтується на 
першочерговому використанні внутрішніх можли-
востей підприємства для покращення внутрішніх 
якостей продукту. 

По-четверте, існує кілька варіантів для реалі-
зації стратегії розвитку. 

На думку М. Портера [5], існують три основні 
області розробки стратегії підприємства на ринку. 

Перша область пов'язана з лідерством у мінімі-
зації витрат виробництва. Даний тип стратегій по- 
в'язаний з тим, що підприємство досягає найнижчих 
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витрат виробництва та реалізації своєї продукції. 
Внаслідок цього вона може за рахунок низьких цін 
на аналогічну продукцію домогтися завоювання  
більшої частки ринку. Підприємства, що реалізують 
такий тип стратегії, повинні мати якісну організацію 
виробництва та постачання, якісну технологічну та 
інженерно-конструкторську базу, а також якісну си-
стему розподілу продукції, тобто, щоб досягати най-
менших витрат, на високому рівні має здійснюва-
тися все те, що пов'язане із собівартістю продукції. 

Друга область розробки стратегії пов'язана зі 
спеціалізацією у виробництві продукції. У цьому ви-
падку підприємство має здійснювати високоспеціа-
лізоване виробництво та маркетинг для того, щоб 
стати лідером у виробництві своєї продукції. Це 
призводить до того, що покупці обирають цю марку, 
навіть якщо ціна досить висока. Підприємства, що 
реалізують цей тип стратегії, мають високий потен-
ціал для проведення НДДКР, мають чудових дизай-
нерів, чудову систему забезпечення високої якості 
продукції, а також розвинену систему маркетингу. 

Третя область визначення стратегії відноситься 
до фіксації певного сегмента ринку та концентрації 
зусиль підприємства на обраному ринковому сег- 
менті. У цьому випадку підприємство не прагне пра-
цювати на всьому ринку, а працює на його чітко ви-
значеному сегменті, досконально з'ясовуючи по- 
треби ринку у певному типі продукції. У цьому ви-
падку може прагнути зниження витрат або ж прово-
дити політику спеціалізації у виробництві товару. 
Можливе і поєднання цих двох підходів. Однак аб-

солютно обов'язковим для проведення стратегії тре-
тього виду є те, що підприємство будує свою діяль-
ність на аналізі потреб клієнтів певного сегмента  
ринку, тобто має у своїх намірах виходити не з по- 
треб ринку взагалі, а із потреб цілком певних або на-
віть конкретних клієнтів. 

Розробляючи довгострокову стратегію, підпри-
ємства прагнуть знайти і втілити спосіб вигідно та 
довгостроково конкурувати у своїй галузі. Універ- 
сальної конкурентної стратегії немає. Тому лише 
стратегія, узгоджена з умовами конкретної галузі 
промисловості, навичками та капіталом, якими во-
лодіє конкретне підприємство, може принести ус-
піх. 

Щоб створити стратегічно стійке підприємство, 
треба не просто модернізувати виробництво та уп-
равління, а й чітко знати, для чого це робиться, яка 
мета має бути досягнута. Головним при цьому має 
бути вміння визначити, швидко та ефективно вико-
ристовувати в конкурентній боротьбі свої порів- 
няльні переваги. Усі зусилля необхідно спрямувати 
в розвитку тих сторін, які вигідно відрізняють під- 
приємство від реальних чи потенційних конкурен-
тів. 

Під стратегією розвитку підприємства ми розу-
міємо загальну концепцію того, як досягаються 
мети організації, вирішуються проблеми, що стоять 
перед нею, і розподіляються необхідні для цього об-
межені ресурси. Така концепція (відповідає страте-
гії другого типу) включає кілька елементів (див. ри-
сунок). 

Рисунок. Елементи стратегії (розроблено авторами) 

Насамперед, до стратегії відноситься система 
цілей, що включає стратегічну і довгострокову мету, 
мету зовнішнього розвитку підприємства, мету  
внутрішнього розвитку підприємства. Інший еле-
мент стратегії – політика або сукупність конкретних 
правил організаційних дій, спрямованих на  досяг-
нення поставлених цілей. Третім елементом страте-
гії є плани, тобто система конкретних дій щодо реа-
лізації прийнятої політики, що покликана вирішу-
вати завдання розподілу ресурсів. Так, ресурси  
можна спрямовувати, в першу чергу, на вирішення 

найбільш важливих і нагальних для підприємства 
проблем або виділяти пропорційно до потреб, або 
надавати всім підрозділам порівну, якщо вони бу-
дуть близькі за розмірами і займаються подібними 
видами діяльності. Перший із зазначених підходів 
більшою мірою доцільний у переломні моменти ді-
яльності підприємства, коли виникає необхідність у 
концентрації сил на вирішальних напрямках діяль-
ності. Другий та третій – у період спокійного роз- 
витку. 

Стратегія розвитку 

ЦІЛІ 
Стратегічні результати діяльності 

ПОЛІТИКА 
Правила організаційних дій 

ПЛАНИ 
Сукупність конкретних дій з урахуванням наявних ресурсів 
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Висновки. Ми вважаємо, що стратегія роз- 
витку має розроблятися на тимчасовий період п’ять 
років, конкретизуватися в різноманітних проєктах, 
програмах практичних дій і реалізуватися в процесі 
їх виконання. Значні витрати праці та часу багатьох 
людей, необхідних для створення стратегії підпри-
ємства, не дозволяють її часто змінювати чи сер- 
йозно коригувати. Тому вона формулюється у до-
сить загальних виразах. Це – передбачувана страте-
гія. Разом з тим, як усередині підприємства, так і 
поза ним з'являються нові непередбачені обставини, 
які не укладаються в початкову концепцію стратегії. 
Вони можуть, наприклад, відкрити нові перспек-
тиви розвитку та можливості для покращення існу-
ючого стану справ або, навпаки, змусити відмови- 

тися від передбачуваної політики та плану дій. В 
останньому випадку початкова стратегія стає не- 
реалізованою, і підприємство переходить до роз- 
гляду та формулювання невідкладних стратегічних 
завдань. Стратегічне завдання – це майбутня подія 
або всередині підприємства, або поза його межами, 
що може істотно вплинути на його здатність дося-
гати своєї мети. Розв'язання цього завдання є бажа-
ним і відображає можливість, що виникла в зовніш-
ньому середовищі, якою слід скористатися. Проте 
підприємства мають не лише реагувати на зміни  
ринкової ситуації або намагатися самим змінити її 
на свою користь, а й виробити власну позицію на  
ринку. Це включає підхід підприємства в цілому до 
конкуренції. 
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Клюс Ю. І., Стрюк О. С. Дослідження підстав розробки ефективної стратегії розвитку на інноваційній основі  
В статті розглянуто два протилежних погляду розуміння стратегії розвитку, наведено прикладу стратегій першого і дру-

гого типу. Надано власне уявлення щодо мети зовнішнього і внутрішнього розвитку промислового підприємства, наслідків 
розвитку систем технічних і технологічних стандартів підприємства. Виділено роль концепції стратегічного управління у 
створенні стратегічних і довгострокових цілей, які ставить собі підприємство. Доведено, що важливе значення концепції стра-
тегічного управління у тому, що вона допомагає збагатити принципіальні положення розвитку промислового підприємства. 
Надано визначення стратегії розвитку підприємства та виділено її елементи (цілі, політика, плани), досліджено взаємозв’язок 
між ними. Визначено стратегічне завдання діяльності підприємства та розроблено шляхи щодо його вирішення. 

Ключові слова: стратегічний розвиток, інноваційна діяльність, промислове підприємство, управління, ефективність. 

Klius Yu., Striuk O. Research on the Basis of Developing an Effective Development Strategy Based on Innovation 
The article examines two opposing views of the understanding of development strategy, gives examples of strategies of the first 

and second type. It provides a proper idea about the purpose of the external and internal development of the industrial enterprise, the 
consequences of the development of the enterprise's technical and technological standards systems. First of all, it means the generation 
of new ideas for the economic development of an industrial enterprise, which allow to fully or partially develop an industrial enterprise 
internally and externally. It was determined that the main goal of the development of the personnel management system is to create 
conditions for voluntary intensification of work and mobilization of the employee's potential for the benefit of the industrial enterprise. 

The role of the concept of strategic management in the creation of strategic and long-term goals set by the enterprise is high-
lighted. It has been proven that the concept of strategic management is important in that it helps to enrich the principles of development 
of an industrial enterprise. The definition of the company's development strategy is given and its elements (goals, policy, plans) are 
highlighted, and the relationship between them is investigated. First of all, the strategy refers to the system of goals, which includes a 
strategic and long-term goal, the goal of external development of the enterprise, the goal of internal development of the enterprise. 
Another element of strategy is policy or a set of specific rules of organizational actions aimed at achieving set goals. The third element 
of the strategy is plans, that is, a system of concrete actions for the implementation of the adopted policy, designed to solve the task of 
resource allocation. Yes, resources can be directed, first of all, to solving the most important and urgent problems for the enterprise, or 
allocated in proportion to needs, or given to all divisions equally, if they are close in size and engaged in similar activities. The first of 
the mentioned approaches is more appropriate at critical moments of the company's activity, when there is a need to concentrate forces 
on decisive areas of activity. The second and third are during the period of calm development. The strategic task of the company's 
activity has been defined and ways to solve it have been developed. The solution to this task is desirable and reflects an opportunity 
that has arisen in the external environment, which should be taken advantage of. 

Keywords: strategic development, innovative activity, industrial enterprise, management, efficiency. 
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УКРАЇНСЬКЕ ВОЛОНТЕРСТВО В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ: 
ЗМІЦНЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ, ПЛАТФОРМІЗАЦІЇ, ІКТ ТА МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Постановка проблеми. Повномасштабне ро-
сійське вторгнення на територію України є глобаль-
ною проблемою, яка впливає на життєдіяльність 
міжнародної, передусім європейської, спільноти  
і стає найсерйознішим викликом європейській ста-
більності та безпеці. Тому гідна відсіч збройній ро-
сійській агресії та протидія її наслідкам потребує 
мобілізації наявних ресурсів на всіх рівнях – від ло-
кального до глобального. Одним з найбільш потуж-
них проявів мобілізації внутрішніх соціальних ресу-
рсів громадянського суспільства є самоорганіза-
ційні процеси, спрямовані на вирішення найгострі-
ших проблем, що виникли у зв’язку зі збройною аг-
ресією та потребами у повоєнного відновлення Ук-
раїни. Яскравим проявом такої самоорганізації став 
«спалах» волонтерської активності українців, що 
розкриває потужну силу громадянського суспіль- 
ства, як суб’єкта суспільних перетворень в Україні. 
Попередній досвід засвідчив, що волонтерство – це 
гнучкий та ефективний внутрішній механізм соціа-
льної самоорганізації громадян України, що мобілі-
зує і спрямовує ресурси для збереження життя і здо-
ров’я громадян, для розв’язання гострих проблем 
соціально-економічного, безпекового й іншого ха-
рактеру в критичних ситуаціях, в форс-мажорних 
обставинах.  

Розвиток українського волонтерства в період 
збройної російської агресії умовно поділяється на 
два етапи (або дві хвилі); перший етап (хвиля) роз-
почався з подій Революції Гідності (з грудня 
2013 р.), продовжився у зв’язку з анексією Криму та 
окупацією частини Донбасу (березень 2014 р.). Хро-
нологічною межею цього етапу можна вважати 
2016 р., коли лінія зіткнення певною мірою стабілі-
зувалася, а збройний конфлікт перейшов у «заморо-
жену» фазу. Період 2014-2016 рр. був ознаменова-
ний безпрецедентним «спалахом» волонтерської ак-
тивності українських громадян. З 24 лютого 2022 р. 
почалася повномасштабна збройна російська агресія 

проти України, і це ініціювало другу вибухоподібну 
хвилю волонтерського руху в Україні, який віднови-
вся фактично миттєво, масово, з новою силою і по-
тужністю. При цьому набутий протягом 2014- 
2016 рр. досвід громадської самоорганізації в сфері 
волонтерства, безумовно, став міцним підґрунтям 
для цього. Але не тільки набутий попередній досвід 
виступив забезпечив потужність другої хвилі «спа-
лаху» українського волонтерства [1].  

Окремим важливим аспектом, який багато- 
гранно проявився ще під час пандемії, стали про-
цеси цифровізації суспільства та пов'язані з ними 
нові форми комунікацій, координації учасників 
українського волонтерського руху у веб-просторі, 
що базуються на використанні можливостей сучас-
них інформаційно-комунікаційних (ІКТ), цифрових 
та мережевих технологій.  

Дослідження динаміки змін українського во- 
лонтерства на підґрунті залучення можливостей су-
часних ІКТ, цифрових та мережевих технологій ви-
ступає важливим завданням для наукової, управлін-
ської спільноти, громадських діячів, представників 
волонтерського руху і державних органів влади. На 
сьогодні ці питання досліджено недостатньо, хоча 
потужний вплив сучасних технологій на процеси ін-
ституціоналізації волонтерства в Україні, на форми 
та напрями взаємодії та самоорганізації волонтерсь-
кої спільноти, є очевидним.  

Дослідницькі пошуки щодо трансформації 
українського волонтерського руху в умовах зброй-
ної агресії пов’язані з періодами розгортання воєн-
ного протистояння. Так, перша масштабна хвиля до-
сліджень співпала і з першою хвилею активізації во-
лонтерського руху (2014-2016 рр.) у зв’язку зі зброй-
ним конфліктом на Донбасі. Зокрема, серед дослід-
жень «першої хвилі» можна відмітити дослідження 
Інституту соціальної та політичної психології [2], 
роботи Д. Горєлова та О. Корнієвського [3], О. Бала-
кірєвої, Т. Бондар та Д. Дмитрука [4], О. Панькової, 

Цифрова економіка та інформаційні технології 
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О. Касперовича, О. Іщенка [5; 6] та багатьох інших. 
Волонтерство, зокрема, розглядалося як прояв акти-
візації соціальних ресурсів громадянського суспіль-
ства [6], що має потужний внутрішній ресурсний по-
тенціал [5]. Д. Вєдєнєєв, О. Турчак у своїх роботах 
розкривають ризики волонтерської діяльності [7] 
тощо. 

Під час пандемії український волонтерський 
рух поповнився новими формами роботи, які 
пов’язані із залученням ІКТ, цифрових технологій, 
поширенням форм он-лайн волонтерства [8]. Грома-
дянська залученість і український волонтерський 
рух у передвоєнний період продовжували розвива-
тися [9; 10]1. 

Повномасштабне збройне російське вторг-
нення на територію України ознаменувало сплеск 
другої хвилі активізації українського і міжнарод-
ного волонтерства (на допомогу українцям). Так,  
думки та настрої українців, їх волонтерська та бла-
годійницька залученість, соціальне самопочуття в 
умовах війни систематично відстежуються соціоло-
гічною групою «Рейтинг» [11]. Фахівці НІСД до- 
сліджують економічні засади сприяння згуртовано-
сті громад в нинішній період [12]. Продовжено до- 
слідження розвитку українського волонтерського 
руху в новітніх реаліях в контексті національних та 
глобальних викликів та потреб повоєнного віднов-
лення країни [1]. Українською науковою спільно-
тою разом з представниками органів державної 
влади активно проводяться експертні дискусії щодо 
вироблення Стратегії повоєнного відновлення Укра-
їни [13].  

Метою статі є формування цілісного бачення 
ролі цифровізації, платформізації, залучення інфор-
маційно-комунікативних (ІКТ), мережевих техноло-
гій у процеси посилення потужностей українського 
волонтерства в умовах збройної російської агресії; 
виявлення ключових трендів, що формуються на су-
часному етапі. 

Підґрунтям формування такого бачення в умо-
вах збройної російської агресії стає порівняння двох 
хвиль «спалаху» українського волонтерського руху 
в його активних фазах – 2014-2016 рр. (регіональний 
рівень – збройний конфлікт на Донбасі) та з 24 лю-
того 2022 р. (національний рівень – повномасшта-
бне збройне російське вторгнення в Україну), від- 
стеження динаміки змін. 

Основні результати дослідження. Аналіз до-
цільно зосередити на динаміці змін у волонтерській 

1 Про потужні позитивні зрушення у розвитку громадянського суспільства в Україні, зокрема волонтерства, бла-
годійництва,  свідчать результати заміру Світового індексу благодійності (World Giving Index) [9]. Так, з 2017 по 2021 р. 
Україна піднялася з 81-го на 20-те місце в Світовому індексі благодійності. Всі три показника (грошові пожертвування, 
допомога незнайомим людям та волонтерство) покращилися, і сукупний індекс склав 43% (для порівняння в 2018 р. – 
29%). Це дані нового Світового індексу благодійності, який представили CAF та Gallup‘s World View World Poll. Рей-
тинг відображає стан приватної благодійності за 2021 р., коли в усьому світі вирувала пандемія коронавірусу Covid-19. 
Дослідження проводилося в 114 країнах, що становить близько 90% дорослого населення планети Земля. Збройна 
російська агресія простимулювала розвиток українського волонтерського  і благодійницького руху. 

діяльності в умовах збройної російської агресії. Ав-
торське бачення розкривається у систематизації 
ключових змін при порівнянні першої і другої хвиль 
активізації українського волонтерства в цілому 
(рис. 1), а також у відстеженні тих змін, які відбу-
лися внаслідок залучення та використання можли-
востей цифрових та ІКТ технологій у волонтерській 
діяльності (див. рис. 4). 

Швидке поширення та використання сучасних 
цифрових, інформаційно-комунікативних та мере-
жевих технологій, втілення платформної ідеології в 
життєдіяльність українського суспільства, в сферу 
волонтерства, зокрема, не є наслідком форс-мажор-
ної ситуації, пов’язаної із початком неоголошеної 
повномасштабної війни. Цей процес обумовлений 
внутрішньою логікою всебічного проникнення су-
часних цифрових технологій фактично в усі сфери 
соціально-економічного життя суспільства (що з 
особливою силою проявилося й прискорилося в пе-
ріод пандемії COVID-19), в тому числі розповсюди-
лося на сферу волонтерства. 

Специфіка надання волонтерської допомоги в 
умовах збройної російської агресії протягом першої 
та другої хвиль наведено на рис. 1. 

Оскільки з 2022 р. використання сучасних ІКТ, 
цифрових, мережевих технологій у наданні волон-
терської допомоги цільовим групам (українським 
військовикам та громадянам) стало надзвичайно ви-
соким, перейшло на якісно новий рівень, порівняно 
з попереднім періодом (2014-2016 рр.), ми вважаємо 
за доцільне розглянути цей аспект більш детально. 
На додаток до інструментів ІКТ першої хвилі, в ор-
ганізації волонтерської діяльності щодо допомоги 
(як ЗСУ, так і цивільному населенню) з’явились на-
ступні потужні інструменти: 

– великі сайти/платформи національного рівня
із надання комплексної допомоги всім цільовим гру-
пам; 

– інформаційно-комунікативні волонтерські
платформи-накопичувачі інформації; 

– модернізовані соціальні мережі, в тому числі
їх мобільні версії (FaceBook, Instagram, Twitter та ін.; 
заборона російських соцмереж); 

– радикально зросли можливості месенджерів
(Viber, Telegram, WhatsApp та ін.); 

– мобільний зв’язок нового покоління із значно
більшими потужностями Інтернет; 
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Рис. 1. Динаміка змін у волонтерській діяльності в умовах збройної російської агресії  
на протязі обох хвиль активізації українського волонтерського руху 

Розроблено авторами/ 

– спеціалізовані мобільні застосунки (доступ
до державних послуг – «Дія», мобільний банкінг, 
платіжні системи, інтерактивні геолокаційні сервіси 
тощо). 

Особливості використання сучасних ІКТ та  
цифрових технологій при наданні волонтерської до-
помоги Збройним Силам України (друга хвиля). Ра-
дикальне зростання технологічних можливостей на- 

явного інструментарію протягом другої хвилі дозво-
лили реалізовувати наступні функції щодо допо-
моги ЗСУ (як в зоні активних бойових дій, так і в 
тилу): 

– просування в Інтернеті проєктів щодо допо-
моги ЗСУ за різними напрямами, звітність щодо ре-
алізації цих проєктів; 

ДИНАМІКА ЗМІН У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

Перша хвиля – 2014-2016 рр. 

1. Протягом першої хвилі «спалаху»
українського волонтерства (2014-2016 рр.) 
громадська самоорганізація переросла в 
потужний волонтерський рух в умовах 
збройного конфлікту  на Донбасі, прове-
дення антитерористичної операції (АТО) 
(регіональний вимір). 

2. Державні органи влади дуже по-
вільно реагували на нові виклики та не-
безпеки. Волонтерські структури значною 
мірою взяли на себе функції держави із гу-
манітарного забезпечення силових струк-
тур та постраждалих громадян, ВПО, що 
суттєво компенсувало негативні наслідки 
розбалансованості системи державного 
управління та  браку ресурсних можливо-
стей в умовах збройного конфлікту. 

3. Характерними рисами першої хвилі
були стихійність, спонтанність, масові 
прояви героїзму при врятуванні життя і 
здоров’я громадян, бійців. 

4. Ефективності українського волонтер-
ства першої хвилі перешкоджали неузгод-
женість взаємодії між державною владою; 
нескоординованість між  волонтерськими 
структурами, недостатня інституціоналі-
зованість і законодавча нерегламенто-
ваність діяльності волонтерів.  

5. Пріоритетними напрямами волонтер-
ства були наступні: 

– забезпечення базових потреб ВПО,
бійців, військовослужбовців (харчі, одяг, 
взуття, засоби захисту); 

– надання необхідного медзабезпечення
потерпілим; 

– допомога у перевезенні тіл загиблих,
пошук зниклих безвісті, допомога в обміні 
полоненими тощо. 

6. Досить поширеними були шахрай-
ство,  псевдоволонтерство 

Друга хвиля – з  2022-... рр. 

1. Досвід самоорганізованої волонтерської
діяльності українських громадян, набутий 
протягом першої хвилі,  переріс у потужний 
волонтерський рух у 2022 р. в умовах повно-
масштабної збройної російської агресії проти 
України (національний вимір). 

2. Суттєво зріс рівень скоординованості й
співпраці волонтерських організацій з дер-
жавними органами для надання необхідної  
допомоги цільовим групам. 

3. Масовими стали прояви героїзму про-
стих українських громадян, але й масштаби 
руйнівних наслідків війни, людських втрат 
незрівнянно більшими.  

4. Значно розширилось використання циф-
рових, ІКТ, мережевих технологій. Завдяки 
цьому утворилася системна координаційна 
структура волонтерської допомоги в регіонах 
України, за видами надання допомоги. 

5. Активно створюються спільні веб-плат-
форми, портали у форматі держава+волонтер-
ські структури для зміцнення обороноздат-
ності, надання допомоги як ЗСУ, так і постра-
жалому населенню. 

6. Суттєво зросла інституціоналізованість
волонтерської діяльності, сталість волонтер-
ських структур, підвищилася прозорість 
діяльності волонтерів, знизився рівень 
шахрайства й псевдоволонтерства. 

7. Масштабною стала міжнародна допо-
мога Україні. Суттєво зросла прозорість та 
відкритість для внутрішніх та міжнародних 
партнерів системи обліку допомоги, яка над-
ходить від донорів. 

8. Значно зросла спроможність волонтерсь-
ких структур постачати високотехнологічне 
обладнання для ЗСУ. 

9. Більш розвиненою стала система  законо-
давчої регламентованості волонтерської 
діяльності, протидія шахрайству, посилення 
соціального захисту і прав  волонтерів в умо-
вах бойових дій 



О. В. Панькова, О. Ю. Касперович 

116 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

– в рамках соціальних мереж – створення про-
фільних волонтерських груп та спільнот, ведення 
сторінок волонтерських організацій, поширення ін-
формації, інструктування, надання онлайн різних 
видів нематеріальної допомоги та ін. 

– збір коштів за допомогою інтернет-банкінгу;
– голосовий зв’язок та обмін повідомленнями,

при постійно зростаючому використанні відповід-
ного функціоналу саме месенджерів (тематичні 
групи, канали, розсилки, чат-боти та ін.), а не тради-
ційного мобільного зв’язку; 

– інформування за допомогою відповідних чат-
ботів щодо пересування ворожих військ та техніки, 
виникнення критичних ситуацій, випадків зради та 
колаборації, військових злочинів та ін.; 

– тематичні розсилки, розповсюдження пам’я-
ток, рекомендацій, інформування за допомогою від-
повідних чат-ботів щодо проблем, загроз, критич-
них ситуацій, військових злочинів тощо; 

– організація збору речей, ліків та ін. для ЗСУ,
ТрО (територіальної оборони), шпиталів, сімей вій-
ськовослужбовців; 

– вирішення організаційних питань (прид-
бання, логістика, транспортне забезпечення, юриди-
чні питання, досягнення необхідних домовленос-
тей); 

– ведення он-лайн баз даних щодо потреб тих
чи інших цільових груп, списки зниклих без вісті, 
загиблих та поранених та ін. 

– застосування сучасних технологій у кіберпро-
сторі та інформаційній війні – через поширення пра-
вдивої інформації, спростування фейків тощо, на-
приклад – Інтернет Війська України (URL: 
https://t.me/ivukr), IT Army of Ukraine: (URL: 
https://t.me/itarmyofukraine2022) та ін.;  

– пошук та ідентифікація за обличчям в Інтер-
неті, за допомогою відповідного програмного забез-
печення. 

Особливості використання сучасних ІКТ та  
цифрових технологій при наданні волонтерської 
допомоги людям, що постраждали внаслідок 
збройної агресії (друга хвиля). Розвиток сучасних 
ІКТ та цифрових технологій протягом другої хвилі 
дозволили реалізовувати наступні функції щодо на-
дання волонтерської допомоги людям, що постраж-
дали внаслідок збройної агресії: 

– просування в Інтернеті проєктів щодо допо-
моги ВПО за різними напрямами та на різних рівнях, 
зокрема – і за кордоном; 

– в рамках соціальних мереж - створення про-
фільних волонтерських груп та спільнот, ведення 
сторінок волонтерських організацій, поширення ін-
формації, інструктування, надання онлайн різних 
видів нематеріальної допомоги та ін. 

– створення профільних груп в соцмережах са-
мими постраждалими громадянами всіх категорія з 
метою самодопомоги, взаємодії та організації допо-
моги (тобто – явище внутрішнього волонтерства, в 
межах самих постраждалих категорій громадян). 

Часто такі групи стають контактними для взаємодії 
із «зовнішніми» волонтерськими групами, які орга-
нізовують допомогу тим, хто її потребує (напри-
клад, досить типовою є ситуація, коли мешканці 
тимчасово окупованих територій мають можливість 
та згодні повністю оплатити придбання необхідного 
їм (за допомогою того ж інтернет-банкінгу), а за-
вдання волонтерів полягає у пошуку, придбанні та 
забезпеченні доставки необхідного на окуповану те-
риторію). У випадку із звільненими територіями ок-
ремим різновидом таких груп є створення профіль-
них груп самими мешканцями звільнених громад з 
метою самодопомоги, зазвичай – в месенджерах 
Viber або Telegram, у соцмережах (це важливо, коли 
необхідно об’єднати зусилля у відновленні багато- 
квартирних будинків або мікрорайонів/вулиць, або 
знайти тимчасове житло для тих, чиє житло тимча-
сово непридатне для проживання); 

– збір коштів на допомогу всім цільовим гру-
пам постраждалих громадян (в тому числі за допо-
могою інтернет-банкінгу та мобільних платіжних 
платформ); 

– голосовий зв'язок та обмін повідомленнями,
при постійно зростаючому використанні відповід-
ного функціоналу саме месенджерів (тематичні 
групи, канали, розсилки, чат-боти та ін.), а не тради-
ційного мобільного зв’язку. Хоча, наприклад, в зо-
нах активних бойових дій при вирішенні питань по-
рятунку людей основним засобом залишається кла-
сичний мобільний зв’язок. 

– тематичні розсилки та інформування;
– вирішення організаційних питань щодо допо-

моги постраждалим громадянам (збір та/або прид-
бання речей, ліків та ін., логістика, транспортне за-
безпечення та ін.); 

– ведення онлайн баз даних щодо потреб тих чи
інших цільових груп постраждалих від агресії гро-
мадян (зокрема – ведення онлайн баз даних щодо 
зниклих безвісті, зруйнованого або пошкодженого 
житла та ін.). 

– інформування постраждалих від агресії за до-
помогою відповідних чат-ботів в месенджерах щодо 
юридичних питань, можливостей отримати допо-
могу, евакуюватись та ін. 

Особлива ефективність залучення цифрових, 
ІКТ, мережевих технологій проявилася у пошуку 
зниклих без вісті, причому цей напрям є надзви-
чайно актуальним для всіх цільових груп волонтер-
ської допомоги – як для ЗСУ, так і для цивільного 
населення всіх категорій (і ВПО, і тих, хто зали- 
шився на тимчасово окупованих територіях та тери-
торіях активних бойових дій, і тих, хто повернувся 
до деокупованих населених пунктів). Відповідно, 
було створено велику кількість інформаційно-кому-
нікаційних мережевих інструментів для пошуку 
зниклих (профільні групи в соціальних мережах – 
наприклад, Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асо- 
ціація SARVA https://www.facebook.com/ SarvaUa, 
канали в месенджерах, чат-боти, відповідні мобільні 
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застосунки та ін.). Так, Мінцифри опублікувало під-
бірку онлайн-сервісів, які допомагають віднайти 
зниклих під час війни родичів та близьких 
(https://t.me/mintsyfra/2898): 

Пошук зниклих – один із найпотужніших ре- 
сурсів, створений для пошуку дітей та дорослих, 
зниклих під час повномасштабного російського  
вторгнення. Пошук здійснюється через Telegram-ка-
нал https://t.me/poshuk_znyklyh за допомогою хеште-
гів із назвами міст. 

Пошук Україна 2022 – Telegram-канал для по-
шуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку  
на пошук, треба заповнити Google-форму, яка на-
дійде волонтерам та бійцям ТрО 
(https://t.me/poshukukraina2022); 

Знайди рідних – бот, створений за ініціативи 
«Міжнародної асоціації кібербезпеки» та інших гро-
мадських організацій (https://t.me/Family_Search_bot); 

розшук за даними Національного інформацій-
ного бюро України надає інформацію про зниклих 
військових і цивільних – як загиблих, так і по- 
лонених або депортованих з України 
(https://t.me/nib_uncp_bot). 

В сфері пошуку зниклих без вісті та полонених, 
ідентифікації загиблих широко використовується 
моніторинг соціальних мереж та технології іденти-
фікації людей через обличчя (фотографії та відео), 
зразки ДНК (саме ця технологія використовуєтся та-
кож і при ідентифікації військових злочинців). 

Отже, завдяки можливостям ІКТ (в даному ви-
падку – можливостям сучасних месенджерів, які за 
своїми функціональними можливостями вже давно 
перестали бути сервісами обміну повідомленнями, а 
стали повноцінними комунікативними каналами, із 
потужними мультимедійними можливостями, на-
приклад: Телеграм-канал «Пошук зниклих» 
(@poshuk_znyklyh); Телеграм-канал «Пошук зник-
лих Україна 2022» (@poshukukraina2022); чат-бот у 
Телеграмі «Знайти рідних» (@Family_Search_bot); 
розділ «Шукаю того, хто зник» на порталі Взаємо-
Дія (https://viyna.net/poshuk-zniklikh-ukrayincziv); 

Фейсбук-сторінка «Служба розшуку дітей» 
(@detipoisk) та ін.) волонтерська діяльність щодо 
пошуку зниклих може реалізовуватись на принци-
пово іншому технологічному рівні. Ця діяльність ре-
алізується в тісній (а за певними аспектами – в 
обов’язковій) співпраці з відповідними державними 
органами (зокрема – обмін полоненими, надання 
того чи іншого юридичного статусу зниклим без  
вісті та ряд інших питань) можуть вирішуватись ви-
ключно за участі відповідних органів державної 
влади. 

Широко використовується платформний 
підхід. Так, створюються і активно працюють великі 
портали та платформи національного рівня із на-
дання комплексної гуманітарної допомоги всім ці-
льовим групам за регіонами країни, наприклад, ін-
ституціоналізована Платформа «Волонтерство в 
Україні» (веб-сайт https://platforma.volunteer. 
country/). Це веб-портал, який синтезує ресурси во-
лонтерства по всій Україні і є інформаційно-комуні-
кативним майданчиком взаємодії волонтерів, грома-
дян, що потребують допомоги, з неприбутковими 
громадськими та благодійними організаціями; плат-
форма дає можливості здійснювати волонтерську ді-
яльність українським та міжнародним організаціям. 
Прикладом об’єднання волонтерських та державних 
ініціатив з гуманітарної допомоги в Україні під час 
війни є створена у березні 2022 р. офіційна волон-
терська P2P-платформа «СпівДія» (https://spivdiia. 
org.ua/). Її створено за ініціативою волонтерів разом 
із Координаційним штабом з гуманітарних і соціа-
льних питань для ефективної організації допомоги 
населенню України. Волонтерське об’єднання 
«СпівДія» координується за підтримки Офісу Пре-
зидента України спільно з Міністерством розвитку 
громад та територій України, Міністерством охо-
рони здоров’я України та Міністерством молоді та 
спорту України. Інформація про веб-платформу  
розміщена в соцмережах – веб-сторінка на Facebook 
(https://www.facebook.com/spivdiia.org.ua/), 
https://spivdiia.org.ua/partners) (рис. 2). 

Рис. 2. Волонтерська P2P-платформа «СпівДія» для об’єднання волонтерських  
та державних ініціатив з гуманітарної допомоги в Україні під час війни  
(веб-ресурси: https://spivdiia.org.ua; https://www.facebook.com/spivdiia.org.ua/) 

Запрацювала національна платформа (портал) 
«Діти війни» (веб-сайт https://childrenofwar.gov. 
ua/), яку було створено як інструмент пошуку дітей, 
їх порятунку та визволення з місць примусового пе-
реміщення чи депортації. Це – універсальний канал 
зв’язку з правоохоронними органами: Національ- 

ною поліцією України, Офісом Генерального проку-
рора, а також з Національним інформаційним бюро 
та волонтерськими організаціями. Власне, волон-
тери, що займаються пошуком зниклих, виступають 
активними користувачами й учасниками подібних 
мережевих інструментів. Таких прикладів – безліч. 
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Отже, розвиток та ефективне використання су-
часних ІКТ, цифрових та мережевих технологій до-
зволили вивести українське волонтерство на якісно 
новий рівень за всіма складовими волонтерської ді-
яльності – організаційною, управлінською, фінансо-
вою, інформаційно-комунікативною, координацій-
ною, що дозволило радикально підвищити як масш-
таби, так і ефективність волонтерської допомоги за 

цільовим призначенням. На рис. 3 представлено 
приклади ключових волонтерських платформ, ін-
ституціоналізованих волонтерських ресурсів, мо- 
більних операторів та застосунків, соціальних ме-
реж та месенджерів, що активно використовуються 
волонтерами, волонтерськими та благодійницькими 
організаціями, отримувачами допомоги. 

Рис. 3. Приклади ключових волонтерських платформ, інституціоналізованих волонтерських  
структур і ресурсів, мобільних операторів та застосунків, соціальних мереж та месенджерів  

(логотипи), які широко використовуються і застосовуються в організації волонтерської діяльності 

Складено авторами.  

Важливим кроком в створенні сприятливих 
умов для українського волонтерства під час війни 
виступає державна підтримка волонтерських ініціа-
тив – розширення прав волонтерів та їх сімей, за- 
хисту прав волонтерів, надання їм додаткових гара-
нтій. 

Свідченням тому є розміщення на порталі 
КМУ – https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavni-
posluhy-dlia-volonteriv-na-hidi), на порталі Мінци-
фри тематичної веб-сторінки «Державні послуги 
для волонтерів – на Гіді» (https://thedigital.gov.ua/ 
news/derzhavni-poslugi-dlya-volonteriv-na-gidi; з пе-
реліком посилань на відповідні послуги на порталі 

“Дія”, які, зокрема, включають: 1) державну реєст-
рацію організацій та установ, що залучають до своєї 
діяльності волонтерів; 2) декларування допомоги: 
подання декларації про ввезення гуманітарної допо-
моги; 3) соціальну допомогу: а) одноразова грошова 
допомога членам сім’ї загиблого волонтера; б) одно-
разова грошова допомога в разі інвалідності волон-
тера. 

Отже, динаміка ключових змін, зміцнення по-
тужностей в розвитку українського волонтерського 
руху у загальному вигляді ґрунтується на «трьох ки-
тах» – «інституціоналізація» (становлення потуж-
них волонтерських структур, що володіють значним 
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досвідом, організаційною та фінансовою спромож-
ністю та характеризуються високим рівнем автори-
тету та довіри) – «платформізація» (процес поєд-
нання різноманітних аспектів та складових реаліза-
ції волонтерської діяльності за допомогою інтернет-
платформ – інформаційно-комунікативних майдан-
чиків, що забезпечують ефективну взаємодію всіх 
учасників – самих волонтерів, донорів/благодійни-
ків, державних органів та отримувачів допомоги) – 
«мережизація» (процес поступового перенесення 
значної частини взаємодії у мережу Інтернет та по-
єднання всіх учасників в певну єдину розгалужену 
систему, яка має мережеву, а не ієрархічну струк-
туру) [1]. 

Інформаційно-комунікативні, цифрові, мере-
жеві технології стають надійним ефективним ін-
струментом інституціоналізації волонтерського 
руху в Україні. Платформізація та мережизація не-
розривно пов’язані, з одного боку, із розвитком су-
часних ІКТ та цифрових технологій, а з іншого – із 
можливостями та навичками суб'єктів волонтерсь-
кої діяльності залучати потенціал цих технологій 
для скоординованої взаємодії та реалізації своїх  
завдань. Тому дослідницький інтерес фокусується 
на розвитку та можливостях використання сучасних 
ІКТ, цифрових та мережевих технологій у волонтер-
ський діяльності в умовах збройного протистояння. 
В узагальненому вигляді ключові зміни щодо вико-
ристання можливостей ІКТ та цифрових технологій 
у першій та другій хвилі «спалаху волонтерства» (як 
в технологічному, так і в змістовному аспекті) наве-
дено на рис. 4. 

Наведені вище дані свідчать про те, що вико- 
ристання ІКТ та сучасних цифрових, мережевих  
технологій у волонтерській діяльності дійсно ви-
йшло на якісно новий рівень, і саме це є одним із 
ключових чинників, що сприяли потужній інститу-
ціоналізації волонтерського руху в Україні в умовах 
війни. 

Проведений аналіз волонтерської діяльності в 
контексті зазначеної вище тріади «інституціоналі-
зація» – «платформізація» – «мережизація» до-
зволяє визначити ключові тренди її розвитку в Ук-
раїні як прояв певного «симбіозу» процесів роз- 
витку волонтерства та розвитку сучасних техноло-
гій. Процеси ці відбуваються паралельно і синх-
ронно, як в сфері власне волонтерської діяльності, 
так і в сфері ІКТ, коли використання можливостей 
цифрових та ІКТ технологій в реалізації волонтерсь-
кої діяльності сприяє розвитку та інституціоналіза-
ції волонтерського руху в Україні протягом пере-
ходу від першої до другої його хвилі. Розуміння цих 
проявів створює необхідний дослідницький та орга-
нізаційно-управлінський контекст, що дозволяє за-
безпечити системне бачення процесів розвитку во-
лонтерської діяльності та є необхідною умовою за-
безпечення прийняття ефективних управлінських 
рішень. Основними серед цих трендів є наступні. 

1. Посилення інституціоналізації волонтер-
ської діяльності в Україні через її цифровізацію 
та платформізацію шляхом створення інтернет-
платформ, веб-порталів, інформаційно-комуніка- 
тивних майданчиків, метою яких є поєднання ре- 
сурсів волонтерів, органів державної влади, донорів, 
благодійників, а також безпосередньо тих, хто по- 
требує волонтерської допомоги, через створення 
єдиного для всіх інформаційно-комунікативного 
простору. Прикладів платформізації взаємодії клю-
чових суб’єктів, задіяних у реалізації волонтерської 
діяльності та отриманні допомоги, дуже багато: он-
лайн платформа "Люди для України"; провідним 
мережевим волонтерським ресурсом стала он-лайн 
платформа «Волонтерство в Україні» 
(https://platforma.volunteer.country/), про яку йшлося 
вище; он-лайн платформа «Робота в тилу» 
(https://v-tylu.work/), яка допомагає у пошуку волон-
терів тим, кому потрібні «вільні руки», та в пошуку 
ініціатив тим, хто хоче допомогти. Таких платформ 
багато, ми зупинилися за основних.  

2. Інституціоналізація та платформізація
міжнародного волонтерства та благодійництва 
на допомогу Україні в умовах збройної агресії. Зо- 
крема, досвід допомоги України та перелік основ-
них міжнародних інформаційних платформ і ресур-
сів про надання волонтерської допомоги також роз-
міщено в Інтернеті (https://careerhub.in.ua/dosvid-
volonterskikh-rukhiv-sposobiv/). Про це детально 
йшлося в нашій попередній публікації [1].  

3. Розгортання потужностей інституціоналі-
зації волонтерської діяльності через створення 
потужних інституціолізованих волонтерських 
веб-ресурсів, порталів (сайти провідних волонтер-
ських організацій та об’єднань – «Крила Фенікса», 
«Повернись живим», «Армія SOS», «Донбас SOS», 
«Благодійний фонд Сергія Притули», «Народний 
проєкт» (People’s Project) та інші. Ключовою озна-
кою цих ресурсів та пов’язаних з ними волонтерсь-
ких структур є надзвичайно високий авторитет та рі-
вень довіри, які стали результатом їхньої продук- 
тивної діяльності, починаючи з першої хвилі – 2014-
2016 рр. Вони володіють тим, що в соціології нази-
вають «інституціональною довірою», наявність якої 
суттєво підвищує ефективність, масштаб та опера-
тивність взаємодії. В складних кризових ситуаціях 
саме довіра має надзвичайно велике значення для ді-
євого об’єднання зусиль суб’єктів взаємодії й 
розв’язання найгостріших проблем. 

4. Розширення загальної системи інституціо-
налізації українського волонтерства через розши-
рення спектру напрямів волонтерської діяльності, 
появу специфічних напрямів, основою та необхід-
ною умовою яких є максимальне використання 
сучасних ІКТ, мережевих та цифрових техноло-
гій. Цифрове та мережеве середовище саме по собі 
стає полем для виникнення й розвитку он-лайн- 
волонтерства, для реалізації багатьох напрямів во-
лонтерської діяльності – в першу чергу у протидії  
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Рис. 4. Порівняльний аналіз ключових змін у використанні можливостей ІКТ, цифрових  
та мережевих технологій протягом обох хвиль активізації українського волонтерства (2014-2022 рр.) 

Розроблено авторами. 

в інформаційній війні, наданні інформації щодо дій 
противника, пошуку зниклих безвісті, розвідниць-
кій діяльності та ін. Зокрема – відповідні Телеграм-

канали (наприклад: Інтернет Війська України: 
https://t.me/ivukr; IT Army of Ukraine: 
https://t.me/itarmyofukraine2022 та ін.), соціальні ме- 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ, ЦИФРОВИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОТЯГОМ ДВОХ 

ХВИЛЬ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

І хвиля - 2014-2016 рр. 

Технічні можливості використання 
ІКТ, мережевих технологій були  обме-
женими (порівняно з другою хвилею), 
зокрема, через те, що смартфони та 
відповідні мобільні застосунки ще не 
були поширеними серед  населення ( об-
межена кількість користувачів). 
Основний інструментарій: 
1. Різноманітні мобільні сервіси (го-

лосовий мобільний зв’язок та СМС-
сервіси, мобільний Інтернет). 

2. Використання соціальних мереж
(на той момент це насамперед Facebook, 
і російська мережа «ВКонтакте», що ще 
не була заблокована в Україні). 

3. Різноманітні месенджери (в основ-
ному Viber та WhatsApp). 

4. Електронна пошта та електронні
дошки оголошень тощо. 
Основні напрями використання 

ІКТ, мережевих технологій: 
1. Голосовий звязок та обмін СМС.
2. Використання платних СМС для

збору коштів для ЗСУ та інших 
напрямів допомоги. 

3. Розвиток та поширення в соціаль-
них мережах волонтерських груп за різ-
ними напрямами (в тому числі – груп 
самодопомоги). 

4. Формування системи координації
між волонтерськими структурами в он-
лайн-просторі. 

5. Налагодження системи тематичних
адресних інформаційних розсилок, по-
ширення інших засобів інформування. 

6. Створення онлайн баз даних щодо
потреб тих чи інших цільових груп, ве-
дення списків зниклих безвісті, загиб-
лих та поранених. 

7. Надання консультацій за широким
колом питань, як онлайн, так і з викори-
станням мобільного зв’язку. 

8. Координація, забезпечення 
взаємодії, вирішення організаційних 
питань щодо надання комплексної во-
лонтерської допомоги 

ІІ хвиля – з 2022-... рр. 

Розширення техніко-технологічних можли-
востей при використанні ІКТ, цифрових та ме-
режевих технологій як волонтерами, так і отри-
мувачами допомоги через масовість користу-
вачів смартфонами, як базових комунікаційних 
пристроїв, різноманітних мобільних за-
стосунків.   
Основний інструментарій: 
1. Платформізація волонтерської діяльності

через створення веб-порталів, платформ, ком-
плексних інформаційно-комунікативних ре-
сурсів для координації взаємодії. 

2. Розвиток інституціоналізованих волонтер-
ських ресурсів в Інтернеті. 

3. Радикальне розширення комунікаційних
можливостей соціальних мереж та месен-
джерів. 

4. Доступ до державних послуг та інфор-
мації, мобільний банкінг, геолокаційні сервіси 
через спеціалізовані мобільні застосунки. 
Основні напрями використання ІКТ, ме-

режевих технологій: 
1. Реалізація та просування в Інтернеті

проєктів допомоги ЗСУ та постраждалим гро-
мадянам, створення профільних волонтерсь-
ких груп та спільнот, налагодження ефектив-
них комунікації між ними у веб-просторі, залу-
чення через веб-портали і платформи як волон-
терів, донорів, так і отримувачів допомоги. 

2. Збір коштів на допомогу ЗСУ та постраж-
далим громадянам (інтернет-банкінг, платіжні 
платформи) при одночасному забезпеченні 
прозорості та підзвітності волонтерської діяль-
ності. 

3. Створення координаційної системи, баз
даних у веб-просторі для надання волонтерсь-
кої допомоги цільовим групам. 

4. Інформування, онлайн-консультування
громадян за широким колом питань  через 
відповідні групи, тематичні чат-боти в месен-
джерах та мобільних застосунках. 

5. Використання можливостей сучасних
смартфонів, мобільних застосунків та месен-
джерів для  розвідницьких завдань. 

6. Формування волонтерських структур у
кіберпросторі; протидія кібер-атакам, розвиток 
онлайн-волонтерства тощо. 
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режі, інтернет-сторінки волонтерських організацій, 
де розміщується оперативна і актуальна інформація 
про війну, про потреби військовослужбовців і виму-
шених переселенців. В Україні створено і діє медій-
ний майданчик Волонтерський Інформаційний 
Фронт (ВІФ) (https://www.facebook.com/vif.krop/) 
для підтримки волонтерських організацій, коорди-
нації їх діяльності для надання допомоги військовим 
ЗСУ. 

5. Розширення техніко-технологічних мож-
ливостей при використанні ІКТ, цифрових та ме-
режевих технологій у волонтерській діяльності 
втілюється у тому, що основні операції, комунікації 
здійснюються через використання мобільних при-
строїв (в першу чергу – смартфонів) – впровадження 
мобільних версій сайтів, соцмереж та різноманітних 
мобільних застосунків. Цьому сприяло масове по-
ширення смартфонів як основних та при цьому – 
комплексних індивідуальних комунікаційних засо-
бів, із відповідним розвитком мобільного інтернету, 
засобів медіа, геолокації та ін. При цьому базовою 
основою цього тренду є зростання швидкості та до-
ступності мобільного інтернету. У відповідності  
до цього техніко-технологічного тренду волонтерс-
тво отримує потужну підтримку в мережі не тільки 
через профільні платформи, а і, наприклад,  
через впровадження відповідних мобільних засто- 
сунків (наприклад додаток “Волонтер-2.0.0”, 
https://www.prostir.ua/?news=onovlennya-v-dodatku-
volonter-2-0-0), розповсюдження пам’яток та інстру-
кцій щодо залучення до волонтерської діяльності 
громадян ( наприклад: Допомогти та не нашкодити. 
Як стати волонтером під час війни, https://suspilne. 
media/231159-dopomogti-ta-ne-naskoditi-ak-stati-
volonterom-pid-cas-vijni/). Також розглядаються пи-
тання щодо розвитку взаємодії волонтерів із місце-
вою владою, зокрема – через механізми соціального 
замовлення (https://www.prostir.ua/?library=yak-
volonterskym-tsentram-pochaty-zaluchaty-koshty-z-
mistsevyh-byudzhetiv-instruktsiya). 

Висновки. Проведений аналіз динаміки змін 
українського волонтерства в умовах збройної росій-
ської агресії протягом двох хвиль його активізації 
дозволив визначити характерні риси, особливості 
його нинішнього стану (у період повномасштабного 
вторгнення), ними є такі: 

– «спалах» волонтерської активності у 2022 р.
має загальнонаціональний вимір, а з урахуванням 
допомоги з боку світової спільноти – розкрилися по-
тужності й ресурси міжнародного волонтерства на 
допомогу Україні.  

– зберігається потужна спадкоємність досвіду
самоорганізованої волонтерської діяльності україн-
ських громадян, набутий протягом першої хвилі 
«спалаху» волонтерського руху (2014-2016 рр.), що 
посилив потужності українського волонтерства у 
період повномасштабного вторгнення у 2022 р.; 

– суттєво зріс рівень скоординованої співпраці
волонтерських організацій з державними органами; 

створюються спільні веб-платформи волонтерських 
організацій з державними структурами вищого рів-
ня; 

– створено ефективну та прозору для внутріш-
ніх та міжнародних партнерів систему обліку во- 
лонтерської та благодійницької допомоги в онлайн-
форматі, яка надходить від донорів для потреб ЗСУ 
та постраждалим громадянам; 

– відбулося суттєве розширення спектру та
масштабності волонтерської допомоги як українсь-
кій армії, ЗСУ, так і громадянам; 

– волонтери отримали можливість та виявили
високу організаційну й фінансову спроможність у 
придбанні високотехнологічного обладнання війсь-
кового призначення (квадрокоптерів, безпілотників, 
бойових та розвідувальних дронів, багатоцільових 
комплексів БПЛА, сучасних систем зв’язку, транс-
портних засобів (броньовані авто) тощо), його до- 
ставки до місць призначення; 

– інформаційно-комунікативні, цифрові, мере-
жеві технології стають ефективним і потужним ін-
струментом інституціоналізації волонтерського 
руху в Україні. 

– радикальне підвищення рівня інституціоналі-
зації волонтерського руху, формування потужних 
волонтерських структур з високим авторитетом та 
довіри, залучення ресурсів цифровізації та платфор-
мізації знижують можливості для шахрайства й  
псевдоволонтерства. 

Результати проведеного дослідження свідчать 
про масштабне залучення та широке використання 
сучасних інформаційно-комунікативних, цифрових 
та мережевих технологій в українському волонтер- 
стві через процеси цифровізації, платформізації та 
мережизації волонтерської діяльності. Ключовими 
трендами в цьому аспекті є наступні: 

– платформізація волонтерства дозволила на
новітній технологічній основі значно розширити 
спектр, рівень упорядкованості та скоординованості 
зусиль різних суб’єктів для надання волонтерської 
допомоги цільовим групам; спростити процедуру її 
отримання тими, хто цього потребує; 

– суттєве зросла роль, розширився спектр на-
прямів використання сучасних месенджерів та мобі-
льних застосунків, які за своєю функціями вже пе-
ретворились у фактично базові застосунки щодо об-
міну всіма видами інформації (в тому числі аудіо- та 
відео) та організації адресної взаємодії (через ство-
рення груп в месенджерах); 

– залучення та використання ІКТ, цифрових та
мережевих технологій посилило сталість і стійкість 
українських волонтерських структур, їхню організа-
ційно-координуючу, комунікативну, фінансову 
спроможність, прозорість діяльності; підвищило 
ефективність і спектр надання волонтерської допо-
моги, спростило процедуру отримання допомоги і 
дозволяє швидко залучитися до волонтерства бажа-
ючим тощо; 
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– широке використання можливостей сучасних
ІКТ, цифрових та мережевих технологій, платформі-
зація волонтерської діяльності стають комунікатив-
ною і технологічною основою організації взаємодії 
як в межах самої волонтерської спільноти, так і в 
колі взаємодії із цільовими групами та донорами,  
вітчизняними та міжнародними партнерами. 

– широке використання ІКТ, цифрових техно-
логій українською молоддю, серед яких багато во-
лонтерів, відкриває широкі перспективи для подаль-
шого розвитку українського волонтерства на новій 
технологічній основі.  

Отже, волонтерський рух в Україні згуртував 
активних, свідомих громадян; посприяв налагод-
женню ефективної співпраці між громадянським су-
спільством та державними структурами, став свід-
ченням прояву героїзму, мужності, згуртованості 
українців, зіграв значну роль в зміцненні обороноз-
датності країни, налагодив і надає неоціненну допо-
могу українським військовикам, воїнам ЗСУ, ци- 
вільному населенню, що постраждало від руйнівних 
наслідків війни. Українське волонтерство вносить 
гідний внесок в розвиток міжнародного волонтер- 
ства, вже сформувало культуру, спрямовану на по-
ширення цінностей миру, безпеки, відповідальності, 
гуманізму, взаємодопомоги, життєстійкості.  
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Панькова О. В., Касперович О. Ю. Українське волонтерство в умовах збройної російської агресії: зміцнення по- 
тужностей через залучення ресурсів  цифровізації, платформізації, ІКТ та мережевих технологій  

На основі проведеного авторами дослідження щодо динаміки змін українського волонтерства в умовах збройної російсь-
кої агресії розкрито роль та значущість цифровізації, платформізації, залучення інформаційно-комунікативних (ІКТ), мере-
жевих технологій у процеси посилення потужностей волонтерського руху. Авторами здійснено порівняльний аналіз двох 
хвиль активізації українського волонтерства протягом 2014-2022 рр., визначено специфіку та основні тренди його розвитку. 
Обґрунтовано ефективність і необхідність якнайширшого використання можливостей сучасних ІКТ, цифрових, мережевих 
технологій для зміцнення потужностей українського волонтерського руху й залучення його ресурсів на потреби посилення 
обороноздатності країни, життєзабезпечення українського населення, що  постраждало від збройної російської агресії, й по-
дальшого  повоєнного відновлення України. 

Ключові слова: українське волонтерство; цифровізація; платформізація; сучасні інформаційно-комунікативні та мере-
жеві технології; збройна російська агресія. 

Pankova O., Kasperovych O. Ukrainian Volunteering under Conditions of Armed Russian Aggression: Strengthening 
Capacities through Digitalization, Platformization and the Involvement of ICT, Network Technologies 

On the basis of the research carried out by the authors on the dynamics of changes in Ukrainian volunteerism under conditions 
of armed Russian aggression, the role and significance of digitalization, platformization, the involvement of information and commu-
nication technologies (ICT), network technologies in the processes of strengthening the capacities of the volunteer movement are 
revealed. The authors made a comparative analysis of two waves of activation of Ukrainian volunteering during 2014-2022, determined 
the specifics and main trends of its development. The effectiveness and necessity of the widest possible use of the possibilities of 
modern ICT, digital, and network technologies is substantiated – in order to strengthen the capacities of the Ukrainian volunteer move-
ment and attract its resources to the needs of strengthening the country's defense capabilities, providing life support for the Ukrainian 
population that suffered from armed Russian aggression, and further post-war recovery of Ukraine. 

Keywords: Ukrainian volunteering; digitalization; platformization; modern information and communication and network tech-
nologies; armed Russian aggression. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЗЕМНОГО ВУГЛЕВИДОБУТКУ  
У ПОВОЄННОМУ ЗМІЦНЕННІ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ Імперія майбутнього – це імперія інтелекту. 

Уінстон Черчіль 

Актуальність теми дослідження. В Україні 
обороноздатність держави визначена як її здатність 
до захисту у разі збройної агресії або збройного кон-
флікту. Вона складається з матеріальних і духовних 
елементів та є сукупністю воєнного, економічного, 
соціального і морально-політичного потенціалу у 
сфері оборони та належних умов її реалізації [1]. 

Наведені складові потенціалу обороноздатно-
сті держави як цілісності є підставами, з одного 
боку, поглиблення структуризації взаємодії націо- 
нальних, приватних і колективних бізнес-інтересів в 
єдиному соціально-економічному просторі України, 
а, з іншого боку, досягнення часової узгодженості 
тактичних заходів і пріоритетів з напрямами і ці-
лями стратегій соціально-економічного розвитку як 
природно-суспільного фундаменту обороноздат- 
ності країни. 

Стан функціонування і еволюція розвитку со- 
ціально-економічного простору визначають рівень, 
стандарти і якість життєдіяльності українського на-
роду, як провідні сегменти базису обороноздат- 
ності держави. Саме рівень, стандарти і якість 
життя населення країни визначають і обумовлю-
ють здатність держави до захисту від зовнішньої 
збройної агресії та у випадку внутрішнього 
збройного конфлікту. 

Рівень життя – це комплексний показник, що 
характеризує досягнуте задоволення матеріальних і 
духовних потреб людини і суспільства загалом,  
відображаючи в кінцевому результаті добробут на-
селення. При цьому структура матеріальних і ду- 
ховних потреб людини відповідає структурі людсь-
кої діяльності, початковим моментом і метою якої є 
їх задоволення.  

Стандарт життя – соціально прийнятий нор-
матив рівня життя. У ряді країн існують офіційні  
певні стандарти життя і, крім того, кожна соціальна 
група чи спільнота, навіть кожна людина, має свій 
власний суб'єктивний стандарт. Стандарт життя змі-
нюється із часом дискретно в міру якісної зміни со-
ціально-економічного простору. 

Якість життя – це співвідношення рівня 
життя та прийнятого стандарту. Цей критерій пока-
зує ступінь задоволення потреб, а оскільки потреби 
виникають тільки за наявності потенційних можли-
востей їх задоволення, то якість життя фактично  
відображає рівновагу соціально-економічного про- 
стору і характеризує рівень соціальної напруги у  
суспільстві. 

Основою формування соціально-економічного 
простору суверенної і незалежної держави, як ба-
зису її обороноздатності, є самоорганізація цільової 
життєдіяльності населення, суб’єктів господарю-
вання усіх секторів національної економіки та ре- 
гламентовані згідно Конституції України функції, 
права і відповідальність органів державного управ-
ління. 

Завдяки розгляду дуальності сутності і змісту 
обороноздатності виникають передумови стратегіч-
ного планування і проєктування відповідних скла-
дових як безпосередньо прямої дії в сфері оборони, 
так і опосередковано – в суб’єктах допоміжної дії з 
інших секторів національної економіки. Сучасний 
стан обороноздатності держави довів необхідність 
пошуку, виявлення і мобілізації внутрішніх резервів 
укріплення соціально-економічного простору Укра-
їни (як її базису, а не надбудови).  

Відновлення економіки 
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Одним з резервів непрямої дії у повоєнному 
відновленні стає більш повне використання потен- 
ціалу вугільної промисловості України, насамперед, 
при проведенні й експлуатації гірничих виробок  
і підземних споруд. При впровадженні багатоуклад-
них форм власності на структуру активів вугледо- 
бувного підприємства доречним стає визначення 
тієї частки активів шахти, яка буде у власності тру-
дового колективу. В таких умовах виключенням 
була б участь шахтарів у громадсько-збройному 
конфлікті 2014 р. між населенням Українського 
Донбасу і Центром. 

Ще у 2003 р. Україна приєдналася до впро- 
вадження 8 Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) 
ПРООН на 2001-2015 рр., які не були локалізовані 
на рівні адміністративних областей. Пілотні проєкти 
2005-2006 рр. "Луганщина-ЦРТ" і "Донеччина-ЦРТ" 
та проєкт "АР Крим-ЦРТ" (2010 р.) виявилися ска-
сованими. Ціль "Подолання бідності" з 8 ЦРТ на пе-
ріод до 2015 р. виявилася недосягнутою. Ціль "По-
долання бідності" очолила вже 17 Цілей Сталого  
Розвитку (ЦСР) на 2016-2030 рр. Десятим з два-
дцяти п’яти стратегічних індикаторів реалізації 
Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" (затверд-
жена указом Президента України П. О. Порошенком 
12.01.2015 р. № 5) було передбачено збільшити чи-
сельність професійних військових на 1000 насе-
лення із 2,8 до 5,6 осіб (за розрахунками Стокгольм-
ського Міжнародного Інституту дослідження миру). 

Згідно Постанови Уряду від 31.05.2017 р. 
№ 385 фонд оплати праці найманих працівників  
і грошового забезпечення військовослужбовців з 
796,3 млрд грн у 2017 р. передбачалось збільшити 
до 1185,9 млрд грн у 2020 р, тобто в 1,5 раза.  

Соціально-економічну інтеграцію населення 
окремих непідконтрольних районів доцільно було б 
визначати і здійснювати шляхом підвищення рівня  
і якості життя населення підконтрольних територій. 
Мудрим пророцтвом виступає вислів Карла Густава 
Маннергейма: "Прежде чем тратить огромные 
деньги на оборону, нужно создать для людей тот 
уровень жизни, который они захотят защищать".  

Постановка проблеми. Наукові керівники 
Всеукраїнського проєкту "Наше спільне майбутнє" 
В. Я. Шевчук, В. К. Черняк, Т. Т. Ковальчук, М. П. Пе- 
дан, О. І. Панков зазначали, що у "Стратегії-2020" 
недостатньо акцентовано увагу на реформах, які ак-
тивізували основні внутрішні фактори національної 
політики розвитку – людський, природний і фінан-
совий капітал [2, c. 52]: 

по-перше, не згадано найнагальнішу реформу – 
реформу системи оплати праці і заходи щодо подо-
лання бідності працюючих людей і працюючих ро-
дин. Без цього не може бути активізовано людсь-
кий капітал, який є не тільки свідомою (іннова-
ційною) рушійною силою розвитку, а й самого іс-
нування держави; 

по-друге, залишилась поза увагою ще одна клю-
чова реформа – реформа системи природокористу- 

вання, забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів (землі, надр, води, лісу, біо- 
ресурсів тощо). Без цього не можлива активізація 
природного капіталу держави не тільки для цілей 
розвитку, а й для подолання бідності населення, 
якому, згідно з Конституцією України, мають на-
лежати ці природні багатства; 

по-третє, без належної уваги залишилися ре-
форми, які мали б активізувати інноваційно-інвести-
ційну політику держави. Увага приділяється тільки 
питанням залучення іноземних інвестицій і креди-
тів, а не стимулюються процеси внутрішнього на-
громадження, амортизації основного капіталу та ін-
вестування. Довготривалий, сталий розвиток еко-
номіки можуть забезпечувати тільки масш- 
табні капітальні інвестиції внутрішніх інвесто-
рів, головними з яких є власне населення країни.  

Відомо, що рівень, стандарти і якість життя на-
селення обумовлюються динамікою Індексу людсь-
кого розвитку, який на національному рівні інтегрує 
показники-індикатори стану здоров'я населення, 
освіченості і соціального захисту громадян. Тобто, 
потенціал обороноздатності держави визначається 
параметрами соціально-економічного простору Ук-
раїни. 

Розробляється еталонна матриця індексної мо-
делі стратегічного планування і проєктування по- 
тенціалу обороноздатності держави в сукупності 
співвідношень динаміки показників-індикаторів  
функціонування і розвитку соціально-економічного 
простору України.  

Модель стратегічного планування і проєкту-
вання потенціалу обороноздатності держави ба-
зується на нових принципах: 

– комплексного стратегічного планування соці-
ально-економічного розвитку країни (15 принципів, 
першими з яких є принципи духовності і людино- 
центризму, конституційності і державності, цивілі-
заційності і сталого розвитку, справедливості і спад-
коємності, цілісності і гармонізації) [3];  

– державотворення з визначенням ознак страте-
гування (також 15 принципів, в першу чергу, прин-
цип "Мудрості природи" з ознаками "Матриця при-
роди", "Мистецтво життя", "Розвиток екоспільнот"; 
принцип "Цінності" з ознаками "Цивілізаційно- 
родові", "Духовно-моральні традиції", "Спадкоєм-
ність поколінь"; принцип "Реформування" з озна-
ками "Освіта і наука", "Охорона здоровя", "Соціаль-
ний захистт"; принцип "Відповідальності" з озна-
ками "Цивілізаційна", "Соціальна", "Кримінальна") 
[4]. 

Матриця природи – це розуміння механізмів 
природи як складного взаємовідношення між жит-
тям, інформацією і всесвітом. 

Мистецтво життя – це розуміння механізмів 
природи, яке знайдено у світових культурах, мис- 
тецтві, соціальних нормах і технологічній етиці у 
минулому і сьогоденні, що відкриває можливості 
для майбутнього. 
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Розвиток екоспільнот – це створення нового 
способу життя, в якому суспільство й уряд планують 
і розвивають національне виробництво, спожи-
вання, охорону і відтворення природи для підтримки 
саме того способу життя, яке забезпечує гармонію 
людини з природою. 

Доцільним та актуальним вбачається викорис-
тання світового досвіду, зокрема повоєнних Франції 
та Великобританії, щодо ефективного проведення 
націоналізації приватної власності (майна) підпри-
ємств, з подальшою модернізацією промислової 
бази, а також приватизацією [6]. Причому, в цих 
країнах процеси націоналізації-приватизації є циклі-
чними та змінюють один одного. Так, у повоєнній 
Франції матеріальні збитки становили більше чверті 
національного багатства, обсяг промислового ви- 
робництва впав приблизно на 60% від довоєнного 
рівня, удвічі скоротився випуск сільськогосподарсь-
кої продукції, була зруйнована транспортна сис-
тема.  

У той же час, подолати негативні наслідки до-
зволила повоєнна соціально-економічна система 
централізованої демократичної держави, яка безпо-
середньо регулювала та спрямовувала ринкові та 
інші економічні відносини. Було проведено широку 
націоналізацію: вуглевидобутку, газової промисло-

вості, електроенергетики, авіапромисловості, маши-
нобудівних заводів, великих банків та ін. У промис-
ловості державний сектор охопив приблизно 1/5 
всіх виробничих потужностей. Як показали наступні 
події, націоналізація не стала соціалістичним захо-
дом. Однак для французького уряду вона перетвори-
лася на найважливіший шлях боротьби за віднов-
лення економіки, ефективний інструмент швидкої 
модернізації базових галузей [7]. 

Наступне десятиліття 1950-х років стало періо-
дом прискореного та майже безперервного зрос-
тання. За 1952-1958 рр. продукція промисловості та 
будівництва збільшилася на 47%, а саме промислове 
виробництво (без будівництва) – на 52% [8]. Саме 
тоді серед французьких підприємців народилося  
гасло: «Модернізувати чи померти». Усвідомивши 
неможливість збагачення колишніми лихварськими 
методами, ділові кола Франції стали приділяти пер-
шорядну увагу переоснащенню виробничого потен-
ціалу. Порівняльна динаміка зростання ВВП країн 
світу у 1950-1960 рр. минулого сторіччя наведена у 
табл. 1 і 2. 

У періоди післявоєнного відновлення еконо-
міки завжди демонструють високу динаміку, тому 
що відлік ведеться від низьких вихідних значень 
економічних показників. 

Таблиця 1 
Динаміка ВВП у провідних країнах світу за 1950-1960 рр.  

(у відсотках на початок періоду, прийнятому за 100) 
Країна/ 
період 

П’ятирічка  
1950-1955 

П’ятирічка 
1956-1960 

Десятиліття 
1951-1960 

США 124 107 133
Великобританія 115 110 127
Франція 124 127 158
ФРН 154 141 217
Японія 143 177 253

Складено авторами на базі [8]. 

Таблиця 2 
Динаміка промислового виробництва, у провідних країнах світу 1950–1960 рр.  

(стосовно початку періоду, прийнятого за 100) 
Країна/ 
період 

П’ятирічка  
1950-1955 

П’ятирічка 
1956-1960 

Десятиліття 
1951-1960 

США 124 117 145
Великобританія 120 113 135
Франція 132 136 180
ФРН 182 133 242
Японія 211 226 476

Складено авторами на базі [8]. 

Отже, в умовах повоєнного відновлення та по-
літичної турбулентності, коли за природніх обста-
вин відбувається зменшення вартості державних ак-
тивів, вважаємо за обґрунтоване державницьке рі-
шення не форсувати приватизацію як метод пере- 
шкоджання бюджетному дефіциту, а концентрувати 

зусилля щодо збільшення ефективності роботи дер- 
жавного сектору економіки, акумулювати кошти та 
проводити промислову модернізацію, інвестувати у 
інновації та науку. 

Повоєнне відновлення і подальший розвиток 
соціально-економічного простору України повинно 
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базуватись з урахуванням світового досвіду на но-
вих принципах державотворення з випереджаючим 
людиноцентриським соціально-економічним роз- 
витком країни. Об'єктивно необхідним стало уточ-
нення української моделі ринкової економіки на ос-
нові посилення ролі держави в стратегічному плану-
ванні і проєктуванні.  

В Україні уточнення моделі повинно базува-
тись на переосмисленні досвіду останніх 30-ти років 
за результатами комплексного соціально-економіч-
ного аналізу й аудиту людського розвитку в країні 
на національному і регіональних рівнях (на підставі 
Методики виміру регіонального людського роз- 
витку 2012 року, затвердженої рішенням Президії 
НАН України та колегії Державної служби статис-
тики України від 13.06.2012 р. № 123-м). 

Мета і робоча гіпотеза дослідження. Метою 
дослідження є розкриття конструктивних ідей фор-
мування механізму впливу гірничопідготовчих ро-
біт підземного вуглевидобутку на укріплення оборо-
ноздатності держави. 

Робочою гіпотезою дослідження сутності,  
змісту і складових обороноздатності держави (як 
предмета дослідження) є розгляд і розкриття можли-
востей стратегічного планування і проєктування 
щодо передбачення випереджаючого підвищення 
рівня, стандартів і якості життя українського народу 
порівняно з динамікою витрат на оборону і право-
охоронну діяльність.  

Впровадження ідеї випереджаючого розвитку 
людського потенціалу в соціально-економічному 
просторі України забезпечить недопущення депопу-
ляції нації, коли смертність населення перевищує 
народжуваність немовлят, а, натомість, буде спри-
яти збільшенню середньої тривалості людського 
життя. 

Стратегічний термін такого випередження в со-
ціально-економічному просторі України повинен 
дорівнювати 20-25 рокам від народження людини 
(як живого суверена) до строків його сформованості 
як громадянина. Стратегічний людський потенціал 
обороноздатності держави визначається за результа-
тами демографічних прогнозів також на 20-25 років. 

Відношення різниці в динаміці фінансового за-
безпечення підвищення рівнів, стандартів і якості 
життя населення та витрат на оборону і правоохо-
ронну діяльність до співвідношення динаміки цих 
складових визначає інтенсивність процесів нарощу-
вання потенціалу обороноздатності держави. В умо-
вах збройної агресії громадяни будуть мотивова-
ними здійснювати захист держави, а передумов ви-
никнення внутрішнього збройного конфлікту вза-
галі не буде існувати (крім випадків державної 
зради). 

Виклад основних результатів дослідження. 
Схема стратегічного планування і проєктування ок-
ремих складових обороноздатності держави з враху-
ванням потенціалу підземного вуглевидобутку 
стала наслідком переосмислення результатів до- 

слідження відтворення шахтного фонду галузі різ-
них масштабів господарювання Українського Дон-
басу за 1943-1991 рр., 1996-2011 рр.  

Стратегічне планування і проєктування вироб-
ничого розвитку вугільної промисловості базується 
на положеннях Концепції розвитку галузей па- 
ливно-енергетичного комплексу (ПЕК) на період до 
2010 року, яка була схвалена Верховною Радою Ук-
раїни 02.02.1994 р. Методологічні положення Кон-
цепції розвитку ПЕК визначають компетенції вугле-
добувних підприємств і органів галузевого управ-
ління у відтворенні шахтного фонду відповідних  
масштабів господарювання і, виходячи з цього, – по-
вноваження (права і відповідальність) в стратегіч-
ному плануванні і проєктуванні.  

Надалі, в структурі активів шахт визначаються: 
по-перше, ті їх частини, які будуть діяти весь 

строк служби шахти з обов’язковим визначенням їх 
державною формою власності (включаючи відве-
дені для видобування запаси вугілля – "шахтне 
поле"); 

по-друге, частини активів для акціонування, в 
першу чергу, трудовим колективом і населенням 
шахтарського містечка, селища, міста (за досвідом 
закордонного робітничого або народного капіта- 
лізму); 

по-третє, частини для приватного інвесту-
вання вітчизняними і закордонними інвесторами 
(фізичними та юридичними особами). 

Шахтний фонд вугільної промисловості скла-
дають виробничі потужності підприємств з підзем-
ного вуглевидобутку різних строків експлуатації та 
рентабельності. Є шахти, що відпрацювали відве-
дені поклади вугілля, але їх необхідно зберігати від 
затоплення шахтними водами. А чому не викорис-
товувати підземні гірничі виробки і споруди цих 
шахт в якості складів для сфери оборони, а можливо 
і для відповідного виробництва? Проглядається на-
явний природний захист від зовнішніх військових 
дій. 

Діючий шахтний фонд вугільної галузі визна-
чається нарощувальним, зменшуваним або стабіль-
ним потенціалом виробничих потужностей. Це по- 
стійний будівельний комплекс. В режимі реального 
часу здійснюються гірничопідготовчі роботи: готу-
ється фронт очисних вибоїв на діючих вугільних го-
ризонтах, підготовка нових вугільних горизонтів, 
транспортних споруд і технологічних складів, на-
приклад, для збереження вибухівки, яка використо-
вується при здійсненні буровибухових робіт. При 
переході на нові вугільні горизонти з'являється мож-
ливість використання попередніх гірничих виробок 
як складів або цехів відповідного виробництва. 

Загальні строки служби шахт складають 50- 
70 років, тому для України при вступі до ЄС підста-
вами закриття шахт можуть стати вимоги виконання 
Програм декарбонізації. 

У стратегічному плануванні і проєктному ана-
лізі розвитку вугільної промисловості на 10-15-20 
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років пропонується уточнити функціональну класи-
фікацію гірничих виробок і підземних споруд поді-
лом за часом на: 

– довгострокові, які будуть діяти весь строк
експлуатації шахти (у разі потреби можна здійснити 
її реконструкцію і з нарощуванням покладів вугілля 
для подальшого вуглевидобутку); 

– середньострокові, що будуть діяти відповідно
строкам видобутку вугілля на діючих вугільних го-
ризонтах (як мінімум на строк окупності капіталь-
них витрат та інвестицій на їх проведення); 

– короткострокові, з терміном експлуатації до
року (в залежності від технологічних схем видо- 
бутку вугілля). 

Довгострокові гірничі виробки та підземні  
транспортні та технологічні споруди доцільно вклю-
чити разом з відведеними для видобутку вугілля 
його покладами в ту частину активів вугледобув-
ного підприємства, як суб’єкта господарювання, яка 
повинна бути державною власністю та входити цією 
частиною в державний сектор національної еконо-
міки. Використання цієї частини активів вугледо- 
бувного підприємства доречно здійснювати на заса-
дах державно-приватного партнерства з трудовим 
колективом шахти та приватними або колективними 
інвесторами, що здійснюють фінансове забезпе-
чення їх проведення або спорудження. 

Середньострокові гірничі виробки будуть скла-
дати акціонерну частину трудового колективу в ак-
тивах шахти. Їх відновлення можна проєктувати  
також за участі приватних індивідуальних і колек- 
тивних інвесторів. 

У стратегічному плануванні і проєктуванні 
проведення короткострокових гірничих виробок до-
речно передбачати за рахунок собівартості вугілля. 
По аналогії з гірничорудною промисловістю, до- 
цільно в складі виробничих витрат вугледобувного 
підприємства передбачити статтю «Проходження 
підготовчих гірничих виробок». 

Джерелами державних інвестицій та корпора-
тивних і приватних інвестицій для фінансування 
підготовки довго- і середньострокових гірничих ви-
робок і підземних споруд стають: 

по-перше, реноваційні нарахування по діючим 
виробкам і підземним спорудам по потонним став-
кам (введені ще у 1961 р.); 

по-друге, доходи від реалізації супутніх при- 
родних ресурсів: шахтної породи, шахтної води,  
шахтного газу-метану та видобутого вугілля при 
проведенні гірничопідготовчих робіт. 

Джерелами корпоративних і приватних інвес-
тицій шахт для виробничого розвитку є також рено-
ваційні нарахування по активній частині основних 
виробничих фондів, у тому числі по забійному об- 
ладнанню (по потонним ставкам, а не за часом). 

У стратегічному плануванні і проєктуванні ви-
робничого розвитку вугледобувних підприємств до-
цільно відновити амортизаційні нарахування і на ка- 
пітальний ремонт основних фондів, а не тільки на їх 
оновлення. 

Кругообіг власних інвестицій шахт буде завер-
шуватись у межах їх господарської діяльності і зо-
середжуватись в Фонді виробничого розвитку. Фі-
нансові ресурси цього фонду будуть включати від-
рахування від прибутку і використовуватись для мо-
дернізації і техніко-технологічного переозброєння 
шахт. Економія витрат на капітальний ремонт гірни-
чих виробок і гірничошахтного обладнання також 
буде джерелом формування Фонду виробничого  
розвитку шахт. 

Висновки. Війна завжди є рубіконом, який до-
корінно змінює долі людей та сценарії подальшого 
розвитку країн. Повоєнне відновлення національних 
економік в кожному випадку залежить від еконо- 
мічних, геополітичних і навіть культурних особли-
востей, а також розвитку країни у довоєнний час. 

Історично доведеним та апробованим є набір 
спільних успішних інструментів повоєнного віднов-
лення: індикативне планування з подальшою лібера-
лізацією економіки, активне створення робочих 
місць, експортне орієнтування економіки, перева-
жання високотехнологічних галузей промисловості, 
значний обсяг фінансового та промислового інвес-
тування, створення режиму податкового стимулю-
вання. 

Попри наявність та досвід використання вказа-
них інструментів, важливим є аналіз прикладів та 
світового досвіду їх застосування та можливостей 
комплексного використання для власної економіки. 
Саме цей аргумент буде детермінувати вектор по- 
дальшого розвитку країни. 

Які ж українські бізнеси будуть серед пріори- 
тетних при відновленні. Відповідь очевидна вже за-
раз. До війни основними джерелами доходу україн-
ського бюджету, за винятком ІТ-сегменту, була  
агросфера і важка промисловість. В українському 
зерні зацікавлений і весь світ, тому очевидно, що ця 
сфера буде головною, тут Захід допомагатиме мак-
симально активно. Він і зараз допомагає, про що го-
ворять останні заяви низки політиків. Пріоритетним 
буде відновлення логістики та комунікацій у по- 
страждалих районах. Все це є основою для віднов-
лення поставок та експорту з України. 

Енергетична, фінансова та харчова сфери та-
кож будуть серед перших на відновлення, оскільки 
від них залежить виживання держави. Той факт, що 
наші банки загалом вистояли за час війни, – вели- 
чезне досягнення. Він показує, що наша фінансова 
система зміцніла з 2014 р. і потрясінь. Багато в чому 
завдяки цьому бізнес, що залишився в Україні, зміг 
вижити. 

Враховуючи масштаби руйнувань, багато вли-
вань очікується у будівельний бізнес та пов’язаний 
з ним документообіг (виготовлення техпаспортів 
БТІ, отримання необхідних дозволів на будівельні 
та відновлювальні роботи, підтвердження прав  
власності на зруйновані об'єкти тощо). 

А ось здатність держави підтримати внутрішню 
торгівлю та попит/пропозицію, а також малий/ 
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середній бізнес та населення загалом викликає сум-
ніви. Вже зараз із цим помітні проблеми – виплати 
затримуються, грошей не вистачає [9]. 

Використання потенціалу шахти з підземним 
вуглевидобутком у сфері обороноздатності держави 
доцільно передбачити спеціальним Національним 
інвестиційним проєктом прикладного характеру [5]. 
Його розробку спроможний здійснити Тимчасовий 
творчий колектив відповідних експертів і фахівців 
під загальним науковим керівництвом авторами у 
складі Академії економічних наук України.  

Національний інвестиційний проєкт вугільної 
промисловості України повинен охоплювати усі ба-
сейнові поклади вугілля і має включати локальні 
складові для кожної шахти. Цей Національний ін- 
вестиційний проєкт може бути втілений в життя на 
основі узгодженості національних, приватних і ко-
лективних бізнес-інтересів на підґрунті змішаного 
інвестування та державних гарантій. 

Стануть корисними результати інвентаризації  
і паспортизації діючих шахт за предметом дослід-
ження в першу чергу тих, які не відпрацювали від-
ведені поклади вугілля (для збереження реновацій-
ного джерела інвестиційного ресурсу), а також про- 
єктні наробки реконструкції шахт і нового шахтного 
будівництва, які в свій час здійснили галузеві про- 
єктні інститути «Луганськдіпрошахт», «Дондіпро-
шахт», «Дніпродіпрошахт» та «Південдіпрошахт».  

Особливу увагу слід приділити виявленню про-
махів в організаційно-фінансовому забезпеченні ви-
конання Комплексної програми соціально-еконо-
мічного розвитку Донбасу (за розпорядженням 
Уряду 16.09.1992 р.) та Програми розвитку вугіль-
ної промисловості України та її соціальної сфери 
до 2005 року (затверджена рішенням спільної коле-
гії Мінекономіки України та Держвуглепрому Укра-
їни від 23.02.1993 р. № 4/3). 

Відновлення і подальший розвиток соціально-
економічного простору Українського Донбасу при- 
звано сприяти значному підвищенню потенціалу 
обороноздатності суверенної і незалежної держави. 

Резюмуючи викладене, зазначимо:  
1. Україна повинна приймати безпосередню

участь у підготовці та впровадженні міжнародних 
заходів з відновлення економіки та пропонувати за-
кордонним партнерам власне бачення подальшого 
повоєнного розвитку з огляду на міжнародний до- 
свід, але й з урахуванням ризиків. 

2. Кожна з моделей закордонного досвіду допо-
моги повоєнному розвитку має бути ретельно про-
аналізована, вивчена та застосована комплексно і з 
урахуванням найкращих аспектів впливу, що будуть 
ефективними саме для України. 

3. Війна в Україні може стати пролонгованою
за терміном, тому стратегування розвитку, розробка 
власного повоєнного економічного плану повинна 
враховувати не тільки мирні потреби, а й завдання 
наявної воєнної протидії агресору та початкових за-
ходів для підготовки повноцінної повоєнної розбу-
дови. 

4. На відміну від умов реалізації Плану Мар-
шалла у повоєнній Європі, який розроблявся для  
мирної, хоча й зруйнованої Європи, причому, усі 
країни були практично в однакових соціально-еко-
номічних умовах, для України калькування такого 
плану не можливе. По-перше, план розбудови пови-
нен розроблятися у державі, яка ще знаходиться у 
стані війни. По-друге, Україна вийде з війни в ото-
ченні розвинених країн. Тому, інтеграційним бази-
сом повинна стати зона вільної торгівлі з ЄС (що 
сприятиме включенню українських виробників у  
ланцюги і мережі формування доданої вартості), а 
політичним – членство у Євросоюзі. 

5. Основа увага програм та планів розбудови
повоєнної економіки України – перетворення її з си-
ровинної моделі на виробничу, інноваційну, енерго-
незалежну. Фокусування на інноваційній складовій, 
механізмах сприятливого оподаткування, розвитку 
промисловості та секторів з високою доданою вар- 
тістю, людського капіталу є гарантією глобальної 
перспективи для бурхливого розвитку повоєнної 
економіки України. 
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Ляшенко В. І., Столяров В. Ф. Перспективи потенціалу підземного вуглевидобутку у повоєнному зміцненні обо-
роноздатності держави 

У статті на прикладі вугільної промисловості України розглянуто внутрішні резерви непрямої, опосередкованої дії на 
укріплення обороноздатності держави. На підставі концептуальних положень структурно-відтворювального підходу до ви-
значення складових активів шахт обґрунтовано окремі елементи інвестиційного механізму проведення гірничопідготовчих 
робіт підземного вуглевидобутку. Викладено пропозиції використання гірничих виробок і підземних споруд шахт як складів 
або виробничих цехів військово-промислового комплексу.  

Розкрито сутність, зміст і складові потенціалу обороноздатності держави в параметрах соціально-економічного про- 
стору України. Наголошено, що саме рівень, стандарти і якість життя населення країни визначають і обумовлюють здатність 
держави до захисту від зовнішньої збройної агресії та у випадку внутрішнього збройного конфлікту. 

Викладено методологічні положення еталонної матриці індексної моделі стратегічного планування і проєктування по-
тенціалу обороноздатності держави в параметрах соціально-економічного простору України. Вони базуються на нових прин-
ципах стратегічного планування соціально-економічного розвитку і нових принципах державотворення України. 

Ключові слова: гірничі виробки, гірничопідготовчі роботи, поклади вугілля, підземний вуглевидобуток, стратегічне пла-
нування і проєктування, соціально-економічний простір, обороноздатність держави, національний інвестиційний проєкт. 

Lіashenko V., Stolyarov V. Prospects for the Potential of Underground Coal Mining in after War Strengthening the 
Defense Capability of the State 

In the article, on the example of the coal industry of Ukraine, internal reserves of indirect, mediated action on strengthening the 
defense capability of the state are considered. On the basis of the conceptual provisions of the structural-reproductive approach to the 
definition of the composite assets of mines, certain elements of the investment mechanism for conducting mining and preparation 
works for underground coal mining are substantiated. Proposals for the use of mine workings and underground structures of mines as 
warehouses or production workshops of the military-industrial complex are presented. 

The article reveals the essence, content and components of the potential of the state's defense capability in the parameters of the 
socio-economic space of Ukraine. It is emphasized that it is the level, standards and quality of life of the population of the country that 
determine and determine the ability of the state to protect itself from external armed aggression in the event of an internal armed 
conflict. 

The methodological provisions of the reference matrix of the index model of strategic planning and design of the state's defense 
potential in the parameters of the socio-economic space of Ukraine are outlined. They are based on new principles of strategic planning 
of socio-economic development and new principles of state creation. 

Keywords: mine workings, mining preparation, coal deposits, underground coal mining, strategic planning and design, socio-
economic space, state defense capability, national investment project. 
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РОЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  
ДОСВІД СМАРТПРІОРИТИЗАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Постановка проблеми. Внаслідок продов-
ження повномасштабної російської збройної агресії 
зростають втрати виробничо-економічного, інфра-
структурного та трудового потенціалів України. За 
попередніми розрахунками українських науковців 
[1; 2], загальні втрати ВВП у 2022 р. можуть сягнути 
45-50%.  

Паралельно з пошуком шляхів забезпечення 
стійкості економіки в умовах війни, оцінюванням її 
короткострокових і довгострокових наслідків, укра-
їнські та міжнародні інституції, науковці та екс- 
пертна спільнота розпочали активні дискусії сто- 
совно стратегічних напрямів, сценаріїв і моделей 
повоєнного розвитку національної економіки. Пере-
важна більшість авторів поділяє думку, що період 
повоєнної розбудови – це шанс для подолання тен-
денцій деіндустріалізації економіки України. Наго-
лошується, що відновлення слід розглядати як  
«вікно можливостей» з акцентом на структурну пе-
ребудову економіки [3; 4], а стратегічні плани мають 
базуватися на ідеї модернізації, що означає перехід 
від сировиноорієнтованої низькотехнологічної еко-
номіки до конкурентоспроможної економічної сис-
теми, заснованої на цифровізації, смартпромислово-
сті, енергетичній незалежності та зелених техноло-
гіях [5; 6].  

Інший потужний системний чинник – впевне-
ний рух України обраним євроінтеграційним курсом. 
Набуття Україною статусу кандидата на членство в 
ЄС, окрім іншого, примножує перспективи україн-
ських територій швидко модернізувати економіч-
ний потенціал завдяки інституційному реформу-
ванню, розширенню джерел фінансування та синер-
гії взаємодії з європейськими партнерами, зокрема у 
науково-технологічній та інноваційній сферах [7; 8]. 
Відповідним чином має бути трансформована і сис-
тема соціально-економічного стратегування, яка має 
орієнтуватися на європейські цінності і пріоритети 
та спиратися на ключові підходи, інструменти і 
практики ЄС. Одним з головних пріоритетів полі- 
тики розвитку ЄС, окресленому ще у стратегії 
Europe 2020 [9], є стале зростання. 

З 2018 р. Україна розпочала впровадження єв-
ропейської методології стратегування регіональ-
ного розвитку на основі підходу смартспеціалізації 
(первісна назва Strategy for Smart Specialisation, S3), 
який передбачає виявлення та цілеспрямовану під- 
тримку унікальних внутрішніх можливостей тери-
торій до трансформації економіки та інноваційного 
розвитку. Практичним результатом процесів смарт-
стратегування до лютого 2022 р. стало затвердження 
в усіх українських областях регіональних стратегій 
розвитку і планів заходів з їх реалізації, де кожен ре-
гіон з різнем ступенем опрацювання визначив не 
менше однієї стратегічної цілі на засадах S3. 

Питанням впровадження смартспеціалізації як 
інструменту активізації інноваційної модернізації 
економіки присвячено роботи багатьох вітчизняних 
науковців. У контексті даного дослідження доціль-
но виділити роботи [10-13], де розглянуто аспекти 
трансформації ролі промисловості при реалізації по-
літики розумних спеціалізацій. Основними диску-
сійними питаннями тут є напрями залучення під-
ходу смартспеціалізації для інноваційної модерніза-
ції промисловості та подолання структурної інерт-
ності регіональних економік. О. Саліхова [12] ак- 
центує увагу на визначальній ролі ключових техно-
логій, що надають можливості (Key Enabling Tech-
nologies, KETs), у модернізації промисловості та ре-
алізації стратегії розумної спеціалізації. У публіка-
ціях [14-17] досліджуються проблеми формування 
промислової політики, зокрема становлення смарт-
промисловості, в контексті «озеленення» й еко- 
модернізації економіки та досягнення Цілей сталого 
розвитку (ЦСР). У роботах науковців Інституту еко-
номіки промисловості НАН України (О. Амоші, 
О. Ляха, В. Ляшенка, І. Петрової, І. Підоричевої, 
М. Солдак, Д. Череватського та ін.) розроблено ком-
плекс концептуально-методологічних та науково-
практичних положень щодо особливостей смарт- 
стратегування у старопромислових регіонах, пер- 
спектив модернізації останніх на засадах сталого  
розвитку та формування циркулярної смартспеціалі-
зації [18-23]. 
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У попередньому періоді стратегування (2014-
2020 рр.) більшість європейських країн/регіонів  
розробила стратегії смартспеціалізації та визначила 
смартпріоритети, що покращило ефективність вико-
ристання європейських інвестиційних ресурсів на 
підтримку інновацій та зростання. Результати 
смартпріоритизації є корисними інформаційними 
матеріалами, що містять у концентрованому вигляді 
різноманітні стратегічні рішення європейських те-
риторій. Їх вивчення дозволяє українським суб’єк-
там смартстратегування швидко опрацьовувати на-
копичений досвід розроблення смартпріоритетів, 
виявляти актуальні тренди інноваційної політики за 
секторальною, територіальною і цільовою озна-
ками, досліджувати особливості політики смартспе-
ціалізації територій з різним рівнем інноваційної ак-
тивності та оцінювати потенціал транскордонної/ 
міжрегіональної взаємодії у рамках тематичних  
партнерств. 

Мета статті – аналіз й узагальнення європейсь-
кої практики смартпріоритизації з акцентом на роль 
промислового сектору у втіленні інноваційних рі-
шень із забезпечення сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом до- 
слідження обрані референтні для України країни 
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які є сусід-
німи і схожими за історичними та соціально-еконо-
мічними факторами розвитку. За визначенням Орга-
нізації економічного співробітництва та розвитку 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD) [24], таку групу утворюють 
Албанія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Угорщина, 
Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та три кра-
їни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. 

Важливо, що у Глобальному індексі сталої кон-
курентоспроможності (Global Sustainable Competi-
tiveness Index) [25], який включає субіндекси, 
пов’язані із природним капіталом, ефективністю й 
інтенсивністю ресурсів, інтелектуальним капіталом, 
ефективністю управління та соціальною згуртова- 
ністю, вищезазначені країни випереджають Укра-
їну, а Словенія, Латвія, Естонія, Литва та Хорватія 
входять до Топ-20 зі 180 країн світу. Оцінювання па-
раметрів національних інноваційних екосистем 
країн ЄС з різним інноваційним потенціалом та Ук-
раїни в контексті забезпечення їх сталого розвитку 
здійснено у роботі [26]. 

Основною інформаційною базою для аналізу 
смартпріоритетів зазначених країн стала Платформа 
S3 (Smart Specialisation Platform, S3 Platform) [27] – 
цифровий продукт Єврокомісії, призначений для 
підтримки процесів розроблення і реалізації націо-
нальних/регіональних стратегій смартспеціалізації. 
На платформі загалом зареєстровано 27 країн Євро-
пейського Союзу і 9 країн, що не є членами ЄС. 

Згідно з європейською практикою, зовнішня 
компонента цільових орієнтирів для вибору пріори-
тетів регіонального розвитку визначається цілями 
політики смартспеціалізації. Це перелік актуальних 

інноваційних трендів, що містилися у програмі 
Horizon 2020, та Флагманській ініціативі «Іннова-
ційний союз». Одна з цілей політики S3, а саме ціль 
J – Сталі інновації, розкриває предметні сфери 
R&D, спрямовані на досягнення ЦСР. 

Попереднє дослідження [28] показало, що саме 
ціль J є найбільш популярною у європейських стра-
тегіях смартспеціалізації. Її обрано в 507 пріоритет-
них сферах національних і регіональних стратегій 
смартспеціалізації 2014-2020 рр., що становить 47% 
від їхньої загальної кількості за країнами/регіонами 
ЄС-27. Домінування зазначеної цілі узгоджується з 
амбітними планами Європейської Комісії досягти 
сталого розвитку та, зокрема, до 2050 року перетво-
рити Європу у перший кліматично нейтральний ко-
нтинент світу.  

Країни Центральної та Східної Європи різною 
мірою зосередили свої національні смартстратегії на 
сталих інноваціях (рис. 1), обравши 26 смартпріори-
тетів в рамках зазначеної цілі. Найбільшу зацікавле-
ність в її реалізації продемонстрували Хорватія, 
Польща і Чехія. Частка їхніх пріоритетів, націлених 
на сталі інновації, перевищила середній показник по 
країнах ЄС-27. Найменша зосередженість на цілі J 
характерна для S3 Албанії та Естонії. Регіональні 
стратегії смартспеціалізації розроблено у трьох кра-
їнах, а саме Польщі, Румунії і Чехії. Концентрація 
їхніх регіонів на створенні інновацій для сталого  
розвитку ілюструється такими показниками: 41, 50 
і 5% відповідно. 

Кожна країна та регіон формують своє бачення 
пріоритетів інноваційного розвитку, що ґрунтується 
на використанні унікального місцевого потенціалу 
та врахуванні регіональних інтересів. Наприклад, 
стратегія смартспеціалізації Естонії більше спрямо-
вана на пришвидшення цифрового переходу (ціль 
політики S3 D – Цифрова трансформація), заснова-
ного на сильних конкурентних позиціях країни в ІТ-
секторі. Водночас естонській уряд демонструє по- 
тужну і послідовну політичну, економічну волю 
щодо сприяння екоінноваціям та становленню цир-
кулярної економіки, що підтверджується активною 
діяльністю Міністерства навколишнього середо-
вища Естонії з реалізації національної біоекономіч-
ної стратегії [29]. 

Ціль J – Сталі інновації деталізують 11 пред- 
метних інноваційних сфер, які визначають напрями 
досліджень та розробок. Аналіз національних стра-
тегій смартспеціалізації за країнами ЦСЄ (рис. 2) ви-
явив їх переважну зосередженість на розбудові ста-
лої енергетики та розвитку відновлюваних джерел 
енергії. Також національні S3 передбачають значну 
концентрацію на досягненні ефективного викорис-
тання ресурсів, забезпеченні сталості у виробництві, 
споживанні та становленні біоекономіки. 

Визначення домінуючих сфер сталих інновацій 
країн ЦСЄ дозволяє позначити напрями потенцій-
ного транскордонного/міжрегіонального партнер- 
ства для України. У цьому аспекті особливий прак- 
 



Н. В. Швець, Г. З. Шевцова 

133 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

Рис. 1. Ступінь зосередженості стратегій смартспеціалізації країн ЦСЄ на сталих інноваціях, % 

Побудовано авторами на основі джерела [27]. 

Рис. 2. Вибір країнами ЦСЄ предметних інноваційних сфер цілі J – Сталі інновації 

Побудовано авторами на основі джерела [27]. 

тичний інтерес представляє ситуація зі смартпріори-
тизацією у наших найближчих сусідів. 

Так, польська національна стратегія смартспе-
ціалізації містить три пріоритети із зазначенням цілі 
J: (1) Біоекономіка, що включає агропродовольчий 
сектор, лісове господарство та навколишнє середо-
вище; (2) Стала енергетика; (3) Природні ресурси та 
поводження з відходами. Сталі інновації як базис 
для регіонального розвитку обрали 15 із 16 зареєст-

рованих на Платформі S3 польських регіонів. Кіль-
кісний аналіз вибору предметних сфер інновацій в 
рамках цілі J показав (рис. 3), що регіони Польщі пе-
реважно сконцентровані на реалізації можливостей 
ефективного використання ресурсів (J.65), ство-
ренні екоінновацій (J.63) та розробках і застосуванні 
технологій сталої енергетики (J.68). Така цільова 
спрямованість корелює із загальними інновацій-
ними трендами країн ЦСЄ.  
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Рис. 3. Вибір регіонами Польщі предметних інноваційних сфер цілі J – Сталі інновації 

Побудовано авторами на основі джерела [27]. 

Загалом смартстратегії Польщі спрямовані на 
досягнення 10 з 17 Цілей сталого розвитку, пов’яза-
них, зокрема, зі здоровим суспільством, циркуляр-
ною економікою, водою, зміною клімату, відновлю-
ваною енергією, розумними містами, стійкими  
транспортними системами, розвитком промислово-
сті в напрямі Індустрії 4.0. 

Реалізація національних/регіональних смарт-
пріоритетів країн ЦСЄ у визначених домінантних 
інноваційних сферах (див. рис. 2) передбачає залу-
чення різних видів економічної діяльності, включа-
ючи сільське, лісове, рибне господарства, добувну  
і переробну промисловості, енергетику, будів- 
ництво, сферу торгівлі і послуг (рис. 4).  

Рис. 4. Види економічної діяльності, що формують смартспеціалізацію країн ЦСЄ  
через створення сталих інновацій 

Побудовано авторами на основі джерела [27]. 
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Результати кількісного аналізу залучення різ-
них видів економічної діяльності до створення ста-
лих інновацій показують, що обрані країнами ЦСЄ 
пріоритети значною мірою ґрунтуються на потенці-
алі переробної промисловості, сільського, лісного і 
рибного господарств, секторів інформації та телеко-
мунікацій, науково-технічної діяльності, а також 
спрямовані на зелений розвиток енергетики, будів-
ництва й сфери поводження з відходами. Саме про-
мисловому виробництву відводиться провідна роль 
у впровадженні інноваційних рішень із забезпе-
чення сталого розвитку економіки. Слід зазначити, 
що подібна тенденція характерна також і для євро-
пейських регіонів-лідерів у сфері інновацій, що було 
встановлено у попередньому дослідженні [30]. 

Аналіз участі промисловості в забезпеченні 
сталості економік країн ЦСЄ в національному роз-
різі (табл. 1) виявив, що в стратегіях смартспеціалі-
зації трьох країн – Албанії, Словаччини і Угорщини 
– зовсім не передбачено залучення промислових ви-
робництв до створення сталих інновацій. Зазначені 
країни фокусуються на сталих енергетиці, сільсь-
кому господарстві, розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій, технологій очищення води і 
поводження з відходами. По інших країнах перелік 
залучених до формування смартпріоритетів видів 
промислової діяльності суттєво відрізняється, від 
повного спектру у Польщі до одного виду у Болгарії.  

Таблиця 1 
Залучення секторів промисловості до створення сталих інновацій 

Країни 
ЦСЄ → 

А
лб
ан
ія

 

Б
ол
га
рі
я 

Е
ст
он
ія

 

Л
ат
ві
я 

Л
ит
ва

 

П
ол
ьщ

а 

Р
ум

ун
ія

 

С
ло
ва
чч
ин
а 

С
ло
ве
ні
я 

У
го
рщ

ин
а 

Х
ор
ва
ті
я 

Ч
ех
ія

 

Коди 
КВЕД 
↓ 

С.10  
С.11  
С.12  
С.13  
С.14  
С.15  
С.16  
С.17  
С.18  
С.19  
С.20  
С.21  
С.22  
С.23  
С.24  
С.25  
С.26  
С.27  
С.28  
С.29  
С.30  
С.31  
С.32  
С.33  

Побудовано авторами на основі джерела [27]. 

Більшість країн ЦСЄ та їх регіонів при обґрун-
туванні смартпріоритетів зробили ставку на харчову 
промисловість (коди КВЕД С.10, С.11, С.12) з ос- 
новним акцентом на виробництво продуктів харчу-
вання (С.10). За результатами аналізу структури 
промислових секторів національних економік було 
встановлено, що на момент затвердження націо- 

нальних S3 виробництво С.10 домінувало прак- 
тично в усіх країнах (табл. 2). Виявлений факт  
ілюструє вибір країнами смартпріоритетів на основі 
вже існуючої спеціалізації. Проте ними використо-
вуються різні підходи до визначення напрямів роз-
витку традиційних видів економічної діяльності. 
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Таблиця 2 
Аналіз смартпріоритетів із залученням виробництва харчових продуктів 

Країна 
Частка С.10 в струк-
турі промисловості, 

% 

Пріоритет стратегії смар-
тспеціалізації 

Предметні сфери 
сталих інновацій 

Інші сектори промис-
ловості, залучені до 

пріоритету 

Естонія 12,7
Збільшення ресурсів

J.61, J.65, J.68 
С.11, С.16, 
С.17, С.20 

Латвія 19,7
Наукоємна 
біоекономіка 

J.61 
С.11, С.16, С.17, 

С.20, С.23, С.27, С.28 

Польща 19,8

Біоекономіка
J.61. J.65, J.67, J.69, 

J.70 

С.11, С.12, С.13, 
С.15, С.16, С.17, 

С.20, С.22 
Природні ресурси 

та поводження з відхо-
дами 

J.65, J.71 C.11-С.28, C.32, C.33 

Румунія 15,0 

Косметика та харчові до-
бавки (регіон RO11) 

J.61 C.20, C.21

Агропродовольство та 
рибальство (регіон 

RO22) 
J.67, J.70 - 

Словенія 6,3 
Мережі для переходу до 
циркулярної економіки J. 61, J.63, J.68-71 

C.16, C.20, C.25, 
C.26, C.27, C.28, 

C.32, C.33 

Хорватія 20,0
Продукти харчування та 

біоекономіка 
J.61 C.16

Чехія 5,5
Природні ресурси, сіль-
ське господарство та 

продовольство 
J.61, J.67, J.70 С.11 

Складено авторами на основі джерел [27; 31-37]. 

Так, Естонія і Латвія, які мають схожу струк-
туру промисловості (з перевагою груп виробництв 
С.10 – Харчові продукти і С.16 – Оброблення дере-
вини), обрали підхід зосередженої пріоритизації. 
Останній передбачає фокусування на певному інно-
ваційному напрямі із залученням обмеженої кіль- 
кості видів економічної діяльності з чітким розумін-
ням їхньої майбутньої взаємодії. 

Розвиток біоекономічного напряму в зазначе-
них країнах базується на наявних ресурсних можли-
востях харчової, деревообробної промисловості та 
накопичених технологічних знаннях в секторах хі-
мічного виробництва і машинобудування із залучен-
ням професійної науково-технічної діяльності. Так, 
хімічне виробництво є вагомою складовою промис-
лового потенціалу Естонії і Латвії, виступаючи 
драйвером інноваційного зростання інших секторів 
економік. Фактором сприяння також є кластеризація 
зазначеного сектору. Наприклад, Латвійський клас-
тер наук про життя (Life Sciences Cluster of Latvia) 
включає понад 30 фармацевтичних, хімічних та біо-
технологічних компаній, а також навчальні та до-
слідницькі установи, які спеціалізуються на до- 
слідженнях в галузі органічної хімії, біополімерів, 
мікробіології та вірусології, геноміки, імунології,  
біотехнології та хімії деревини [38]. 

Помітні успіхі Естонії в інноваційній діяльно-
сті зафіксовано у поточному рейтингу Європейсь-
кого інноваційного табло (European Innovation Score-
board, EIS) [39], де за результатами зміцнення націо-
нальної інноваційної екосистеми країна перейшла 
до групи «Сильні інноватори». 

Естонські актори накопичують та розвивають 
знання за обраним смартпріоритетом «Збільшення 
ресурсів», який включає розробку і впровадження 
біотехнологій у виробничих ланцюжках деревооб-
робної та харчової індустрій для досягнення енерго-
ефективності. Так, електростанції компанії Enefit 
Green (що створена в 2016 р. і має ознаки кластер-
ного утворення) сьогодні виробляють теплову та 
електричну енергію з використанням біомас. Напри-
клад, в естонському Пайде 75% загальної потреби у 
теплі і 20% електроенергії міста покриваються за ра-
хунок застосування біотехнологій [40]. 

Другий підхід, який виділено за результатами 
дослідження стратегій смартспеціалізації країн 
ЦСЄ, доцільно визначити як широка пріоритизація. 
Його явною прихильницею є Польща, в національ-
ній і регіональних смартстратегіях якої охоплено 
весь перелік розділів за секцією С – Промисловість 
(див. табл. 1). Такий підхід ілюструє нечіткі міжга-
лузеві взаємодії та одночасне охоплення значної  
кількості інноваційних напрямів, які, скоріше, пла-
нувалося уточнювати в ході реалізації стратегій і по-
дальшої колаборації між основними стейкхолде-
рами. 

Так, пріоритет національної S3 «Природні ре-
сурси та поводження з відходами» включає розроб-
лення технологій добування, переробки та викорис-
тання природних ресурсів, скорочення їх спожи-
вання та використання вторинної сировини. Реаліза-
ція вказаного смартпріоритета у визначених домі- 
нантних інноваційних сферах за межами сектору пе-
реробної промисловості також передбачає най- 
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більше залучення видів економічної діяльності, 
включаючи добувну промисловість, енергетику, во-
допостачання, очищення води та поводження зі 
всіма видами відходів. Водночас участь організацій 
сектору професійної науково-технічної діяльності у 
визначених напрямах взагалі не передбачена, що є 
незрозумілим, оскільки їхній інноваційний характер 
потребуватиме участі суб’єктів R&D. 

На нашу думку, застосований Польщею підхід 
широкої пріоритизації має певні перспективи в те-
риторіальних одиницях з менш ефективними інно-
ваційними екосистемами (за рейтингом EIS, Польща 
є інноватором-початківцем). Проте його викорис-
тання при формуванні стратегій смартспеціалізації 
вимагає паралельне розроблення комплексу страте-
гічних заходів для зміцнення інноваційних екосис-
тем з метою підвищення їхньої продуктивності. 

У цьому контексті слід погодитися з авторами 
роботи [41], що, збільшуючи кількість задіяних у 
смартпріоритетах сфер, менш розвинені країни/ 
регіони можуть використати всі потенційні інвести-
ційні можливості для модернізації своїх економік. 
Однак це, безумовно, потребуватиме ефективного 
багаторівневого управління, врахування сучасних 
тенденцій розвитку концепції S3 та своєчасного ко-
регування траєкторій смартспеціалізації.  

Зі зростанням усвідомлення світовою спільно-
тою необхідності вирішення глобальних проблем 
людства збільшується увага інституцій ЄС до соціа-
льних і екологічних питань, зміцнюється загально-
європейська політика щодо реалізації зеленого  
курсу. Зазначений довгостроковий тренд не оминув 
і концепцію S3, яка у 2018-2019 рр. отримала новий 
напрям розвитку, сформульований як S4 (Smart 
Specialisation Strategies for Sustainability) – Стратегії 
смартспеціалізації для сталого розвитку.  

У звіті P. McCann та L. Soete [42] в рамках ро-
боти експертної групи Спільного дослідницького 
центру Єврокомісії (Joint Research Center of the 
European Commission, JRC EC) підкреслюється, що 
питання сталого розвитку виходять на перше місце 
у політичному порядку денному ЄС. Великий по- 
тенціал вони вбачають у поєднанні двох інновацій-
них політик ЄС – політики розумної спеціалізації, 
яка реалізується через Європейські фонди регіо- 
нального розвитку, і політики, орієнтованої на місії, 
що пов’язана з програмою досліджень та інновацій 
Horizon Europe, – для сталого розвитку. Автори  
формулюють цей процес як перехід від S3 до S4+. 

Підхід S4 має системно мобілізовувати іннова-
ції на міжгалузеві рішення та змінити політику уря-
дів щодо інвестування країн/регіонів з метою регу-
лювання розвитку у напрямі досягнення ЦСР. Для 
цього має змінюватися структура і методологія  
смартспеціалізації. 

На думку інших фахівців JRC EC [43], спри-
яння інноваціям і системним змінам відповідно до 
ЦСР потребуватиме таких концептуальних, методо-
логічних і практичних удосконалень. 

По-перше, для узгодження стратегій смартспе-
ціалізації з ЦСР останні мають бути впроваджені в 
основу концепції та методології смартспеціалізації, 
забезпечуючи розширення загальної стратегічної 
орієнтації національних/регіональних S3 від під- 
тримки економічного зростання та конкурентоспро-
можності до сприяння сталому розвитку. 

По-друге, оновлена структура S3 має включати 
не тільки технологічні інновацій, а також різно- 
манітні інновації, що сприятимуть комплексному 
економічному, екологічному і соціальному пере-
ходу, необхідному для досягнення ЦСР. Стратегії 
смартспеціалізації країн/регіонів необхідно розроб-
ляти з метою трансформації цілих систем (харчових, 
енергетичних, мобільних тощо) на принципах ста-
лого розвитку. 

По-третє, смартстратегування має забезпечити 
вирішення складних взаємопов’язаних суспільних 
проблем з високим ступенем невизначеності, що ви-
магатиме широких міждисциплінарних дискусій з 
науковцями і практиками з різними знаннями та до-
свідом. 

Висновки. Стратегії смартспеціалізації країн 
Центральної і Східної Європи демонструють ціле- 
спрямоване втілення прагнень ЄС до сталості, яке з 
кожним стратегічним періодом посилюється під 
впливом глобальних викликів. Загалом проаналізо-
вані території Європи зосереджуються на розбудові 
відновлюваної енергетики, підвищенні ефективно-
сті використання природних ресурсів та створенні 
безпечних продуктів харчування. Зазначені іннова-
ційні сфери мають розглядатися як потенційні на-
прями розвитку взаємовигідного транскордон-
ного/міжрегіонального партнерства між Україною 
та країнами ЦСЄ, що забезпечить взаємодоповне-
ність і взаємопідсилення національних/регіональ-
них стратегій смартспеціалізації та значно пришви-
дшить розвиток української економіки в повоєн-
ному періоді. 

Дослідження показало, що країни ЦСЄ перебу-
вають на різних етапах шляху до сталого розвитку і, 
відповідно, мають різний ступінь готовності транс-
формувати промисловість згідно з сучасними еконо-
мічними, екологічними і соціальними вимогами.  
Розглядаючи потенціал розвитку переробної про- 
мисловості, при обґрунтуванні смартспеціалізацій 
більшість країн зробило ставку на виробництво про- 
дуктів харчування, що ілюструє пріоритизацію на 
основі існуючої спеціалізації. Водночас виявлено 
використання різних підходів до визначення напря-
мів розвитку традиційних видів економічної діяль-
ності. Узагальнено два основних підходи – зосеред-
женої та широкої пріоритизації, які відрізняються 
охопленням в смартпріоритетах інноваційних на-
прямів, кількістю й узгодженістю залучених видів 
економічної діяльності. Широку пріоритизацію, ха-
рактерну для інноваційно слабких регіонів, можна 
вважати доцільною в умовах невизначеності і незрі-
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лості інноваційних екосистем. Такий підхід дозво-
ляє збільшити залученість стейкхолдерів до процесу 
обґрунтування пріоритетних сфер інноваційного  
розвитку, що підвищує вірогідність створення ус- 
пішних інновацій та розширює можливості залу-
чення інвестицій в економіку. Українські регіони 
можуть застосовувати обидва підходи в залежності 
від регіонального контексту, рівня згуртованості та 
інноваційної активності акторів. 

Узагальнюючи результати дослідження досвіду 
смартпріоритизації та ролі промисловості в країнах 
Центральної і Східної Європи зазначимо, що укра-
їнським регіонам при формуванні стратегій смарт- 

спеціалізації слід неодмінно брати до уваги європей-
ські тенденції посилення вимог сталого розвитку 
економіки, спиратися на наявні конкурентні пере-
ваги секторів промисловості, їхній потенціал інно-
ваційного розвитку з врахуванням можливостей  
міжгалузевої, міжрегіональної та транскордонної 
взаємодії.  

Перспективи подальших досліджень автори 
пов’язують із розробкою практичних рекомендацій 
щодо забезпечення в Україні сприятливого інститу-
ційного середовища для розвитку внутрішнього та 
зовнішнього міжтериторіального партнерства в  
рамках смартстратегування. 
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Швець Н. В., Шевцова Г. З. Роль промисловості у забезпеченні сталого розвитку: досвід смартпріоритизації країн 
Центральної та Східної Європи 

Стаття присвячена аналізу й узагальненню європейської практики смартпріоритизації з акцентом на роль промислового 
сектору у втіленні інноваційних рішень із забезпечення сталого розвитку. Об’єктом дослідження є референтні для України 
країни Центральної та Східної Європи. 

Виявлено, що країни ЦСЄ перебувають на різних етапах шляху до сталого розвитку і демонструють різний ступінь 
зосередженості національних стратегій смартспеціалізації на сталих інноваціях. Найбільшу зацікавленість в реалізації смарт-
пріоритетів для сталого розвитку проявляють Хорватія, Польща і Чехія. Серед предметних сфер сталих інновацій переважа-
ють стала енергетика та відновлювані джерела енергії, ефективність використання ресурсів, стале виробництво та спожи-
вання. 

У секторальному аспекті провідна роль у впровадженні розумних інноваційних рішень із забезпечення сталого розвитку 
відводиться промисловому виробництву. При обґрунтуванні смартспеціалізацій більшість країн ЦСЄ робить ставку на ви- 
робництво продуктів харчування, що свідчить на користь вибору смартпріоритетів на основі традиційних спеціалізацій. Пер-
спективи розвитку цього сектору пов’язані з біоекономікою, де також задіяні ресурси деревообробної промисловості та нако-
пичені технологічні знання в хімічному виробництві і машинобудуванні. 

У практиці смартпріоритизації установлено наявність двох підходів: (1) зосереджена пріоритизація, яка передбачає фо-
кусування на певному інноваційному напрямі із залученням обмеженої кількості видів економічної діяльності з чітким розу-
мінням їхньої майбутньої взаємодії; (2) широка пріоритизація, що характерна для територій зі слабкими інноваційними еко-
системами і передбачає нечіткі міжгалузеві взаємодії й одночасне охоплення значної кількості інноваційних напрямів, які 
планується уточнювати в ході подальшої колаборації між основними стейкхолдерами.  

Результати дослідження дозволяють удосконалити підходи до розроблення стратегій смартспеціалізації для відновлення 
і сталого розвитку українських територій у повоєнному періоді та побудувати взаємовигідне транскордонне/міжрегіональне 
партнерство між Україною та країнами ЦСЄ у визначених смартпріоритетах. 

Ключові слова: стратегія смартспеціалізації, смартпріоритет, сталий розвиток, сталі інновації, промисловість, Цент- 
ральна та Східна Європа. 

Shvets N., Shevtsova H. The Role of Industry in Ensuring Sustainable Development: the Experience of Smart Prioritisa-
tion in Central and Eastern Europe 

The article is devoted to the analysis and generalisation of the European practice of smart prioritisation with an emphasis on the 
role of the industrial sector in the implementation of innovative solutions to ensure sustainable development. The object of the study is 
the reference countries of Central and Eastern Europe. 

It was found that the CEE countries are at different stages of the path to sustainable development and demonstrate different 
degrees of concentration of national smart specialisation strategies on sustainable innovations. Croatia, Poland and the Czech Republic 
show the greatest interest in the implementation of smart priorities for sustainable development. Sustainable energy and renewables, 
resource efficiency, sustainable production and consumption prevail among the subject areas of sustainable innovation. 

In the sectoral aspect, the leading role in the implementation of smart innovative solutions to ensure sustainable development is 
assigned to manufacturing. In the developed smart specialisation strategies, most of the CEE countries focus on the manufacture of 
food products. This indicates the choice of smart priorities based on traditional specialisations. The prospects for the development of 
this sector are related to the bioeconomy, which also involves the resources of the wood industry and accumulated technological 
knowledge in chemical production and machine building. 

We have revealed two approaches in the practice of smart prioritisation: (1) concentrated prioritisation, which involves focusing 
on a certain innovative direction and is based on a limited number of types of economic activity with an understanding of their future 
interaction; (2) broad prioritisation, which is characteristic of territories with weak innovation ecosystems and involves unclear cross-
sectoral interactions and coverage of a significant number of innovation directions, which are planned to be clarified in the course of 
further collaboration between key stakeholders. 

The results of the study make it possible to improve approaches to the development of smart specialisation strategies for the 
recovery and sustainable development of Ukrainian territories in the post-war period and to build a mutually beneficial cross-border/ 
interregional partnership between Ukraine and the CEE countries in the selected smart priorities. 

Keywords: smart specialisation strategy, smart priority, sustainable development, sustainable innovation, industry, Central and 
Eastern Europe. 

Стаття надійшла до редакції 20.05.2022 



Ю. М. Харазішвілі 

142 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

 DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2(68)-142-153 
УДК 338.246.8:330.46:330.366+332.1(477.54) 

Ю. М. Харазішвілі, 
доктор економічних наук, академік АЕНУ, 

ORCID 0000-0002-3787-1323, 
е-mail: yuri_mh@ukr.net, 

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, 
Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ 

СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що 
йде дев’ятий місяць повномасштабної війни Росій-
ської Федерації проти України, з’являються питання 
повоєнного відновлення України та її регіонів. Для 
розроблення планів стратегічного відновлення еко-
номіки вкрай потрібні прогнози падіння для іденти-
фікації поточного стану та розроблення стратегіч-
них сценаріїв повоєнного відновлення. Так, за різ-
ними оцінками зарубіжних та вітчизняних експертів 
прогнози падіння реального ВВП України колива-
ються на рівні (-20) – (-45)% [1-8]. Для подолання 
такого падіння пропонуються принципи нової еко-
номічної політики, які, на жаль, є тільки лозунгами, 
а деякі більш схожі на ультиматуми до ЄС. Хоча, 
слід визнати, що вони є необхідними, в той же час є 
не достатніми, тому що не дають чітких, конкретних 
результатів дії заявлених принципів – кількісних 
стратегічних орієнтирів індикаторів та макропоказ-
ників, моніторинг яких дозволив би контролювати 
процес розвитку цих бажаних напрямів. 

Після війни Україна зіткнеться з необхідністю 
змінювати свої стратегічні плани, у т.ч. регіональ-
ного розвитку, з огляду на значні зміни внутрішніх  
і зовнішніх чинників. Не викликає сумнівів, що еко-
номіка регіонів та економіка країни – взаємо-
пов’язані речі. На превеликий жаль, немає ніяких 
прогнозів падіння щодо економіки промислових ре-
гіонів України, які вкрай потрібні для відповіді на 
питання: якими мають бути індикатори та макропо-
казники сталого розвитку регіонів України для від-
новлення довоєнного стану, або навіть краще. Віт-
чизняні та іноземні вчені продовжують досліджу-
вати аспекти побудови стратегій регіонального роз-
витку, формуючи авторські методики їх розробки та 
прогнозування їх імплементації [9-20]. 

У полі зору сучасних дослідників проблема-
тики регіонального стратегування переважно знахо-
дяться питання розвитку депресивних регіонів та  
регіонів з туристичним потенціалом. Водночас, спо-
стерігаються загальні тренди орієнтації на цілі ста-
лого розвитку і дотримання концепції комплексного 
(інтегрованого) розвитку (горизонтальна та вертика-
льна інтегрованість). Позитивною є тенденція по-
шуку вченими нових джерел статистичних даних, 
які відображають соціально-економічне становище 
окремих територій в динаміці. Проте, варто відзна- 

чити, що частина розглянутих наукових підходів до 
регіонального стратегування не містять чітко визна-
чених і систематизованих індикаторів, що усклад-
нює процеси цілепокладання, ранжування регіонів, 
аналізу та прогнозу. У зв’язку з цим, набуває вели-
чезної актуальності розроблення нових методичних 
підходів до науково-обґрунтованого стратегування 
просторових об’єднань, особливо у повоєнний пе-
ріод.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іс-
нуючі за кордоном стратегії регіонального розвитку 
не відповідатимуть повною мірою потребам україн-
ської економіки, тому доцільно звернути увагу лише 
на окремі інструменти регіонального стратегування 
іноземних країн. Базовими трендами при цьому ма-
ють бути цілі сталого розвитку, SMART-цілі, діджи-
талізація, концепція комплексного (інтегрованого) 
розвитку. 

Аналіз наведених публікацій [1-20] дає можли-
вість стверджувати, що проблема стратегічного пла-
нування регіонального розвитку є на часі як для 
країн ЄС так і для України. Євроспільнота, базу- 
ючись на власному досвіді щодо регіонального стра-
тегування, а також використовуючи досвід реаліза-
ції пілотних міжнародних проєктів регіонального 
стратегування в Україні, пропонує Україні до вико-
ристання певні методичні підходи, які характеризу-
ються такими особливостями: 

– переважна частина усіх документів-рекомен-
дацій спрямована на аналіз існуючої ситуації, безпо-
середньо стратегічному плануванню приділяється 
значно менше уваги; 

– усі підходи включають типовий набір інстру-
ментів регіонального стратегування: соціально-еко-
номічний аналіз; SWOT-аналіз; PEST-аналіз; соціо-
логічний аналіз (опитування, анкетування, екс- 
пертне оцінювання); робота фокус-груп, залучення 
різних стейкхолдерів, що є дуже важливим, оскільки 
дасть можливість врахувати інтереси усіх зацікавле-
них сторін та задіяти в єдину справу інтелектуаль-
ний потенціал регіону, однак переважна більшість з 
них носить суб’єктивний характер і тому не може 
слугувати підґрунтям для визначення як набору кон-
кретних планових індикаторів стратегічного роз- 
витку регіонів, так і їх значень та бажаних абсолют-
них і відносних приростів на стратегічний період; 
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– усі аналізовані документи виглядають досить
слабкими та малообґрунтованими щодо методик ви-
значення стратегічних цілей. Більшість із аналізова-
них документів при визначенні стратегічних цілей 
регіонального розвитку пропонують базуватись на 
«судженнях», «баченнях», ідеях, що виникли при 
обговоренні, мозкових штурмах (форсайтинг) – екс-
пертних оцінках. Однак при цьому не наводиться 
жодних рекомендацій щодо визначення їх кількіс-
них параметрів, обґрунтування доцільності вибору 
тих чи інших показників – вимірників цілей, їх пла-
нових величин, абсолютних і відносних приростів, 
нагальності та черговості досягнення; не використо-
вуються сучасні методи економіко-математичного 
моделювання. 

На превеликій жаль, експертні оцінки повни 
суб’єктивізму та не виключають принципових по-
милок. «…Відомі підходи до класичного прогнозу-
вання динаміки інтегральних індексів за допомогою 
поліномів дискредитують взагалі економіко-мате-
матичне моделювання та вихолощують складність 
такого багатовимірного поняття, як сталий розвиток 
або економічна безпека. Використання методу 
SWOT-аналізу можна вважати етапом, необхідним 
для визначення стратегічних напрямів розвитку, але 
зовсім недостатнім для обґрунтування кількісних 
стратегічних оцінок майбутнього стану. Цілком оче-
видно, що класичні методи прогнозування, засно-
вані на кореляційно-регресійному аналізі, тут є не-
доречними. По-перше, прогнозування дає продов-
ження існуючих тенденцій на майбутнє, що не  
завжди виконується; по-друге, воно завжди містить 
помилку; по-третє, необхідно знати, як мають змі- 
нитися складові й індикатори сталого розвитку  
для досягнення бажаного стану розвитку» [21, с. 9-
10]. 

Таким чином, на долю форсайтингу залиша-
ється визначення довгострокових факторів і тенден-
цій, а не побудова довгострокових прогнозів роз- 
витку національної економіки. Тому при форсай-
тингу, на відміну від прогнозування, наголос ро-
биться на якісних, а не на кількісних результатах. 
Висловлюючись математичною мовою, застосу-
вання форсайтингу э умовою необхідною, але зовсім 
недостатньою. Саме тому більшість розроблених 
стратегій в Україні мають деклараційний характер 
без наукового обґрунтування стратегічних орієнти-
рів через декларування необхідних заходів на 
кшталт: забезпечення, підвищення, створення, фор-
мування, оновлення, упровадження, удосконалення, 
залучення, розроблення. 

На противагу класичному форсайтингу, пропо-
нується методологія науково-стратегічного форсай-
тингу, яка містить сучасні наукові підходи до іден-
тифікації та стратегування регіонального розвитку, 
які є універсальними та придатними для будь-якої 
країни, регіону, виду економічної діяльності, під- 
приємства тощо – національної безпеки країни.  

Метою статті – розроблення стратегічних сце-
наріїв повоєнного відновлення та адаптування роз- 
витку просторових об’єднань-регіонів (на прикладі 
Харківської області України) до впливу зовніш- 
ніх та внутрішніх загроз для збереження траєкто- 
рії сталого розвитку на середньострокову перспек-
тиву. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розроблення стратегічних сценаріїв повоєнного 
відновлення регіонів застосовується концепція ста-
лого розвитку в безпековому вимірі [21] «…як  
управлінська конструкція, що містить загальне сис-
темне уявлення щодо шляхів переходу від поточ-
ного положення об’єкта управління до бажаного». 
Теоретичною основою концепції є прикладна теорія 
систем, теорія управління і економічна кібернетика 
та містить два етапи: 

ідентифікація: визначення структури об’єкта 
безпеки; формування системи індикаторів;  

вибір форми інтегрального індексу – мульти- 
плікативна: 

∏
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≥==
n

i
ii

n

i
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tit aaZI t
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, ,0;1;  (1) 

де tiz , – нормовані значення індикаторів;  aі – дина-

мічні вагові коефіцієнти;  
вибір методу нормування – комбінований:  

 S (стимулятори):  inormtiti kxz ,,, /= ;    

 D (дестимулятори):  inormtiinormti kxkz ,,,, /)( −= ; (2) 

де tix ,  – поточні значення індикаторів; inormk , – нор-

мувальний коефіцієнт (для стимуляторів – максима-
льне значення ixmax,  із вибірки індикаторів та їхніх 

граничних значень; для дестимуляторів – ixmax,1,1 ); 

вагові коефіцієнті – динамічні, за методами 
«головних компонент» та «ковзної матриці» [21; 
22]; 

визначення меж безпечного існування – кіль-
кість градацій безпеки (критичний, пороговий, оп-
тимальний) в обидві сторони гомеостатичного плато 
[23] пов’язуємо з поняттям розширеного «гомео- 
статичного плато» [24] та сферами додатного, нейт-
рального і від’ємного зворотного зв’язку (рис. 1). 

Кількісні значення градацій безпеки (точок бі-
фуркації) пов’язуємо з розширенням методу «t-крі-
терію» через побудову функції щільності ймовірно-
сті, визначення приналежності к типу розподілу з 
розрахунком статистичних характеристик «зразко-
вої» вибірки (математичного очікування μ , серед-
ньоквадратичного відхилення σ  та коефіцієнта аси-

метрії ask ) та формалізованого визначення точок бі-

фуркації для характерних типів розподілу (нормаль-
ного, логнормального, екпоненційного) (табл. 1) 
[25]: 
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Рис. 1. Розширене «Гомеостатичне плато» динамічної системи 

Таблиця 1 
Формалізоване визначення вектора граничних значень 

Тип функцій щільності 
ймовірності індикаторів 

Нижнє порогове 
значення 

Нижнє 
оптимальне 

Верхнє  
оптимальне 

Верхнє порогове 
значення 

Нормальний σμ ×− t σμ − σμ + σμ ×+ t
Логнормальний 
(хвіст вправо) askt /σμ ×− ask/σμ − σμ +  σμ ×+ t  

Логнормальний 
(хвіст вліво) 

σμ ×− t  σμ −  
ask/σμ + askt /σμ ×+

Експоненціальний 
(хвіст вправо) ask/σμ − μ  σμ +  σμ ×+ t  

Експоненціальний 
(хвіст вліво) 

σμ ×− t  σμ −  μ  
ask/σμ +

при розрахунку скороченого вектору гранич-
них значень (див. табл. 1) можна використовувати 
довірчий рівень ймовірності 0,98 або 0,99. Тоді для 
розрахунку критичних значень індикаторів безпеки 
(нижнє критичне, верхнє критичне) – довірчий рі-
вень ймовірності 0,998-0,999 для визначення пара-
метру «t» таблиць t-розподілу Стьюдента [26]; 

одночасна інтегральна згортка індикаторів та 
їхніх порогових значень;  

визначення переліку (за методом дисбалансів) 
та важливості (за коефіцієнтами еластичності) 
впливу загроз; 

стратегування: цілепокладання – визначення 
стратегічних цілей; побудова майбутньої траєкторії 
бажаного розвитку; синтез стратегічних орієнтирів 
складових та індикаторів об’єкту безпеки через де-
композицію інтегральних індексів за допомогою 
адаптивних методів регулювання з теорії управ-
ління [27]. Для реалізації зазначених методів вико-
ристовується розроблена стандартна підпрограма 
«Strategy» з метою декомпозиції інтегральних ін- 

дексів на складові та індикатори з урахуванням ви-
значених вагових коефіцієнтів та моделі інтеграль-
ної згортки, яка реалізує схему адаптивного регулю-
вання [21] (рис. 2) на мові програмування С++; 

враховуючи попередні темпи приросту реаль-
ного ВРП та інші попередні та майбутні макро- 
показники, взаємозв’язок з економікою країни та  
інших регіонів, а також той факт, що економіка  
Харківської області зазнала безпосереднього втру-
чання російських окупантів, наша експертна оцін- 
ка падіння економіки Харківської області стано- 
вить -60%.   

Для розробки стратегічних сценаріїв повоєн-
ного відновлення Харківської області зроблено  
прогноз макропоказників та відповідних індикато-
рів з використанням офіційних даних і модельних 
розрахунків  на кінець 2021-2022 рр. Пропонуєма 
структура сталого розвитку регіонів представлена 
на рис. 3, яка налічує 60 індикаторів, частина з яких 
розраховується за допомогою макромоделей [28-
32]. 
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Рис. 2. Узагальнена схема адаптивної системи регулювання. 

Рис. 3. Структура сталого розвитку регіонів України 

Використовуючи зазначену методологію іден-
тифікації, отримаємо динаміку інтегральних індек-
сів сталого розвитку Харківської області до 2022 р. 
(рис. 4). 

Використовуючи отриману динаміку інтегра-
льних індексів складових сталого розвитку та інтег-
ральні порогові значення, можна обчислити відхи-
лення інтегральних індексів від їх середніх опти- 
мальних значень, які можна вважати критеріями до-
сягнення сталого розвитку, що засвідчує диспро- 
порційність їхнього розвитку (рис. 5). 

Головне завдання сталого розвитку – ліквіду-
вати дисбаланси, тобто зменшити до нуля відхи-
лення кожної складової сталого розвитку. Вирівню-
вання диспропорційності та зведення до нуля відхи-
лень буде забезпечувати збалансований сталий роз-
виток. 

За результатами розрахунків з 14 складових 
сталого розвитку Харківської області 11 знахо- 

дяться  у критичний зоні – нижче або на  межі ниж-
нього критичного значення, інші 3 знаходяться між 
нижнім пороговим та нижнім критичним значен-
нями. З 60 індикаторів 30 знаходяться у небезпечній 
зоні – нижче нижнього критичного значення. Отже, 
інтегральна згортка всіх складових засвідчує за- 
ходження інтегрального індексу сталого розвитку 
також у критичній зоні, що обумовлює наступні 
стратегічні експоненційні сценарії розвитку до  
кінця 2027 р. (рис. 4, d): 

1. Інерційний – досягнення нижнього критич-
ного значення.  

2. Реалістичний – досягнення нижнього поро-
гового значення..  

3. Оптимістичний – досягнення середнього зна-
чення між нижнім оптимальним та нижнім порого-
вими значеннями інтегрального індексу. 

Сталий розвиток регіонів  
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- водні ресурси, поводжен-
ня з  відходами; 
- туристично-рекреаційна 
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a b 

c d 

Рис. 4. Динаміка інтегральних показників Харківської області 

a b 

Позначення на рис. 5,b: 
Інд.1 – макроекономічна; Інд.2 – інвестиційно-фінансова; Інд.3 – інноваційна; Інд.4 – зовнішньоекономічна;  

Інд.5 – рівень життя; Інд.6 – демографічна; Інд. 7 – екологія; Інд. 8 – тур-рекреація. 

Рис. 5. Диспропорції складових сталого розвитку Харківської області. 
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Використовуючи значення інтегрального ін- 
дексу в еталонній моделі (див. рис. 2), отримаємо 
динаміку інтегральних індексів складових, які є, по 

суті, стратегічним планом відновлення траєкторії 
сталого розвитку та є еталоном для моніторингу для 
Харківської області (табл. 2).  

Таблиця 2 
Стратегічна динаміка інтегральних показників Харківської області* 

Сценарії відновлення/ рік 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Інерційний 
    Економічна підсистема 0,1239 0,1323 0,1411 0,1502 0,1597 0,1701
    Соціальна підсистема 0,1911 0,1968 0,2027 0,2091 0,2159 0,2236
    Екологічна підсистема 0,1550 0,1619 0,1690 0,1766 0,1846 0,1936
Реалістичний 
    Економічна підсистема 0,1239 0,1484 0,1758 0,2065 0,2410 0,2803
    Соціальна підсистема 0,1911 0,2078 0,2278 0,2512 0,2786 0,3109
    Екологічна підсистема 0,1550 0,1751 0,1984 0,2253 0,2560 0,2917
Оптимістичний 
    Економічна підсистема 0,1239 0,1576 0,1968 0,2426 0,2962 0,3598
    Соціальна підсистема 0,1911 0,2144 0,2437 0,2799 0,3242 0,3787
    Екологічна підсистема 0,1550 0,1828 0,2167 0,2575 0,3062 0,3650

* Модельні розрахунки авторів.

Розроблена динаміка головних складових ста-
лого розвитку є, по суті, стратегічним планом дотри-
мання траєкторії сталого розвитку. Аналогічну ди-
наміку стратегічних змін за допомогою визначеного 
підходу можна отримати за кожним індикатором 
сталого розвитку для подальшого моніторингу та 
виконання необхідних заходів їхнього коригування. 

Виконуючи відповідні розрахунки та викорис-
товуючи надалі формули нормування в зворотному 
порядку, отримаємо стратегічні значення індикато-
рів на задану перспективу для економічної (табл. 3), 
соціальної (табл. 4) та екологічної (табл. 5) складо-
вих у природних одиницях виміру на кінець 2027 р. 

Таблиця 3 
Оцінка стратегічних значень індикаторів економічної підсистеми 

Індикатори 
Сценарій

1 
Сценарій 

2 
Сценарій 

3 
1 2 3 4

Структурна складова
- ВВП на одну особу, тис. грн. / чол. (S); 
- питома вага доданої вартості у сільському господарстві до ВВП, % (S);  
- питома вага доданої вартості у промисловості до ВВП, % (S); 
- питома вага доданої вартості у сфері послуг до ВВП, % (S); 
- питома вага зайнятих у сільському господарстві до загальної зайнятості, 
% (S); 
- питома вага зайнятих у промисловості до загальної зайнятості, % (S); 
- питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної зайнятості, % (S) 

138,3
11,44 
12,83 
38,2 

13,03 
18,46 
68,63 

315,6 
11,59 
14,73 
39,7 

13,84 
18,79 
69,47 

541,5
11,93 
18,4 
43,1 

15,53 
19, 53 
71,33 

Формальна та неформальна складова
- рівень технології виробництва (частка ВВП у випуску) (S);
- рівень тінізації економіки, % від офіційного ВВП (D); 
- рівень використання потенційних можливостей (потенційного ВВП пов-
ного завантаження макрофакторів) (S); 
- коефіцієнт тіньового завантаження капіталу (D); 
- рівень тіньового проміжного споживання, % до офіц. (D) 

0,4407
35,28 

0,1917 
0,0507 
37,0 

0,4477 
34,3 

0,2244 
0,0486 
36,35 

0,4573
32,9 

0,2646 
0,0459 
55,48 

Інфраструктурна складова
- транспортоємність ВРП по залізничному транспорту, прив. т-км/$, (D);
- транспортоємність ВРП по автомобільному транспорту, прив. т-км/$, (D); 
- щільність залізничних колій загального користування, 1/км (S); 
- щільність автомобільних доріг загального користування, 1/км (S); 
- інтенсивність перевезення вантажів автомобільним транспортом, т/км 
(S); 
- інтенсивність перевезення пасажирів автомобільним транспортом, 
осіб/км (S);  

0,9992
0,3608 
52,79 
310,5 

171,1 

46,27 

0,8278 
0,3381 
53,17 
336,2 

213,1 

146,0 

0,4399
0,2867 
54,0 
389,5 

289,5 

258,4 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4

- інтенсивність перевезення пасажирів залізничним транспортом, осіб/км 
(S); 
- інтенсивність перевезення вантажів залізничним транспортом, т/км (S); 

0,29 
1,522 

0,5136 
3,336 

0,838 
5,703 

Інвестиційно-фінансова складова
- рівень інвестування (відношення капітальних інвестицій до ВРП), % (S);
- частка приросту прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) 
щодо ВРП,%(S); 
- рівень оновлення основних засобів, % (S). 
- рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет (відношення доходів 
зведеного бюджету до ВРП), % (S); 
- рівень трансфертів з державного бюджету, % до ВРП, (D); 
- рівень втрат доходів зведеного бюджету внаслідок тінізації, % до офіцій-
ного бюджету, (D); 
- інфляція (ІСЦ), приріст за рік, % (D); 

2,247

0,22 
0,382 

15,46 
7,914 

41,1 
25,0 

2,74 

0,629 
1,067 

15,68 
7,828 

40,65 
24,86 

3,82

1,73 
2,0 

16,28 
7,59 

39,43 
24,5 

Інноваційна складова
- рівень видатків на науково-технічні роботи, % від ВРП (S);
- темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S);  
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % від ВРП (S); 
- питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реа-
лізованої промислової продукції, % (S): 
- рівень винахідницької активності (кількість отриманих охоронних доку-
ментів – патентів на 1 млн осіб населення),(S). 

0,3489
-9,444 
0,1163 

1,129 

692,6 

0,5092 
-6,78 
0,581 

6,549 

702,2 

0,7249
-4,646 
0,988 

10,89 

719,5 
Зовнішньоекономічна складова

- коефіцієнт покриття експортом імпорту (S); 
- рівень інноваційної продукції у товарному експорті, % (S); 
- рівень експортної залежності, % до ВРП (S); 
- рівень імпортної залежності, % до ВРП (D); 
- частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні, % (D); 

0,9519
0,8279 
22,28 
23,39 
29,58 

0,9721 
3,942 
23,33 
23,15 
29,35 

1,063
9,35 
27,74 
22,04 
28,3 

Таблиця 4 
Оцінка стратегічних значень індикаторів соціальної підсистеми 

Індикатори 
Сценарій

1 
Сценарій 

2 
Сценарій 

3 
Рівень життя 

- рівень використання праці (відношення оптимального попиту на працю 
до її пропозиції) (S); 
- рівень оплати праці у випуску (S); 
- рівень ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, % ВВП (D); 
- рівень видатків на освіту до випуску, % (S); 
- рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % (S); 
- відношення середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму (S); 
- питома вага заробітної плати у структурі доходів населення, % (S); 
- рівень сукупних витрат домогосподарств на продовольчі товари, % (D); 

0,8929 
0,1947 
21,9 
1,7261 
1,1772 
5,37 
68,34 
63,43 

0,9009 
0,2216 
19,96 
1,8208 
2,1078 
5,71 
69,97 
58,22 

0,9112 
0,2524 
18,0 
1,9357 
2,9246 
6,12 
72,00 
53,64 

Демографічна складова
- очікувана тривалість життя при народженні, років (S);
- умовний коефіцієнт депопуляції (D); 
- загальний коефіцієнт смертності, (D); 
- смертність немовлят (D); 
- сумарний коефіцієнт народжуваності (S); 
- коефіцієнт демографічного навантаження % (D); 

65,02
3,923 
43,4 
18,3 
10,93 
187,8 

655,4 
3,601 
41,95 
18,1 
11,0 
177,2 

66,58
3,3099 
39,52 
17,7 
11,17 
163,6 

Таблиця 5 
Оцінка стратегічних значень індикаторів екологічної підсистеми 

Індикатори 
Сценарій

1 
Сценарій 

2 
Сценарій 

3 
1 2 3 4

Екологія 
- рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розра-
хунку на 1 км2, т (D); 
- рівень використання свіжої води на 1 ос., м3 (D); 

0,0067 
115,2 

0,0058 
111,0 

0,0043 
103,5 
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Закінчення табл. 5 
1 2 3 4

- рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використаної води на 
1 ос., м3 (S); 
- рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 
на 1 ос., м3 (D); 
- рівень відтворення лісів, тис. га / млн. ос.(S); 
- рівень інвестування навколишнього середовища, % випуску (S); 

469,8 

3,84 
0,2328 
0,3062 

621,8 

3,71 
1,065 
0,4297 

843,5 

3,48 
1,792 
0,6031 

Туризм та рекреація 
- питома вага курортно-рекреаційної території у загальний території регі-
ону, % (S); 
- частка місць санаторно-курортних закладів до 1000 населення, (S); 
- частка культурних закладів на 1 особу (S) 

0,902 
1,945 
677,6 

1,364 
2,878 
862,2 

1,71 
3,59 
1014 

* Модельні розрахунки авторів.

Використовуючи відповідні формули обчис-
лення індикаторів кожної складової сталого роз- 
витку, можна отримати стратегічні орієнтири клю-
чових макропоказників (номінальний ВРП), що су-
місно з стратегічними значеннями індикаторів є  
кінцевою метою регулювання сталого розвитку, за 
якими можна слідкувати через моніторинг для кон-
тролю виконання Стратегії розвитку та оцінювати 
політику Уряду. 

Так, наприклад, задаючись прогнозними зна-
ченнями дефлятора ВРП Харківської області до 
2027 р., отримаємо стратегічну динаміку реального 
ВРП, що дає можливість побудувати траєкторію  
реального ВРП відносно 2000 р. (рис. 6, а) для ана-
лізу визначених сценаріїв та динаміку ВРП на  
1 особу у дол. США. (рис. 6, б). 

a b 

Рис. 6. Стратегічна динаміка ключових макропоказників Харківської області 

Як засвідчують розрахунки (рис. 6, а, б): 
реалізація інерційного сценарію 1 (досягнення 

інтегральним індексом сталого розвитку рівня ниж-
нього критичного значення, див. рис. 4, д) закріплює 
негативні наслідки повоєнного стану (середньорічне 
зростання - 7,3% реального ВРП) та не може бути 
сценарієм для впровадження; ВРП на 1 особу зали-
шаються на постійному рівні відносно 2022 р.; 

реалізація реалістичного сценарію 2 (досяг-
нення рівня нижнього порогового значення) є най-
більш вірогідним до 2027 року зі середньорічним 
зростанням 9,8% реального ВРП для подолання не-
гативної тенденції та переходу до зростання до рівня 
2000 р.; за цім сценарієм Харківська область до  

кінця 2027 р. наздоганяє Грузію при значенні ВРП 
на 1 ос. 8 тис. дол. США; 

реалізація оптимістичного сценарію 3 (досяг-
нення середнього значення між нижнім оптималь-
ним та нижнім пороговими значеннями інтеграль-
ного індексу) є занадто оптимістичним (середньорі-
чне зростання 22,9% реального ВРП) до кінця  
2027 р., хоча і бажаним, тому що є переламним та 
забезпечує вихід реального ВРП на довоєнний пе-
ріод та навіть більше; за цім сценарієм Харківська 
обл. до кінця 2027 р. переганяє Грузію та наближа-
ється до Польщі (20,8 тис. дол. США) при значенні 
ВРП на 1 ос. 13,8 тис. дол. США. 
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Визначення переліку та важливості загроз здій-
снюється за критерієм віддаленості від точки ста-
лого розвитку кожної складової сталого розвитку – 
середнього оптимального значення вектору гранич-
них значень (див. рис. 5). Як витикає з розрахунків, 
найбільшу загрозу сталому розвитку Харківської 
області становлять соціальна та економічна підсис-
теми (рис. 5, а), а серед підпорядкованих складових 
у наступному порядку (рис. 5, б) : 

- демографічна; 
- інноваційна; 
- зовнішньоекономічна; 
- інвестиційно-фінансова; 
- екологічна; 
- рівень життя; 
- макроекономічна; 
- тур-рекреація. 
Необхідно зауважити, що всі розрахунки по- 

точного стану та стратегічні сценарії сталого роз- 
витку Харківської області зроблено на основі при-
пущень щодо значень макропоказників на кінець  
2022 р., що дає можливість приблизно оцінити мож-
ливі наслідки та необхідні ресурси та заходи щодо 
їхнього подолання. Пропонується щорічно прово-
дити моніторинг поточного стану за офіційними 
статистичними даними з урахуванням впливу реаль-
них зовнішніх та внутрішніх загроз, а для їхнього ні-
велювання застосовувати щорічно запропоновану 
методологію стратегування для адаптивного реагу-
вання через побудову нової траєкторії досягнення 
заданих цілей після впливу загроз (наприклад, вій-
ськові дії та будь-які інші) та послідовної декомпо-
зиції нової динаміки інтегрального індексу на скла-
дові та окремі індикатори. 

Серед загроз воєнного та повоєнного часу, які 
не описуються індикаторами сталого розвитку мож-
ливо визначити: авіаційно-ракетні атаки нафтобаз, 
та, як наслідок, суттєве забруднення повітря та 
оточуючих територій, руйнування об'єктів інфра-
структури, у тому числі критичної та підвищеної 
техногенної небезпеки, заміновані території, лісні 
пожежі, загибель тварин, птахів, рослин, пошко-
дження ґрунтів внаслідок будівництва фортифіка-
ційних споруд, різке зниження активності турис-
тично-рекреаційного сектору економіки. У сукуп-
ності з загрозами, що визначені за віддаленістю по-
точних значень індикаторів від точки сталого роз- 
витку, вони створюють сучасні виклики екології як 
на рівні регіону, зокрема, та к і на рівні держави в 
цілому. 

Завданням політики є розроблення заходів, що 
зменшують відхилення індикаторів від їхніх опти-
мальних значень, а їх дорівнювання нулю буде ви-
значати збалансований сталий розвиток. 

Висновки: 
1. Для адекватного оцінення поточного стану

сталого розвитку Харківської області використову-
ється структура сталого регіонального розвитку, яка 
містить 10 складових та 60 індикаторів, динаміка 

яких визначається офіційними статистичними да-
ними (49) та модельними розрахунками, включаючи 
тіньові індикатори (11).    

2. Ідентифікація поточного рівня сталого роз-
витку здійснюється за сучасною методологією ін- 
тегрального оцінювання, яка передбачає мультиплі-
кативну форму інтегрального індексу, модифікова-
ний метод нормування, динамічні вагові коефі- 
цієнти та формалізоване визначення меж безпечного 
існування. 

3. Для розроблення стратегічних сценаріїв по-
воєнного відновлення регіонального розвитку  вико-
ристовується сучасна методологія стратегування 
(науково-стратегічного форсайтингу) за принци-
пом «майбутнє визначається траєкторією у май-
бутнє», яка полягає у визначенні стратегічних ці-
лей, побудові майбутньої траєкторії бажаного роз-
витку, вирішення зворотної задачі синтезу необхід-
них значень складових та індикаторів через послі- 
довну декомпозицію інтегральних індексів за допо-
могою адаптивних методів регулювання з теорії уп-
равління. Цей підхід принципово відрізняється від 
методів класичного прогнозування, які завжди міс-
тять помилку.  

4. На основі цієї методології розроблено стра-
тегічні сценарії відновлення сталого розвитку Хар-
ківської області (інерційний, реалістичний, опти- 
містичний) з науково обґрунтованою кількісною 
динамікою складових та індикаторів до 2027 р., які 
забезпечують досягнення визначених цілей. Отри-
мані стратегічні орієнтири індикаторів та ключових 
макропоказників є кінцевою метою регулювання, а 
їх моніторинг дозволяє визначати ефективність еко-
номічної політики регіону. 

5. Результати розрахунків засвідчують, що реа-
лізація інерційного сценарію обумовлює подальше 
падіння темпів економічного зростання з середньо-
річним темпом приросту реального ВРП -7,3% (-6,0; 
-0,63; -11,1; -9,7; -8,9), закріплює негативні наслідки 
повоєнного та не може бути сценарієм для впро- 
вадження; 

реалізація реалістичного сценарію містить та-
кож і позитивну динаміку реального ВРП (-3,4; 6,9; 
3,1; 13,1; 29,3) з середньорічним темпом приросту 
реального ВРП 9,8% та забезпечує досягнення рівня 
реального ВРП 2000 р.; 

реалізація оптимістичного сценарію є занадто 
оптимістичною хоча і бажаною та забезпечує пере-
важно позитивну динаміку реального ВРП (-1,3; 
15,6; 19,3; 33,0; 47,7) з середньорічним темпом при-
росту реального ВРП 22,9%, є переламною та забез-
печує вихід реального ВРП на довоєнний період 
2021 р. та навіть більше; 

6. В результаті ідентифікації рівна сталого роз-
витку Харківської області визначено головні за-
грози за критерієм віддаленості від точки сталого 
розвитку на рівні головних підсистем сталого роз- 
витку – соціальна та економічна підсистеми, а на  
рівні підпорядкованих складових: демографічна, 
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інноваційна, зовнішньоекономічна та інвестиційно-
фінансова складові.  

7. Задавання стратегічних значень інтеграль-
них індексів в якості еталонних в моделі адаптив-
ного регулювання дає можливість отримати дина-
міку змін індикаторів всіх складових для збере-
ження траєкторії сталого розвитку за визначеними 

сценаріями. Для нівелювання постійного впливу за-
гроз на рівень сталого розвитку пропонується мето-
дологія адаптивного реагування: побудова нової 
траєкторії досягнення заданих цілей після впливу 
загроз (наприклад, військові дії) та послідовної де-
композиції нової динаміки інтегрального індексу на 
складові та окремі індикатори. 
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Харазішвілі Ю. М. Стратегічні сценарії повоєнного відновлення сталого розвитку Харківської області 
Досліджуються стан та стратегічні сценарії відновлення сталого розвитку Харківської області повоєнного періоду у 

безпековому вимірі. Для розроблення стратегічного плану відновлення Харківської області, використовується сучасна мето-
дологія ідентифікації та стратегування (науково-стратегічного форсайтингу) за принципом «майбутнє визначається траєк-
торією у майбутнє» та допомогою адаптивних методів регулювання з теорії управління. За визначеною методологією розро-
блено три стратегічних сценарії відновлення до 2027 р.: інерційний, реалістичний, оптимістичний з науково обґрунтованою 
кількісною динамікою складових та індикаторів до 2027 р., які забезпечують досягнення визначених цілей. Інерційний сце-
нарій закріплює негативні тенденції повоєнного стану з середньорічним темпом приросту реального ВРП -7,3%, реалістич- 
ний – 9,8% (вихід на рівень 2000 р.), оптимістичний – 22,9% (вихід на довоєнний рівень 2021 р. Отримані стратегічні орієн-
тири складових та індикаторів є кінцевою метою регулювання, а їх моніторинг дозволяє визначати ефективність економічної 
політики регіону. 

Ключові слова: сталий розвиток, регіони, інтегральний індекс, індикатори, ідентифікація, стратегування, безпековий ви-
мір. 

Kharazishvili Yu. Strategic Scenarios of Post-War Restoration of Sustainable Development of the Kharkiv Region 
The state and strategic scenarios of restoration of sustainable development of the post-war Kharkiv region in the security dimen-

sion are studied. To develop a strategic plan for the restoration of the Kharkiv region, a modern methodology of identification and 
strategizing (scientific-strategic foresight) is used according to the principle "the future is determined by the trajectory into the future" 
and with the help of adaptive regulation methods from management theory. According to the defined methodology, three strategic 
recovery scenarios until 2027 were developed: inertial, realistic, optimistic with scientifically based quantitative dynamics of compo-
nents and indicators until 2027, which ensure the achievement of the defined goals. The inertial scenario consolidates the negative 
trends of the post-war state with an average annual growth rate of real GDP of -7.3%, the realistic one – 9.8% (return to the level of 
2000), the optimistic scenario – 22.9% (return to the pre-war level in 2021. The obtained strategic benchmarks of components and 
indicators are the ultimate goal of regulation, and their monitoring allows determining the effectiveness of the region's economic policy. 

Keywords: sustainable development, regions, integral index, indicators, identification, strategizing, security dimension. 
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«КОМБІНОВАНІ» МОДЕЛІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ 

Вступ. Важливими для залучення іноземних ін-
вестицій є імплементація кращих міжнародних 
практик у національне законодавство. У цьому кон-
тексті постає необхідність вивчення досвіду «комбі-
нованих» проєктів на основі публічно-приватного 
партнерства (ППП). «Комбінований» проєкт – це 
проєкт, що виконується за угодою ППП та який по-
єднує державне і приватне фінансування, де частина 
державного фінансування надається безпосередньо 
у формі гранту від Структурних фондів Європейсь-
кого Союзу (ЄС) або інших міжнародних організа-
цій [1; 2]. Різноманітні схеми поєднання грантового 
фінансування та приватного інвестування на основі 
публічно-приватного партнерства отримали назву 
«комбінованих» моделей фінансування проєктів 
ППП [3; 4; 5; 6; 7; 8].  

Відновлення зруйнованої інфраструктури, 
людських домівок та підприємств є неабияким ви-
кликом під час війни. Об’єкти інфраструктури по- 
требують першочергового відновлення, а публічно-
приватне партнерство є одним із ефективніших ін-
струментів з реалізації плану відбудови як під час 
війни, так й післявоєнної відбудови. Однак механізм 
публічно-приватного партнерства потрібно адапту-
вати до залучення інвестицій на відбудову зруйно-
ваної інфраструктури в Україні. У форматі «комбі-
нованих» моделей фінансування ППП можуть реа-
лізовуватись як проєкти з великою комерційною 
складовою, - порт, зерновий термінал, причал, так і 
соціальної інфраструктури, як школа, лікарня, дит-
садок. Тим паче, що вже є приклади залучення біз-
несу. грантових коштів ЄС [9] та місцевого бюджету 
на відбудову соціальної та іншої інфраструктури 
України, яка постраждала від війни. 

Метою статті є аналіз європейського досвіду 
застосування «комбінованих» моделей публічно-
приватного партнерства та розробка відповідних ре-
комендацій щодо використання ППП для відбудови 
України. 

Інституціональне забезпечення сприяння розвитку 
ППП міжнародними організаціями 

Грантова підтримка публічно-приватного пар-
тнерства через структурні фонди ЄС. Грантова 
підтримка публічно-приватних партнерств з боку 
ЄС відіграє важливу роль у залученні приватного  
бізнесу до інфраструктури, особливо у країнах, які 
останнім часом приєдналися до Європейського Со-
юзу або є кандидатами на вступ до ЄС. 

Технічна допомога, що здійснюється за раху-
нок Структурних фондів ЄС, була згрупована у такі 
три категорії [1]: 

• інструменти фінансового інжинірингу (допо-
мога надається, як правило, на револьверній основі, 
а не як безповоротний грант; надана в рамках цієї 
категорії технічна допомога має бути повернена в 
рамках реалізації проєкту та знову використовува-
тись публічною владою для подібних цілей); 

• секторально сфокусовані гранти, які просу-
вають проєкти  пан-європейських інтересів (допо-
мога надається у грантовій формі для підтримки до-
сліджень чи робіт; найбільша підтримка спрямову-
ється до найбідніших європейських регіонів); 

• гранти, які підтримують політику ЄС чи
індивідуальних членів ЄС (допомога надається на 
грантовій основі як співфінансування проєктів пуб-
лічно-приватного партнерства; найбільша підтри-
мка спрямовується до найбідніших європейських 
регіонів). 

На основі проведеного аналізу [1; 10], можна 
виділити загальні принципи надання такої під- 
тримки незалежно від її категорії та зробити деякі 
важливі висновки, зокрема: 

 бюджетна підтримка за рахунок фондів ЄС
надавалася як публічному, так і приватному сек-
тору. При цьому публічна влада завжди була задіяна 
у процесі надання такої допомоги. Фактично у про- 
єктах ППП бенефіціаром у отриманні гранту мав ви-
ступати публічний сектор, який ініціює проєкт. І 
грантом за фактом мав розпоряджатися публічний 
сектор у вигляді як безповоротних грантів, так і на 
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зворотній основі. В іншому випадку підтримка ви-
являлася переважно для розробки фінансових меха-
нізмів реалізації ППП та для структурування проєк-
тів. При цьому надані для вирішення конкретного 
завдання кошти необхідно повернути публічній 
владі переможцями конкурсу на реалізацію проєкту 
ППП з метою їх подальшого використання при під-
готовці інших проєктів ППП; 

 бюджетна підтримка надавалася як задля за-
безпечення професійної підготовки проєктів ППП 
та/або формування механізмів їх реалізації, так і для 
покриття «фінансових розривів» вже безпосередньо 
при реалізації суспільно важливих інфраструктур-
них проєктів; 

 бюджетна підтримка переважно прямувала
до найбідніших і незабезпечених сучасною інфра-
структурою країн ЄС і мала відповідати пріоритетам 
європейської політики. 

Зауважимо, що гранти Структурних фондів ЄС 
не використовувалися як «підтримка протягом жит-
тєвого циклу» і фокусувалися виключно на одному 
з наведених нижче механізмів [10]: 

• використання грантових коштів як внеску
публічної влади до проєкту ППП (фактично – част-
кове фінансування капітальних витрат). Існують  
різні думки щодо ефективності подібних грантів з 
погляду стимулювання приватного партнера до за-
безпечення належної якості послуг та оптимізації 
вартості робіт; 

• використання гранту з паралельним співфі-
нансуванням, що передбачає поділ інфраструктур-
ного проєкту на два окремі проєкти. При викорис-
танні цього механізму один проєкт повністю фінан-
сується за рахунок публічних джерел (включно з 
грантом), а на другий проводиться конкурс для реа-
лізації його у формі ППП. У ряді випадків такий ме-
ханізм підтримки виявляється дуже ефективним, але 
він вимагає високої координації дій публічної влади 
та приватного партнера в реалізації проєкту, що не 
завжди можна забезпечити в країнах, що розвива-
ються; 

• використання гранту як частини фондів до-
ступності. Цей механізм фактично передбачає 
створення за рахунок грантів певних фондів, які слу-
жать або для виплати приватному партнеру плати за 
доступність, або часткової оплати за послуги відпо-
відно до результатів реалізації проєкту, або оренд-
ної плати (якщо приватний партнер віддає збудова-
ний ним об'єкт у лізинг публічній владі) . 

• використання гранту у межах моделі інвес-
тиційного фонду. Цей механізм передбачає комбіна-
цію коштів гранту, публічної влади та приватного 
партнера в якомусь «інвестиційному фонді» з метою 
їх використання для вирішення певних завдань,  
важливих для створення організаційно-правових та 
фінансових механізмів або загалом для реалізації 
проєктів ППП у тій чи іншій країні, або конкретного 
суспільно значущого проєкту. Подібні фонди зазви-
чай використовуються на револьверній основі. 

Консультативна інституція з підтримки пуб-
лічно-приватної інфраструктури (Public-Private 
Infrastructure Advisory Facility – PPIAF) була ство-
рена в 1999 році за спільною ініціативою урядів 
Японії та Великобританії. PPIAF здійснює свою дія-
льність у складі Світового банку [11]. 

PPIAF є єдиною глобальною організацією, 
спрямованою на зміцнення фундаменту урядів в 
країнах, що розвиваються, щоб вони могли генеру-
вати низку привабливих проєктів. З 1999 року 
PPIAF допомагає урядам розробляти політику, за-
кони, нормативні акти, установи та спроможність, 
необхідні для заохочення приватних інвестицій в ін-
фраструктуру.  

Клієнтами PPIAF є національні уряди та органи 
місцевого самоврядування, інституції ППП, регуля-
тори.  

Для реалізації програм технічної допомоги 
PPIAF залучає кошти донорів.  

Технічну допомогу PPIAF надає у двох напря-
мках. 

1. Технічна допомога муніципалітетам (The
Sub-National Technical Assistance – SNTA) 

Ця програма спрямована на надання допомоги 
муніципалітетам щодо розвитку їх інституційної 
спроможності та створення можливостей щодо до- 
ступу їх на ринки фінансування без надання суве-
ренних гарантій з метою покращення інфраструк- 
турних послуг. Результатом реалізації таких про-
грам має стати підвищення кредитоспроможності 
муніципалітетів, а також покращення регуляторного 
та правового середовища для залучення фінансу-
вання. 

2. Технічна допомога з боку PPIAF (PPIAF's
Technical Assistance) 

Ця програма передбачає допомогу урядам в 
усуненні умов, що перешкоджають участі приват-
ного бізнесу в інфраструктурних проєктах. Пере- 
важно така допомога надається країнам з низькими 
та середніми доходами, а також тим, що перебува-
ють у конфліктних ситуаціях, і згрупована за такими 
напрямами: 

• формування стратегій розвитку інфраструк-
тури; 

• розробка та впровадження політичних, регу-
ляторних та інституційних реформ; 

• організація заходів щодо проведення консуль-
тацій між сторонами; 

• зміцнення інституційної спроможності гро-
мадської влади; 

• дизайн та впровадження піонерних проєктів.
Крім цього, PPIAF надає технічну допомогу у 

вигляді грантів для подолання прогалин у знаннях у 
сфері інфраструктурного розвитку, підтримуючи 
дослідження та публікації на актуальні для світової 
спільноти теми. 

PPIAF декларує спрямованість своєї допомоги 
насамперед на ті країни, де вона найбільше затребу-
вана та може мати найбільший ефект. Приблизно 



П. І. Шилепницький, І. П. Петрова 

156 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

60% всієї підтримки PPIAF направляється до країн 
Африки нижче Сахари, які вважаються найбід- 
нішими. У той же час допомога надається і країнам 
із середнім рівнем розвитку, якщо проєкти, що про-
понуються для фінансування, орієнтовані на пере-
дачу їх досвіду країнам з нижчим рівнем [10, с. 271-
273]. 

Пріоритетними сферами для підтримки є:  
розвиток систем водопостачання та водовідведення, 
управління поводженням з побутовими відходами, 
іригація, транспортне сполучення, енергетика та те-
лекомунікації. Перевага надається тим програмам, 
які здійснюються в рамках стратегій розширення до-
ступу до інфраструктурних послуг для найбідніших 
та за доступними для них цінами. 

Програма підготовки інфраструктурних проє-
ктів ЄБРР (EBRD’s Infrastructure Project Prepara-
tion Facility  - IPPF) була створена Європейським  
банком реконструкції та розвитку у 2015 році з ме-
тою надання допомоги у підготовці добре структу-
рованих інфраструктурних проєктів у країнах, які 
мають серйозні «інфраструктурні розриви» та інсти-
туційно не готові до їх подолання [12]. 

Діяльність IPPF здійснюється у двох напрямках 
(має так звані два вікна – two windows): 

• «Вікно ППП», в рамках якого сприяють підго-
товці (структуруванню) проєктів публічно-приват-
ного партнерства; 

• «Вікно стійкої інфраструктури», орієнто-
ване на комерціалізацію інвестиційних проєктів, що 
реалізуються громадським сектором. 

Надаючи підтримку в рамках кожного з цих на-
прямків, IPPF самостійно залучає кваліфікованих 
консультантів для надання допомоги у структуриза-
ції проєктів, що дозволяє забезпечувати їхню високу 
якість. Допомога у підготовці проєктів супроводжу-
ється організацією політичних діалогів на високому 
рівні, проведенням експертизи проєктів для клієнтів 
банку, підвищенням інституційної спроможності 
публічної влади з питань інфраструктурного роз- 
витку та поширенням знань у суспільстві [10; 12]. 

Схеми поєднання грантового фінансування ЄС  
та приватного інвестування на основі публічно-
приватним партнерства в періоди програмування 

ЄС з 1994-99 по 2014-2020 роки 

Попередні правила фінансування ЄС не міс-
тили жодних положень щодо ППП. Тим не менш, 
«комбіновані» проєкти були (і можуть продовжу-
вати бути) структуровані кількома способами. Важ-
ливо розуміти, що ці структури були принципово 
адаптовані для роботи з механізмами затвердження 
гранту та виплати коштів, які були створені для зви-
чайних форм закупівель (тобто оплата лише авансо-
вих капітальних витрат у міру виникнення таких ви-
трат) [13]. 

Наприклад, найбільш поширеною формою за-
лучення приватного сектору є проєктування, будів- 

ництво, фінансування, експлуатація (Design, Build, 
Finance, Operate), яка допоможе швидше відбуду-
вати соціальну та іншу інфраструктуру, що по-
страждала від війни.  Для публічного сектору такий 
формат є будівництвом нової інфраструктури «у 
розстрочку». Значна частина фінансування нада-
ється з Фонду ЄС, інших країн у формі грантів під 
час будівництва, а залишок покривається з держав-
ного/місцевого бюджетів у розстрочку протягом ви-
значеного періоду як плата за експлуатаційну го- 
товність за умови належного утримання об’єкта 
(плата залежить від ефективності приватного інвес-
тора). 

Нижче наведено потенційні схеми, які поєдну-
ють гранти з приватним фінансуванням, представ-
лені у зростаючих рівнях складності. Кожен прик-
лад ілюструє певні обмеження в контексті публічно-
приватного партнерства.  

Грант ЄС як внесок у капітальні витрати в  
контракті лише на будівництво. Грант ЄС як вне-
сок у капітальні витрати в контракті лише на будів-
ництво є найпростішою структурою з огляду на-
дання гранту на будівництво без приватного фінан-
сування та з обмеженою передачею ризиків креди-
торам/інвесторам (рис. 1). Приватний сектор отри-
мує операційні та експлуатаційні платежі. Ці пла-
тежі не включають елементів погашення капіталу. 

Таким чином, хоча приватний сектор займа-
ється довгостроковою експлуатацією та обслугову-
ванням у другому контракту, перший контракт на-
вряд чи є ППП, оскільки немає капіталу приватного 
сектора, та й відповідно отримання довгострокової 
ефективності. Окрім того, можуть виникнути потен-
ційні проблеми взаємодії між окремим підрядником 
та оператором, а також може бути проблематичним 
належне узгодження терміну закупівель за двома ок-
ремими контрактами. 

Грант ЄС як внесок у капітальні витрати на 
основі єдиного контракту, що охоплює будівництво 
та експлуатацію з приватним партнером, відпові- 
дальним за функції проєктування, будівництва та 
експлуатацію (Design, Build and Operate – DBO), але 
не за надання фінансування (рис. 2). 

Ця структура потенційно пов'язана з меншими 
ризиками поєднання, оскільки єдиний контракт зо-
бов'язує приватного партнера як до проєктування та 
будівництва активу, так і для його подальшої екс-
плуатації та обслуговування. Платежі приватному 
сектору на етапі експлуатації покривають лише екс-
плуатаційні витрати та витрати на технічне обслуго-
вування і не включають жодних елементів відшко-
дування капіталу, оскільки будівництво повністю 
фінансується державою, приватне фінансування не 
ризикує довгостроковими зобов’язаннями, що є ос-
новною особливістю ППП. 

Паралельне фінансування та фінансування ка-
пітальних витрат на основі двох окремих контрак-
тів – структура фінансування складається з двох  
контрактів:  
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Грант ЄС

……

Будівництво Експлуатація

Національний фонд

Перший контракт: 
проектування/
будівництво

Другий контракт: контракт на експлуатацію або 
технічне обслуговування

+ Плата за експлуатаційну готовність або плата від 
користувачів

Рис. 1. Структура фінансування гранту ЄС у капітальні витрати лише на будівництво 

Грант ЄС

……
...

Будівництво Експлуатація

Національний фонд

Контракт: проектування, будівництво та експлуатація (DBO)

+
Плата за експлуатаційну готовність або плата від 

користувачів

Рис. 2. Структура гранту ЄС як внесок у капітальні витрати на основі єдиного контракту 

перший контракт: контракт на проєктування 
та будівництво, який фінансується з національних 
фондів та фондів ЄС для першого об’єкта інфра-
структури; 

другий контракт: контракт на проєктування, 
будівництво, фінансування та експлуатацію (Design, 
Build, Finance and Operate – DBFO), що фінансується 
приватним сектором для другого об’єкта інфрастру-
ктури (рис. 3). 

Другий контракт також охоплює експлуатацію 
першого об’єкту інфраструктури, що фінансується з 
національних фондів та фондів ЄС (прикладом може 
бути проєктування, будівництво, експлуатація та фі-
нансування будівлі лікарні приватним партнером, а 
також проєктування та будівництво лише окремої 

будівлі лікарні, що фінансується за рахунок націо-
нальних і грантових ресурсів, але згодом підтриму-
ється приватним партнером). 

Розподіл на два контракти спрощує структуру-
вання гранту, оскільки заявку на грант необхідно по-
дати тільки для першого контракту. У той же час це 
також допускає передачу вищого ризику приват-
ному партнеру (оскільки приватне фінансування 
нині наражається на ризик неефективності до дру-
гого договору). Однак, ця структура більш складна, 
ніж описані вище, тому що включає використання 
двох окремих контрактів різного характеру і двох 
процесів закупівель та будівництва, що викону-
ються одночасно (хоча два контракти можуть бути 
передані одному підряднику, щоб пом'якшити по- 
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Грант ЄС ….

Будівництво Експлуатація

Плата за експлуатаційну готовність або плата від 
користувачів

Національний фонд

Приватні кошти

Об’єкт 1

Об’єкт 2

Перший контракт: 
проектування-будівництво 

(DB)
Другий контракт:  фінансування та експлуатація  (FO)

+

Рис. 3. Паралельне фінансування та фінансування капітальних витрат  
на основі двох окремих контрактів 

тенційні проблеми). Структура також може спричи-
нити значні ризики поєднання між двома контрак-
тами. 

Фінансування частини капітальних витрат на 
основі єдиного контракту на проєктування, будів-
ництво, фінансування та експлуатацію (Design, 

Build, Finance and Operate – DBFO). Ця структура, в 
якій гранти ЄС використовуються для фінансування 
частини капітальних витрат, дозволяє використову-
вати позикові кошти для приватного фінансування 
та передавати більш високий ризик приватному пар-
тнеру (рис. 4). 

Грант ЄС

……
...

Будівництво Експлуатація

Плата за експлуатаційну готовність або плата від 
користувачів

Національний фонд

Контракт: проектування, будівництво, часткове фінансування та 
експлуатація (DBFO/Концесія)

Приватні кошти

+

+

Рис. 4. Структура фінансування частини капітальних витрат на основі єдиного контракту  
на проєктування, будівництво, фінансування та експлуатацію 

Як у попередніх моделях фінансування обме-
жується витратами тільки в період будівництва 
(тобто гранти ЄС не використовуються на етапі екс-
плуатації). Це може бути не дуже стримуючим фак-
тором, якщо рівень національного та грантового фі-
нансування, порівняно з рівнем приватного фінансу- 

вання, є досить малим, що дозволяє залучити до- 
статню кількість приватних коштів для довгостро-
кової ефективності. Однак координація управління 
та термінів процесу ППП та подання заявки на грант 
ЄС також може бути складним завданням. 
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Слід зазначити, що вищенаведені моделі фінан-
сування мають особливості у розподілі ризиків на 
приватний сектор. По суті, у попередньому програ-
мному періоді (2007-2013 рр.) грантове фінансу-
вання ЄС було призначено для оплати вкладів про- 
єкту відповідно до традиційних підходів до закупі-
вель. З іншого боку, суть ППП полягає в підході до 
закупівель, заснованому на оплаті результатів. 
Якщо грантовий компонент проєкту ЄС є значним, 
це обмежує одну з фундаментальних переваг пуб- 
лічно-приватного партнерства, оскільки рівень при-
ватного фінансування може або не існувати, або 
бути нижчим за оптимальний, таким чином став-
лячи під сумнів обґрунтування використання пуб- 
лічно-приватного партнерства. 

Європейським центром з експертизи ППП 
(EPEC) [1] проаналізовано 50 «комбінованих» про- 
єктів ППП у 13 країнах, які передбачали викорис-
тання грантів, отриманих від європейських структу-
рних фондів або фондів згуртованості в періоди про-
грамування з 1994-99 по 2007-2013 роки. За вар- 
тістю домінували транспортні проєкти, але за кіль-
кістю проєкти в ІКТ були найпоширенішими. Най- 

більше таких проєктів було у Франції, Словенії та 
Греції.  

Особливостями впровадження «комбінованих» 
моделей фінансування є: відсутність гнучкості в 
процедурах надання гранту; наявність певного рівня 
національного фінансування для отримання доступу 
до гранту ЄС; ризик повернення гранту у разі суттє-
вих змін у застосованій тарифній політиці, що приз-
веде до зміни потоку доходів у майбутньому; труд-
нощі та невизначеність, пов’язані з невідомістю  
рівня гранту або «дефіциту фінансування», який  
необхідно покрити, доки не будуть відомі резуль-
тати закупівель ППП (у випадку, якщо сума гранту 
виявилася менше, ніж очікувалося). 

Однак, у нових положеннях для програмного 
періоду 2014-2020 років було внесено зміни для ус-
унення недоліків. Для порівняння з попередніми мо-
делями, описаними вище, однією з ключових змін 
було надання можливості для грантів ЄС співфінан-
сувати виплати прийнятних капітальних витрат, але 
таким чином, щоб оплата приватному партнеру мо-
гла здійснюватися протягом операційного періоду 
проєкту (навіть якщо він виходить за межі поточ-
ного програмного періоду) (рис. 5). 

……
...

Будівництво Експлуатація

Контракт: проектування, будівництво, фінансування та експлуатація (DBFO)

Приватні кошти

Гранти ЄС (для покриття 
частини платежу доступності, 
пов’язаного з капітальними 

вкладеннями)

Платежі за експлуатаційну 
готовність, що фінансуються 

національною владою

Рис. 5. Модифікована структура співфінансування виплати прийнятних капітальних витрат  
в контракті DBFO 

Переглянуті правила для поточного програм-
ного періоду є значним поліпшенням умов та засто-
сування фінансової підтримки ЄС для «комбінова-
них проєктів». Публічно-приватне партнерство ви-
знано формою реалізації проєктів, яка може отри-
мати доступ до грантів із структурних та інвестицій-
них фондів Європейського Союзу, а правила краще 
адаптовані до вимог ППП. Однією з важливих змін 
стало надання таких грантів для підтримки довго-
строкових механізмів оплати на основі результатів, 

які є ключовими для багатьох форм ППП. Інші  
аспекти вдосконалення включають наявність аль- 
тернативних і більш простих способів визначення 
суми гранту для проєктів, що приносять дохід, і  
можливість отримати схвалення гранту до визна-
чення приватного партнера. Ці заходи можуть як 
прискорити загальний процес «комбінування», так і 
усунути ризики для органів, що здійснюють закупі-
влі та покращити умови підтримки щодо надання 
грантів. 
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«Комбіновані» моделі поєднання грантового  
фінансування ЄС та приватного фінансування  
на основі публічно-приватного партнерства:  

висновки для України 

Зростання розуміння необхідності залучення 
масштабних інвестицій в інфраструктуру регіонів  
і міст Україні та усвідомлення недостатності обсягів 
традиційних бюджетних коштів (особливо в умовах 
післявоєнного відновлення) змушує державу шу-
кати альтернативні механізми фінансування необ-
хідних інфраструктурних витрат. Вже зараз можна 
констатувати максимальний попит на розвиток пуб-
лічно-приватного партнерства, оскільки саме зару-
біжні інвестори та приватний бізнес зацікавлені в ін-
вестуванні у післявоєнну відбудову інфраструктури 
України, а також інші суміжні підгалузі економіки. 

Участь міжнародних організацій в реалізації ін-
вестиційних проєктів на засадах партнерства у  
післявоєнному відновлені України сприятиме широ-
кому залученню коштів комерційних банків, зару- 
біжних та національних інвесторів, урядів. Таке  
партнерство створює надійне середовище для про- 

єкту та підвищує його ефективність в умовах від- 
новлення, перебудови та модернізації економіки, 
коли вкрай необхідна концентрація ресурсів для ви-
рішення ключових завдань. 

Виходячи з вищенаведеної інформації, найціка-
вішою моделлю є використання гранту ЄС у межах 
Інвестиційного фонду (рис. 6). У цій моделі грант 
ЄС та національний фонд об'єднуються із приват-
ним капіталом в Інвестиційний фонд, який інвестує 
у низку проєктів публічно-приватного партнерства. 
Ризик розподіляється по всьому портфелю. Такі  
кошти вже використовуються для проєктів з віднов-
лення міст у Великій Британії [3]. Механізм відбору 
приватних інвесторів має бути справедливим та про-
зорим. Будь-які конфлікти інтересів між інвесто-
рами у проєкти необхідно вирішувати заздалегідь. 
Враховуючи, що інвестор з державного сектора ма-
тиме інші цілі ніж приватний інвестор, який прагне 
максимальної фінансової віддачі (наприклад, до- 
ступність або надання соціального житла) повинен 
узгодити механізм розподілу ризиків, який відобра-
жатиме цілі різних сторін. 

Грант ЄС (грант)
Національний 
фонд (НФ)

Приватні кошти 
(ПК)

Інвестиційний фонд (ІФ)

ІФ

ПК

ІФ

НФ

ПК

ІФ

ПК

ІФ
грант

ПК

ІФ
грант
НФ

ПК

ІФ
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ІФ
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П
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Рис. 6. Структура використання гранту ЄС у межах Інвестиційного фонду 

Отже, кошти Інвестиційного фонду спрямову-
ються на вирішення проблемних питань, що виника-
ють під час підготовки та реалізації проєктів ППП. 
Як вважають експерти [10], має сенс резервувати по-
дібні кошти для оперативного вирішення організа-
ційно-правових питань. Наявність такої можливості 
дозволило б значно знизити трансакційні витрати у 
структуруванні проєктів, а в деяких випадках просто 
врятувати проєкти від зупинки. 

Доцільно ще, розглянути, капітальний грант 
(рис. 7), який полягає у фінансуванні початкових ка-
пітальних вкладень, тим самим знижуючи або май-
бутні збори з користувачів, або разові платежі від 
органу державної влади. Сенс гранту полягає у 
тому, що він підвищує доступність. І Франція, і Іта-
лія використовують цю модель у поєднанні з тенде-
ром, щоб визначити мінімальний розмір субсидії, 
яка потрібна для реалізації проєкту. У більшості по- 
передніх проєктів ППП у цих країнах, які фінансу- 

ються за рахунок грантів ЄС, використовувалася ця 
структура.  

Паралельне фінансування слід використову-
вати, особливо для таких проєктів, як міський транс-
порт або дороги, які потребують субсидій та можуть 
бути легко розділені на окремі контракти (рис. 8). 
Наприклад, державний орган, що видає субсидії, фі-
нансує будівництво об’єкта А автомагістралі в рам-
ках традиційних закупівель, але об’єкт Б здається в 
оренду як концесія разом з відповідальністю за екс-
плуатацію та технічне обслуговування всієї автома-
гістралі. Застосування цієї моделі залежить від мож-
ливості поділу всього проєкту на окремі контракти 
без створення надмірних проблем з експлуатацією. 
Гранти ЄС просто замінюють частину потреби у 
державному фінансуванні проєкту, що традиційно 
закуповується, використовуючи добре перевірені 
процедури визначення вартості та виплати коштів 
гранту. 
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Грант ЄС

Національний фонд 
(НФ)

Приватні кошти

НФ НФ НФ НФ НФ НФ НФ
……

...

Будівництво

Експлуатація

Економія за рахунок гранта

+

+

Плата за експлуатаційну готовність або плата від 
користувачів

Рис. 7. Структура капітального гранту 
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Рис. 8. Структура паралельного фінансування проєкту 

Використання гранту ЄС як частини фондів 
«доступності» – створення за рахунок грантів пев-
них фондів, які служать для виплати приватному 
партнеру плати за доступність; часткової оплати за 
послуги відповідно до результатів реалізації про- 
єкту; орендної плати (якщо приватний партнер від-
дає збудований ним об'єкт у лізинг публічній владі); 
погашення боргу (рис. 9; 10). 

Виходячи з міжнародної та вітчизняної прак-
тики, публічно-приватне партнерство розглядається 
як інвестиційний механізм модернізації країни, який 

забезпечує залучення в економіку приватних інвес-
тицій, підвищення якості товарів та послуг, що на-
даються споживачам, зростання конкурентоспро- 
можності країни. 

Не можна не відзначити і той факт, що в умовах 
післявоєнного відновлення країни публічно-при- 
ватне партнерство може стати потужним стимулом 
для розвитку інфраструктури, реалізації масштаб-
них соціально значущих проєктів та ефективним ме-
ханізмом реалізації інноваційної та інвестиційної 
політики. 
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Рис. 9. Структура субсидування платежів через фонд «доступності» 
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Рис. 10. Структура погашення боргу через фонд «доступності» 

Висновки. Досліджено досвід поєднання пуб-
лічно-приватного партнерства із фондами ЄС як з 
теоретичної, так і з практичної точки зору. Обґрун-
товується, що публічно-приватне партнерство слід 
обирати для того, щоб: найкраще використовувати 
грантові кошти ЄС для проєктів, узгоджених із ці-
лями політики Європейського Союзу; підвищити 
визначеність витрат і часу державних закупівель; 
надавати кращі державні послуги громадянам; до- 
сягти очевидного співвідношення ціни та якості по-
рівняно з альтернативами.  

Аналіз підтримки розвитку публічно-приват-
ного партнерства за рахунок коштів структурних 
фондів ЄС показав, що вона була важливим елемен-
том сприяння модернізації інфраструктури України 
за участю приватного бізнесу. 

Проєкти, що поєднують ППП з фондами ЄС,  
підпадають під дію як правил публічно-приватного 
партнерства, так і принципів для європейських фон-
дів. З такими «комбінованими» проєктами пов’язані 
певні ризики (наприклад, недостатня інституціона-
льна здатність публічної влади країн, яким надава-
лася така підтримка; організаційні та інституціо- 

нальні «провали» у системі управління країнами, 
яким надавалася підтримка; відсутність положень в 
національному законодавстві щодо використання 
європейських фондів у реалізації ППП; відсутність 
необхідної координації у взаємодії публічних інсти-
тутів, задіяних у адмініструванні допомоги від ЄС, з 
тими, що займаються плануванням та закупівлями у 
сфері ППП) [1]. 

Інакше кажучи, інституціональна здатність  
публічної влади країн, яким надавалася підтримка з 
боку фондів ЄС, виявилася недостатньою не лише у 
сфері публічно-приватного партнерства, а й у вико-
ристанні технічної допомоги ЄС загалом. 

Однак, з новими правилами на період програ-
мування ЄС у 2014-2020 рр. відбулося значне покра-
щення умов та застосування фінансової підтримки 
ЄС для «комбінованих» проєктів. ППП тепер чітко 
визнається як форма реалізації проєктів, яка може 
отримати доступ до грантів з європейських струк- 
турних та інвестиційних фондів, а правила краще 
пристосовані до вимог публічно-приватного парт-
нерства. Одним з важливих нововведень стало на-
дання таких грантів ЄС для можливості підтриму- 
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вати довгострокові механізми виплат на основі  
ефективності, які є основою багатьох форм ППП. 
Інші напрями вдосконалення включають доступ-
ність альтернативних і простіших способів визна-
чення суми гранту для прибуткових проєктів та  

можливість отримати схвалення гранту до визна-
чення приватного партнера. Ці заходи можуть як 
пришвидшити загальний процес «комбінування», 
так і усунути ризики для відповідальних органів 
щодо підтримки надання грантів. 
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Шилепницький П. І., Петрова І. П. «Комбіновані» моделі публічно-приватного партнерства для відбудови Укра-
їни 

У статті здійснено аналітичний огляд «комбінованих» проєктів на основі публічно-приватного партнерства та гранто-
вого фінансування Європейського Союзу. Проєкти, що поєднують публічно-приватне партнерство з фондами ЄС, підпадають 
під дію як правил ППП, так і принципів для європейських фондів. В Україні, де доступ до джерел фінансування вкрай обме-
женим, саме грантова підтримка міжнародних організацій та країн-партнерів має вирішальне значення для фінансування різ-
номанітних проєктів щодо відбудови та відновлення України. 

Розглянуто інституціональне забезпечення сприяння  розвитку публічно-приватного партнерства міжнародними орга-
нізаціями. Наведено схеми поєднання грантового фінансування ЄС та приватного інвестування на основі ППП. Запропоно-
вано «комбіновані» моделі поєднання грантового фінансування ЄС та приватного фінансування на основі публічно-приват-
ного партнерства в Україні, що сприятиме відновленню інфраструктури, зруйнованої під час війни, залученню інвестицій, 
створенню нових робочих місць тощо. 

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, «комбіновані» моделі, грантове фінансування, міжнародні організації, 
Європейський Союз. 

Shylepnytskyi P., Petrova I. «Combined» Models of Public-Private Partnership for the Reconstruction of Ukraine 
The article provides an analytical review of “combined” projects based on public-private partnership and grant funding from the 

European Union. Projects combining public-private partnership with EU funds are subject to both PPP rules and principles for European 
funds. In Ukraine, where access to funding sources is extremely limited, it is the grant support of international organizations and partner 
countries that is crucial for financing various projects related to the reconstruction and restoration of Ukraine. 

Institutional support for the development of public-private partnership by international organizations is considered. Schemes of 
combining EU grant funding and private investment based on PPPs are presented. “Combined” models of combining EU grant funding 
and private funding based on public-private partnership in Ukraine are proposed, which will contribute to the restoration of infrastruc-
ture destroyed during the war, investment attraction, creation of new jobs, etc. 

Keywords: public-private partnership, “combined” models, grant funding, international organizations, European Union. 

Стаття надійшла до редакції 26.05.2022 



В. В. Микитенко, Ю. З. Драчук 

165 
Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022 

DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2(68)-165-173 
УДК 338.24:338.49 

В. В. Микитенко,  
доктор економічних наук, професор,  

академік АЕН України, 
ORCID 0000-0002-8212-9777, 
e-mail: vmikitenko@ukr.net, 

Ю. З. Драчук, 
доктор економічних наук, професор,  

академік АЕН України, 
ORCID 0000-0003-3858-6548, 

e-mail: drachuk.yuriy@gmail.com, 

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ 

ПРОСТОРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ГОСПОДАРЮВАННЯМ 
У КРИТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 

Постановка проблеми. На даний час відне-
сення об’єктів господарювання до критичної інфра-
структури здійснюється за певною сукупністю кри-
теріїв, що визначають їх соціальну, політичну, еко-
номічну та екологічну значущість для забезпечення 
оборони країни, безпеки громадян, суспільства, дер-
жави і правопорядку. У кризових ситуаціях через 
несанкціоноване втручання в їх функціонування та 
руйнування відбувається нарощення загроз та при-
пинення функціонування, що вимагатиме прове-
дення комплексних робіт для усунення наслідків до 
повного відновлення штатного режиму.  В цьому ви-
падку об’єкти критичної інфраструктури мають 
бути ідентифіковані у національному та сектораль-
ному переліках об’єктів критичної інфраструктури. 
Необхідність такої ідентифікації пов’язана з 
розв’язанням науково-прикладного завдання щодо 
просторового забезпечення управління сталим гос-
подарюванням у критичній інфраструктурі в особ-
ливий період. При цьому, до уваги мають прийма-
тися, з методологічних позицій, ряд важливих ас- 
пектів, як-то: а) отримання об’єктивної картини су-
часної економічної та військової політики держави; 
б) розробка та реалізація на практиці дієвих меха- 
нізмів інформаційного забезпечення діяльності у  
воєнний та повоєнний час критичної інфраструк-
тури. Актуальність проблеми, що прийнята для роз-
гляду у цьому дослідженні, пов’язана з наступним:  

1. При визначенні й формулюванні ключових
проблем у нестійких умовах економічної та військо-
вої політики держави у контексті формування за- 
гальної концепції управління сталим господарюван-
ням у критичній інфраструктурі доцільно викорис-
товувати основні положення та принципи кіберне-
тичної теорії. Саме ця теорія надає змогу розглядати 
самоорганізацію державного утворення як процес 
досягнення динамічної рівноваги між системою з 

1 Похідний випадок: військова політика є груповою реакцією на силові виклики зовнішнього середовища, усві- 
домлення яких відбувається на засадах безперервного аналізу небезпек і загроз стороннього  походження, подальша 
ескалація яких загрожує існуванню соціальної спільноти. 

критичними секторами та її оточенням. Основу 
цього процесу складає врахування принципу зворо-
тного зв’язку. На практиці ж, в умовах постійного 
нарощення загроз і ризиків, для вже сформованої си-
стеми міжгрупових зв’язків – це означає необхід-
ність зосередження уваги на декількох позиціях. 
Так, жодне соціальне об’єднання державного рівня 
розвитку нездатне протистояти зовнішнім агресив-
ним чинникам у випадках власного самозамикання 
(відсутності зворотного зв’язку із соціально-еконо-
мічним оточенням) і, як наслідок, знищення або спо-
творення життєво важливих параметрів внутріш-
ньо-групового існування, до яких слід віднести не 
лише кількісні та якісні показники групової інтегра-
ції, але й матеріальну інфраструктуру впливу на до-
вколишній світ. Останнє визначає особливу значу-
щість інструментального (у тому числі, і збройного) 
й інформаційного забезпечення спільної життє- 
діяльності1.

2. Корелянтам та суб’єктам управління (будь-
якого рівня) необхідно брати до уваги те, що сама 
категорія «критична інфраструктура» охоплює  
значну сукупність об’єктів, систем, мереж або їх ча-
стини, нестійке функціонування, порушення або ж 
руйнування яких під час військового стану призво-
дить до найсерйозніших наслідків для соціальної, 
технологічної й економічної сфери держави та, ймо-
вірнісно, негативно впливає на рівень її оборонозда-
тності та національної безпеки, загалом. Функціону-
вання критичної інфраструктури у мирний час,  
здебільш, підтримує та забезпечує такі життєво  
важливі функцій у суспільстві – як захист базових 
потреб його членів; формування у суспільстві від-
чуття безпеки і захищеності тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
процесі роботи над рукописом використані аналі- 
тичні літературні й наукові світові та вітчизняні до- 
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слідження, матеріали розробок дослідників із про-
блем сталого розвитку країни в умовах світових  
трансформаційних процесів, а також процесів ста-
лого господарювання [1; 2], нормативно-правові до-
кументи України. Враховано у дослідженні й світо-
вий досвід промислової модернізації, напрями по- 
воєнної відбудови України, вітчизняний просторо-
вий підхід до вирішення проблем сталого господа-
рювання у критичній інфраструктурі, авторські ре-
зультати науково-прикладних досліджень.  

Слід вказати на те, що до нормування й регулю-
вання діяльності критичної інфраструктури в Укра-
їні задіяні ряд нормативно-правових документів [3-
9]. Так, за положеннями: а) Закону України № 1882 
визнано: критична інфраструктура (КІ) – це суку-
пність об’єктів критичної інфраструктури; і, в свою 
чергу, об’єкти критичної інфраструктури — це ін-
фраструктурні об’єкти, системи, частини та їх су- 
купність, які є важливими для економіки, національ-
ної безпеки та оборони, порушення функціонування 
яких може завдати шкоди життєво важливим націо-
нальним інтересам; б) Постановою. Кабінету Мі- 
ністрів України (КМУ) № 1109 передбачено: влас-
ник та / або керівник об’єкта критичної інфраструк-
тури – це державний орган, підприємство, установа, 
організація будь-якої форми власності, юридична 
та/або фізична особа, якому / яким на правах влас-
ності, оренди або на інших законних підставах нале-
жить об’єкт критичної інфраструктури або який / 
яка відповідає за його поточне функціонування. 

Існуючими в державі нормативно-правовими 
документами (у тому числі й Постановою КМУ  
№ 1109) визначено перелік секторів (підсекторів), 
основних послуг критичної інфраструктури. Так, до 
них віднесено: 1) паливно-енергетичний сектор 
(включаючи електроенергетику, нафтову промисло-
вість, газову промисловість, ядерну енергетику) – 
уповноваженим органом, відповідальним за цей  
сектор, є Міністерство енергетики України; 2) ін- 
формаційний сектор (включаючи інформаційні тех-
нології, телекомунікації), за які відповідає Міністер-
ство цифрової трансформації України; 3) сектор си-
стеми життєзабезпечення (сфера відповідальності 
Міністерства розвитку громад та територій Укра-
їни); 4) харчова промисловість та агропромисловий 
комплекс, за які відповідає Міністерство економіки 
України; 5) охорона здоров’я (сфера відповідаль- 
ності Міністерства охорони здоров’я України та На-
ціональної служби здоров’я України); 6) сектор  
ринків капіталу та організованих товарних ринків 
(сфера відповідальності Національної комісії цінних 
паперів та фондового ринку); 7) транспорт та пошта 
(відповідальний державний орган – Міністерство ін-
фраструктури України); 8) промисловість; 9) цивіль-
ний захист населення та територій (сфера відповіда-
льності Міністерства внутрішніх справ України); 
10) фінансовий сектор, за який відповідає Міністер-
ство фінансів України. І, вказане вище, вимагає ре-
гулювання та контролювання за результативністю 

управління сталим господарюванням у критичній 
інфраструктурі в межах єдиної інституції.  

Фактично, віднесення об’єктів господарювання 
до критичної інфраструктури здійснюється (згідно 
Постанови КМУ за № 1109) за сукупністю критеріїв, 
що визначають їх соціальну, політичну, економічну 
й екологічну значущість для забезпечення оборони 
країни, безпеки громадян, суспільства, держави і 
правопорядку, у тому числі і для реалізації життєво 
важливих функцій та надання життєво важливих по-
слуг. У разі виникнення кризових ситуацій через не-
санкціоноване втручання в їх діяльність та руйну-
вання (у т. ч. стихійні лиха) – відбувається на- 
рощення загроз та припинення функціонування, що, 
відповідно, вимагатиме проведення комплексних 
робіт для усунення наслідків до повного віднов-
лення штатного режиму. При цьому, об’єкти кри- 
тичної інфраструктури мають бути ідентифіковані у 
національному та секторальному переліках об’єктів 
критичної інфраструктури (однак, наразі, під час 
військового стану – частина інформації щодо кри- 
тичної інфраструктури стає закритою).  

Виділення невирішених раніше частин зага-
льної проблеми. Оскільки, наразі, Реєстр об’єктів 
господарювання критичної інфраструктури на пер-
винній стадії його формування й тестування та по- 
требує свого удосконалення. Звідси, просторове за-
безпечення управління сталим господарюванням у 
критичній інфраструктурі в особливий період (і, зо-
крема, питання інформаційної підтримки цих проце-
сів), є нагальною вимогою часу. Зазначене стає, під 
час військової агресії, яка має місце в державі, ви-
значальним чинником забезпечення життєдіяльно-
сті українського соціуму, економічної стійкості та 
національної безпеки.  

Формулювання цілей статті. Метою роботи є 
визначення напрямів забезпечення інформаційної 
підтримки управління сталим господарюванням у 
критичній інфраструктурі в особливий період, алар-
мовий контроль за її обладнанням і потужностями, 
які пошкоджені внаслідок воєнних дій агресором із 
урахуванням існуючих умов функціонування на- 
ціональної економіки. При цьому, пріоритетним  
завданням, у контексті вирішення цієї проблеми, 
стає формування просторового комплексу інформа-
ційних технологій в межах багаторівневої системи 
інформаційних регіональних і локальних центрів  
задля розбудови в Україні Національної просторової 
системи моніторингу результативності управління 
сталим господарюванням у критичній інфраструк-
турі, що мають стати основою для генерування сис-
темних умов по забезпеченню її безперебійної дія-
льності в особливий період. Всеосяжна інформати-
зація управління сталим господарюванням цієї 
сфери економічної діяльності сприятиме забезпе-
ченню національних економічних інтересів, елімі-
нуванню й упередженню реальних загроз сталому 
розвитку держави та її регіонів, поліпшенню керо-
ваності економікою. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розбудови дієвої просторової системи забезпе-
чення інформаційної підтримки управління сталим 
господарюванням доцільно звернутися до історич-
ного досвіду формування та реалізації економічної 
й воєнної політики в Україні з акцентом на ураху-
вання сучасної геополітичної трансформації у світо-
господарському просторі, що дозволяє/ або ж пере-
шкоджає розпочати побудову оновленої просторо-
вої системи інформатизації та моніторингу резуль-
татів діяльності критичної інфраструктури в особли-
вий період.  

Попередньо, слід зважати на те, що, нажаль, не-
стійкість, хаотичність політичних та економічних 
координат України у континентальному просторі 
додатково фіксуються з опорою на суперечливі гео-
політичні й геоекономічні стратегії загальноєвро-
пейських перетворень, які мали місце як у ХХ [10], 
так і ХХІ сторіччях. І на протязі останніх десятиліть 
наша держава не могла не залучатись у цій процеси 
з огляду на особливості, хоча б, її географічного по-
ложення [11]. При цьому, стратегія розбудови дер-
жави періоду «холодної війни» закріпила у сус- 
пільно-політичній площині й свідомості світової 
спільноти – перебування України у «Східній макро-
системі» агресивних приготувань із реальною пер- 
спективою її участі в імовірних військових діях сві-
тового рівня на засадах територіально значного, але, 

виключно, «об’єктного геополітичного утворення». 
І, лише стратегії європейської макросистемної сві-
тової трансформації й геоекономічних змін кінця 
другого тисячоліття і на початку 2000-х років дозво-
лила віднести Україну до політичних суб’єктів, 
спроможних таки відігравати помітну роль на євро-
пейському континенті. Проте, набувши певного еко-
номічного авторитету у рухливому середовищі су-
часної Європи, Україна опинилася перед вибором 
реалізації двох альтернативних моделей геополітич-
ної поведінки: «вибору пріоритетів» або «балансу 
інтересів». Однак, цей вибір не може, поки що, бути 
поєднаним в універсальну стратегію виживання на-
шої держави. 

Зважаючи на приведене вище, признаємо: се-
ред найбільш ґрунтовних науково-прикладних дос-
ліджень перспектив соціально-економічного та гео-
політичного розвитку нашої держави слід зважати 
на акценти, які поставлені у вичерпній науковій до-
повіді 1999 року Ради національної безпеки і обо-
рони України (РНБОУ) «Україна 2000 і далі: геопо-
літичні пріоритети та сценарії розвитку», яка може 
бути віднесена до арсеналу синергетичного макро-
системного аналізу та прогнозування [12]. Зокрема, 
у цій доповіді було репрезентовано й детально опи-
сано сім імовірних сценаріїв розвитку України у 
ХХІ сторіччі [12, с. 144 – 147] (табл. 1). 

Таблиця 1 
Сценарії геополітичного й геоекономічного та соціально-економічного  
розвитку України (за обґрунтуваннями співробітників РНБО України  

та Національного інституту стратегічних досліджень)  

Сценарії Сутність, зміст та перспективи державного утворення за певним сценарієм розвитку подій 

1 2
Сценарій 
А1 

“Вільне падіння” – продовження існуючої нерішучої політики і конфронтації між законодав-
чою і виконавчою гілками влади. Загострення кризи державного управління. Соціальні заво-
рушення та регіональні конфлікти. Втягнення у конфлікти найближчих сусідів України –
країн СНД і Центральної Європи.  
Розкол суспільства. Початок соціальних бунтів і етнічних конфліктів, підтримка їх частиною 
Воєнної організації. Можливість початку громадянської війни 

Сценарій 
В3 

“Білоруський варіант” – мляві реформи при відкритих дверях для вторгнення російського ка-
піталу та інформаційно-культурного проникнення Росії.  
Прогресуюча втрата економічного суверенітету. Конфедерація з Росією. Вступ до Ташкентсь-
кого пакту та Міжпарламентської асамблеї СНД. Повільний розвиток в якості російської на-
півколонії 

Сценарій 
С2 

“Тупцювання на місці” – початок реформ, але відсутність радикальних економічних змін і 
продовження конфронтації між законодавчою і виконавчою гілками влади. Продовження сва-
вілля бюрократії і всевладдя тіньового капіталу.  
Вихід із перманентної стагнації. Повільний економічний розвиток, але значне відставання від 
країн Центральної Європи і, навіть, країн СНД із імовірними прямими чи опосередкованими 
діями Російської Федерації проти суверенітету України 

Сценарій 
Д3 

“Євразійська модель І” – відчайдушні, проте хаотичні, зусилля влади по стабілізації суспіль-
ства, поновлення законності і правопорядку і стимуляції адміністративних реформ. Однак 
внаслідок недостатньо рішучих дій і відсутності консенсусу між законодавчою і виконавчою 
гілками влади стабілізаційні процеси відбуваються дуже повільно. 
Інвестиційна діяльність, приплив капіталів із РФ недостатній для забезпечення помітного еко-
номічного зростання 
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Закінчення табл. 1 
1 2

Сценарій 
Д4 

“Євразійська модель ІІ” – рішучі кроки влади (навіть ціною відмови від певних демократич-
них принципів) з метою наведення порядку в країні, консолідації суспільства і стабілізації 
валютно-фінансової системи. Послідовне адміністративне стимулювання реформ при одно-
часній перебудові, скорочення бюрократичних і бюджетних структур. 
Переважний приплив інвестицій із РФ при недостатніх західних інвестиціях. Як наслідок, по-
мірне економічне зростання при прив’язці його темпів до темпів зростання і розвитку загаль-
ної ситуації в Росії 

Сценарій Е4 “Західний авторитаризм” – встановлення в країні перед обличчям неминучої економічної 
кризи ліберального західного авторитаризму «де-Голлівського» типу. Радикальні економічні 
реформи при їх адміністративній стимуляції.  
Послідовна політика зближення з Заходом за усіма напрямами. Одночасна підтримка рівно-
правних взаємовигідних відносин із Росією на чітких економічних засадах. Цілеспрямована 
діяльність по формуванню внутрішнього консенсусу. Помірне економічне зростання з реаль-
ними перспективами його прискорення 

Сценарій Е5 “Європейський вибір” – подібний до сценарію Е4, але здійснюється на демократичних заса-
дах. Формування внутрішнього консенсусу і консолідація суспільства навколо системи зага-
льноприйнятих інтересів і пріоритетів (“виживання”, “добробут”, “соціальна справедливість”, 
“розвиток”).  
Стійке економічне зростання. Входження асоційованим, а в перспективі повним членом до 
європейських економічних структур і структур безпеки. Перехід України на шлях європейсь-
кого розвитку 

Систематизовано у табличному вигляді за даними [12]. 

Імовірність об’єктивації сценаріїв, визначених 
та ідентифікованих РНБОУ у [10], вже станом на 
2000-2002 рр., також була далеко неоднорідною 
(табл. 2), проте, і на той час, експерти, більшістю 
своєю, надавали перевагу імовірності реалізації для 
України у ХХІ столітті саме сценарію «тупцювання 
на місці» – «С2» (з реальними загрозами національ-
ному суверенітету).  

Таблиця 2 
Експертні оцінки вірогідності реалізацій  
сценаріїв майбутнього України (методом 

«Дельфі», 2000 – 2002 рр.)  

Сценарій Оцінка, у % 
Розходження 
оцінок, у % 

“Вільне падіння” 5 4-7 
“Білоруський  
варіант” 

12 10-15 

“Тупцювання  
на місці” 

23 21-25 

“Євразійська  
модель І” 

20 20

“Євразійська  
модель ІІ” 

15 10-20 

“Західний авто-
ритаризм” 

16 14-17 

“Європейський 
вибір” 

9 7-12 

Систематизовано у табличному вигляді за даними 
[13]. 

Тож, наслідки стратегічних трансформацій в 
державі обумовлювали нагальність здійснення коре-
лянтами оцінки вагомості впливу стану критичної 
інфраструктури (КІ) на безпекові параметри країни 
(тобто, ще на початку 2000-х років), у тому числі й 
прискіпливого аналізу стану критичної інфраструк-
тури та розв’язання комплексу проблемних питань, 
пов’язаних із її захистом. Поряд із цим, вимагалося 
також і визначити перелік критеріїв та встановлення 
переліку процедур із віднесення певних господарсь-
ких об’єктів до критичної інфраструктури, та, відпо-
відно, проведення перманентного просторового ба-
гатовимірного моніторингу техніко-економічних, 
технологічних, екологічних, соцієтальних та фінан-
сово-економічних показників їх діяльності. Але, ак-
тивно акцентувати увагу на стані та результативно-
сті функціонування критичної інфраструктури в 
державі почали, на жаль, лише з 2017 року після ви-
черпної науково-аналітичної доповіді Національ-
ного інституту стратегічних досліджень [14], де й 
були надані конкретні пропозиції, зокрема, щодо 
«розвитку державно-приватного партнерства в 
сфері безпеки, створення мережі ситуаційних цент-
рів, формування нормативно встановленого порядку 
проведення комплексної оцінки загроз критичній ін-
фраструктурі, загальної методології оцінки ризиків, 
пов’язаних із функціонуванням критичної інфра-
структури» тощо.  

Не ставлячи за мету докладний гео- та внутрі-
шньо політичний і військово-економічний аналіз 
причин реалізації до 2022 року саме сценарію «С2», 
проте опираючись на синергетичне мислення, ви-
знаємо: функціонування, наразі, критичної інфра- 
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структури стало базисом і передумовою для подаль-
шого існування України, яка, очевидно, підійшла у 
своєму розвитку до «точки біфуркації» та може 
«прорости», як мінімум, кількома «гілками» (на 
практиці можливим є й сценарний синтез, поєд-
нання елементів відразу кількох імовірних траєкто-
рій історичного руху нашого державного утво-
рення). Тож, у першу чергу, реалізуючи принципи 
просторового інформаційного забезпечення, слід 
передбачити й упередити деградацію та врахувати 
три реальні загрози критичній інфраструктурі:  
а) критична зношеність основних фондів об’єктів ін-
фраструктури України (понад 60,3%) та недостатній 
рівень їх фізичного захисту; б) недостатній рівень 
захищеності критичної інфраструктури від військо-
вих дій, терористичних посягань і диверсій; в) не- 
ефективне управління безпекою критичної інфра-
структури і систем життєзабезпечення країни, у ці-
лому. І, особливо небезпечними, на авторське пере-
конання, на тлі сучасного особливого стану в дер-
жаві, є комбіновані загрози (бойові дії & природні 
лиха & аварії й технічній збій) та авіа- удари й удари 
артилерійських систем по КІ, здійснення яких приз-
веде до катастрофічних різноманітних каскадних 
ефектів унаслідок взаємозалежності елементів кри-
тичної інфраструктури з базовими видами еконо- 
мічної діяльності й життєзабезпечення.  

Слід зважати і на те, що нелінійна модель май-
бутнього України внаслідок військової агресії РФ – 
не виняток, а, швидше, варіант прояву макрозаконо-
мірності цивілізаційного рівня. Нестабільність світу 
додатково пояснюється паралельним існуванням 
якісно неоднорідних цивілізацій, які не можуть бути 
лояльними та агресивно «не взаємодіяти» між со-
бою при дедалі більшому нагромадженні спільних 
проблем. І тому (за законами геополітичної комбіна-
торики) процеси зіткнення цивілізацій стимулюють 
величезну кількість варіантів парної або ж групової 
«взаємодії» державних утворень, помножених на ко-
ефіцієнти «вигідно»/»невигідно»1. Виходячи з того, 
що фундаментальний принцип поведінки складних 
систем – це періодичні чергування стадій еволюції 
та інволюції, розгортання і згортання, вибухів ак- 
тивності, сходження до центру, інтеграції і розхо-
дження, дезінтеграції, часткового / повного роз-
паду – то, можна стверджувати про імовірність пов-
ного зникнення імперської теорії та практики у су-
часній системі міждержавних, міжетнічних і міжку-
льтурних взаємин (однак, на даний час, ще не дій-
шло до практичного зникнення, бо це було б факто-
логічно неістинно і науково некоректно). Імперії (за 
прикладом РФ) у розумінні політично оформлених 
великих соціальних спільностей у вигляді ресурсо- 

1 Довідково: стосовно, наприклад, Євразії, то в її межах феномен нестабільності конкретизується у вигляді одно-
часної еволюції на найбільшому материку планети: а) п’яти ключових «геостратегічних гравців». А, саме – Франції, 
Німеччини, Росії, Китаю та Індії; б) п’яти не менш важливих «геополітичних стрижнів» – України, Азербайджану, 
Південної Кореї, Туреччини та Ірану. Відтак, «детально спрогнозувати історичні, геополітичні та геоекономічні  
траєкторії цих країн на найближчі десятиріччя, фактично, неможливо» [15, с. 132]. 

містких держав, головними характеристиками яких 
впродовж століть залишається екстенсивне попов-
нення людських, територіальних, акваторіальних, 
сировинних та інших можливостей метрополій – це, 
більш всього, вже вчорашній рецепт суспільного по-
ступу. Тож, пряма екстраполяція подібних моделей 
державотворення у реалії ІІІ-го тисячоліття навряд 
чи можлива. Проте, формування останнім часом фі-
нансових, технологічних, інформаційних, торгівель-
них, і, особливо, військово-політичних наддержав-
них макросистем (наддержавних утворень) як но- 
вітніх модифікацій регіональних (а, у перспективі – 
і глобальних) «імперій» – це вже нова реальність 
ущільнення еволюції людства, яка лише засвідчує 
про зміну режимів соціогенезису, перемикання 
яких, попри зовнішню хаотичність, відбиває стійку 
прихильність соціального середовища до паралель-
ного протікання у ньому процесів зовнішньої орга-
нізації та внутрішнього самоконструювання певних 
макроструктур (у даному випадку, представлених 
державними утвореннями чи інституціями), що до-
датково засвідчує підвищену складність людського 
буття і спроб його наукового осмислення.  

З цього, просторове забезпечення інформацій-
ної підтримки управління сталим господарюванням 
у критичній інфраструктурі в особливий період має 
бути поєднано й інкорпоровано до глобальної двох-
/трьох-/чотирьох- рівневої системи регулювання та 
контролювання, спочатку, на національному рівні, а 
надалі, й на рівні наддержавних макроструктур пев-
ної сукупності країн (маємо на увазі – стратегічних 
партнерів для України). Відтак, політику у сфері уп-
равління сталим господарюванням у критичній ін-
фраструктурі маємо представляти в якості відповід-
ної реакції корелянтів і суб’єктів управління (різ-
ного рівня) на нелінійні й критичні процеси, що від-
буваються в межах національної соціально-еконо- 
мічної системи, яка виконує подвійне (бінарне) со-
ціальне навантаження. А, саме: 1) вирішує проблему 
стабілізації у суспільстві, компенсації, нейтралізації 
«шкідливих» (з точки зору системної стійкості) ко-
ливань, створення додаткових гарантій збереження 
соціальної цільності і організації, повного вико-
нання програм спільного розвитку та безпеки; 2) ви-
ступає у ролі збудника, детонатора соціальних по- 
трясінь чи забезпечення ламінарності протікання су-
спільно-політичних процесів й господарських [16], 
спрямованих на посилення/гасіння хаотичних внут-
рішньо системних ознак і, відповідно, на динамічне 
нав’язування макросистемі (у випадку її ослаб-
лення/руйнації) іншої організаційної якості, з одно-
часним не нехтуванням її набагато інертнішими  
можливостями до самоорганізації.  
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При цьому, пріоритетами підвищення рівня 
безпеки критичної інфраструктури мають бути: 
а) подальше комплексне вдосконалення правової 
основи захисту КІ, створення системи національ-
ного просторового управління її безпекою; б) поси-
лення охорони об’єктів КІ, зокрема, й енергетичної 
та транспортної; в) налагодження співробітництва 
між суб’єктами захисту КІ, розвиток державно-при-
ватного партнерства у сфері запобігання надзвичай-
ним ситуаціям та адекватного реагування на них;  
г) розробка та запровадження механізмів обміну ін-
формацією між державними органами, приватним 
сектором і населенням стосовно загроз КІ та захисту 
чутливої інформації у цій сфері; д) профілактика  
техногенних аварій та упередження військових дій  
і оперативне реагування на них, локалізація і мінімі-
зація наслідків; ж) розвиток міжнародного співро- 
бітництва у цій сфері. Звідси, багатовимірна інфор-
матизація критичної інфраструктури, розбудова та 
запровадження просторового моніторингу результа-
тів її функціонування і поточної ситуації за визначе-
ними індикаторами мають стати визначальним ін-
струментарієм оцінювання її діяльності у особливий 
період.  

Тобто, нагальним є постійне здійснення суб’єк-
тами управління загального (стандартного), опера-
тивного (кризового) та фонового (наукового) моні-
торингу, а не лише формування Реєстру критичної 
інфраструктури. Відтак, отримавши за результатами 
трирівневого просторового моніторингу об’єктивні 
свідчення про стан КІ, можна політику у сфері її за-
хисту та забезпечення сталого функціонування ото-
тожнити зі створенням і наступним використанням 
механізмів продукування максимально можливих 
HS-умов («high-sky» conditions) розвитку держави  
і безпеки суспільства як складних нелінійних сис-
тем. А, саме, з генерування системних умов, голов-
ними характеристиками яких є суттєве зниження та 
мінімізація хаотичних, дифузійних, дисипативних 
впливів макросередовища (деструктивних чинни-
ків) або ослаблення, а то й знищення їх аналогів у 
внутрішньо-системних вимірах (деструктивних 
проявів внутрішньодержавних економічних та сус-
пільно-політичних відносин).  

У цій відповідності маємо зробити припущення 
(до логічного завершення приведених вище викла-
док): виникнення в Україні комбінованих загроз у КІ 
підчас військового стану, реалізація яких може  
призвести до катастрофічних і різноманітних каска-
дних ефектів унаслідок взаємозалежності її елемен-
тів – постає у вигляді стимулювання, ескалації 
«degradation modes» Dg-режиму – з розхитування 
державного і суспільного організмів як нелінійних 
середовищ, у вигляді цілеспрямованого чи неперед-
бачуваного загострення умов їх функціонування, 
зростання інтенсивності й перетворення процесів 
внутрішнього обміну інформацією та ресурсами, по-
силення стихійних чинників. При цьому, саме су- 

купність останніх, цілком здатна «розчистити» про- 
стір для прояву та застосування нових системо-утво-
рюючих механізмів, принципово відмінних від по-
передніх (але не само-організованих у «чистому» 
вигляді).  

Тож, маємо розуміти сучасну політику у сфері 
управління сталим господарюванням у КІ, яка є над-
звичайно важливою для національної безпеки та 
стійкості національної соціально-економічної сис-
теми, як об’єктивну даність і національний пріори-
тет. Оскільки, вже наперед необхідно зважати й на 
те, що виклики та загрози у сучасному світі будуть  
і надалі накопичуватися та набувати ще більших  
масштабів, бо «саме безсистемність, недостатня 
структурованість характеризують сьогоднішні й 
майбутні глобальні міжнародні відносини. Колишня 
штучна впорядкованість, жорсткий силовий дуалізм 
змінилися мульти-плюралізмом та багатокритеріа-
льністю. Фактично й суттєво змінився зміст поняття 
«світова спільнота»… Зникла субординація, що три-
малася на глобальних ідеологіях та силі, а з нею й 
уніфікованість, детермінованість позицій та дій дер-
жав» [17]. Тож, підкреслимо у цій площині: пряме 
застосування збройної сили РФ проти суверенітету і 
територіальної цілісності України з 2014 року свід-
чить, що набула мінімальних ознак, а в окремих ви-
падках, навіть, зникла впевненість великих соціаль-
них утворень у сприятливому розвиткові подій у їх 
навіть недалекому майбутньому, у сталому господа-
рюванні та соціально-економічному розвитку.  

У цій відповідності, саме інформаційний аспект 
функціонування критичної інфраструктури, який  
тісно пов’язаний із забезпеченням національної, ре-
гіональної та локальної безпеки (у тому числі і в ме-
жах територіальних природно-господарських окру-
гів) в межах системи сталого господарювання дер-
жави, вимагає докорінних змін та активного на- 
рощення процесів. А, саме, з: а) систематизації зако-
нодавства України про енергетичну ефективність 
будівель для здійснення правових, економічних, со-
ціальних та екологічних основ енергозбереження 
для всіх підприємств, об'єднань й організацій, розта-
шованих на території України; б) переходу еконо-
міки України на траєкторію сталого розвитку, осво-
єння сучасних технологічних укладів та досягнень 
ІІІ–IV технічної (індустріальної) революції на осно-
вних положеннях принципів тріалектики і концепції 
трьох сил розвитку при суттєвому обмеженні вико-
ристання специфічних принципів матеріалістичної 
діалектики; в) у повоєнному відновленню інфра-
структури енергосистеми у напрямі екологізації як 
важливої компоненти енергетичній галузі відновлю-
ваної енергетики, де Україна має потужний потен-
ціал, зокрема, і щодо використання вітрової, водне-
вої, біо- та геотермальної енергії; г) трансформації 
міжнародних загроз, які виникають як із вини лю-
дини, так і без її втручання, про глобальні виклики 
міжнародній безпеці, спричинені наслідками зміни 
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клімату, утворення непридатних для життя терито-
рій (про що автори дослідження неодноразово наго-
лошували у [18 – 20]).  

Ураховуючи суспільно-політичні умови функ-
ціонування та особливий стан, зазначимо, що на тлі 
несформованого в Україні «інформаційного імуні-
тету», існуючі негативні чинники й військово-еко-
номічна агресія РФ у площині забезпечення сталого 
господарювання в державі нарощують масштаби 
«непрозорих» загроз, зокрема, щодо маніпулювання 
напрямами індивідуальної чи колективної діяльно-
сті під час військового стану. Це також стосується й 
невміння (або ж небажання) суб’єктів управління 
(державного, регіонального та місцевого рівнів):  
а) акцентувати увагу на пріоритетності розв’язання 
певної природи проблем у критичній інфраструктурі 
(технологічних, науково-організаційних, соціальних, 
освітніх тощо); б) сформувати об’єктивну, аде- 
кватну реальним процесам, фінансову основу для 
забезпечення сталого господарювання у КІ; в) ра- 
ціонально розпоряджатися в особливому періоді та 
у повоєнний час і без того скромними коштами для 
забезпечення сталого розвитку нашої держави та її 
регіонів у нестійких (кризових) умовах функціону-
вання критичної інфраструктури. Тож, формулю-
ючи довгострокову мету і проміжні завдання для 
стабілізації функціонування критичної інфраструк-
тури, слід передбачати реалізацію специфічного 
просторового комплексу програм із моніторингу, 
метою якого є також і поточна інформаційна забез-
печеність, а не лише стратегічний формат інформу-
вання та створення Реєстру об’єктів КІ. Результатом 

запровадження специфічного комплексу програм 
моніторингу (загального/стандартного, оператив-
ного/кризового та фонового/наукового) має бути 
отримання поточної економічної, технологічної й 
безпекової інформації задля усунення невизначено-
сті функціонування КІ або ж, навпаки, виявлення не-
доліків у інформаційних аспектах та потоках за  
урахування алармових технологій.  

Висновки дослідження і перспективи по- 
дальших розробок. Мета просторового трирівне-
вого комплексу програм із моніторингу (загаль-
ного/стандартного, оперативного/кризового та фо-
нового/наукового моніторингу) результативності 
управління сталим господарюванням у критичній 
інфраструктурі, який має бути сформовано та побу-
довано за блоковим принципом конфігураційної 
трансформації в якості національної просторової си-
стеми моніторингу, має і буде спрямована на: а) ор-
ганізацію інформаційної підтримки на рівні прий-
няття рішень і контролю за виконанням доручень та 
створення постійно діючого інформаційного полі-
гону за об’єктами КІ; б) отримання, крім техніко-
економічної, технологічної та фінансової інформа-
ції, також й інформації, пов’язаної з динамікою за-
гроз сталому господарюванню критичної інфрастру-
ктури та її подання державним органам, суб’єктам 
управління й господарювання тощо; в) вживання за-
ходів, безпосередньо спрямованих на підвищення 
рівня захисту від виявлених загроз і ризиків, що має 
бути успішно використано для прийняття рішень у 
різних господарських та бізнес-процесах.  
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Микитенко В. В., Драчук Ю. З. Просторове забезпечення управління сталим господарюванням у критичній ін-
фраструктурі в особливий період 

У статті запропоновано до використання методологічні положення розбудови та запровадження у практику просторо-
вого трирівневого комплексу програм із моніторингу (загального/стандартного, оперативного/кризового та фонового/науко-
вого), який сформовано за урахування сучасної геополітичної та внутрішньо економічної ситуації в державі за блоковим 
принципом конфігураційної трансформації в якості Національної просторової системи моніторингу результативності управ-
ління сталим господарюванням у критичній інфраструктурі. Сформульовано цільову діяльність Національної системи моніто-
рингу такою, що має бути спрямована на: а) організацію інформаційної підтримки на рівні прийняття рішень і контролю за 
виконанням доручень та створення постійно діючого інформаційного полігону за об’єктами критичної інфраструктури;  
б) отримання, крім техніко-економічної, технологічної та фінансової інформації, також й інформації, пов’язаної з динамікою 
загроз сталому господарюванню критичної інфраструктури та її подання державним органам, суб’єктам управління й госпо-
дарювання тощо; в) вживання заходів, безпосередньо спрямованих на підвищення рівня захисту від виявлених загроз і ри-
зиків, що має бути успішно використано для прийняття рішень у різних господарських та бізнес-процесах. Використано при 
визначенні ключових проблем критичної інфраструктури у нестійких умовах економічної та військової агресії основні поло-
ження кібернетичної теорії, яка надає змогу розглядати самоорганізацію державного утворення як процес досягнення ди-
намічної рівноваги між системою управління сталим господарюванням у критичній інфраструктурі та її оточенням. 

Ключові слова: просторове забезпечення, стале господарювання, критична інфраструктура, особливий період, моніто-
ринг, ідентифікація, управління. 

Mykytenko V., Drachuk Yu. Spatial Management of Sustainable Management in Critical Infrastructure in a Special 
Period 

The article proposes to use the methodological provisions for the development and implementation in practice of a spatial three-
level complex of monitoring programs (general/standard, operational/crisis and background/scientific), which was formed taking into 
account the current geopolitical and internal economic situation in the state according to the block principle of configurational trans-
formation in the quality of the National Spatial System for Monitoring the Effectiveness of Management of Sustainable Management 
in Critical Infrastructure. The target activity of the National Monitoring System has been formulated, which should be aimed at:  
a) organization of information support at the level of decision-making and control over the execution of assignments and the creation
of a permanent information testing ground for critical infrastructure objects; b) obtaining, in addition to technical-economic, techno-
logical and financial information, also information related to the dynamics of threats to the sustainable management of critical infra-
structure and its submission to state bodies, management and management entities, etc.; c) the use of measures directly aimed at in-
creasing the level of protection against identified threats and risks, which should be successfully used for decision-making in various 
economic and business processes. The main provisions of the cybernetic theory were used to determine the key problems of critical 
infrastructure in the unstable conditions of economic and military aggression, which makes it possible to consider the self-organization 
of the state entity as a process of achieving a dynamic balance between the management system of sustainable management in critical 
infrastructure and its environment. 

Keywords: spatial provision, sustainable management, critical infrastructure, special period, monitoring, identification, manage-
ment. 
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УПРАВЛІННЯ РЕНОВАЦІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГОБЕЗПЕКИ 

Постановка проблеми. Питання енергетичної 
безпеки у Європі є актуальним з початку 2000-х ро-
ків, а неспокійна геополітична ситуація дає привід 
стверджувати, що енергетичні ресурси все частіше 
становляться геополітичними інструментами, спря-
мованими на досягнення стратегічних цілей та  
значно впливають на економіку країн ЄС. 

Європейським країнам важливо мінімізувати 
ризики поточного вразливого становища шляхом 
зменшення залежності від маршрутів поставок  
енергоносіїв, оптимізувати структуру споживання 
енергії, але забезпечити при цьому конкурентні ціни 
на внутрішньому європейському енергоринку.  

Актуальний перебіг подій демонструє наявні 
можливості та спроможність Європейської ради 
щодо допомоги Україні з реновації економіки на но-
вих та євро-орієнтованих напрямах розвитку. Зо- 
крема, ЄС одностайний у підтримці України, впро-
ваджуючи одночасно декілька ініціатив щодо на-
дання допомоги енергетичному сектору за рахунок 
створення Фонду підтримки енергетики України [1]. 
Така інституція дозволяє надавати скоординовану 
допомогу українському енергетичному сектору, 
який уже інтегрований у європейську енергетичну 
систему ENTSO-E [2], він може швидко віднови-
тися, перебороти проблеми з ліквідністю та забезпе-
чити ЄС експортною, порівняно недорогою електро-
енергією, резерви якої в Україні є абсолютно наяв-
ними.  

Наразі, ситуація в України має дуалістичний 
характер: з одного боку, присутні деструктивні про-
цеси внаслідок військових дій (розриви у ланцюж-
ках доданої вартості та поставок, втрати робочої 
сили, відчутні проблеми з логістикою), а з другого – 
можливими стають сценарії, реалізація яких до цих 
подій розглядалася як лише потенційні горизонти 
розвитку (фактична енергетична євроінтеграція та 
подання заявки до повноцінної економічної інтегра-
ції у ЄС [3]). Ексклюзивність ситуації провокує не-
стандартні підходи до визначення трендів повоєн-
ного розвитку з метою отримання синергетичного 
ефекту з огляду на масштабні економічні, фінансові 
та людські втрати країни. 

Зовнішнє середовище прогнозовано буде ви-
значатися швидкістю та якістю змін в Україні. 
SMART-вектори повоєнної реновації економіки Ук-

раїни слід активно готувати вже зараз. Так, напри-
клад, відповідно до розробленого низкою вчених та 
репрезентованого 8 квітня 2022 р. Нарису про відбу-
дову України [4], принципами міжнародної допо-
моги визнаються: програми реконструкції, коорди-
нація та управління допомогою під егідою ЄС, на-
дання міжнародної допомоги Україні у вигляді  
грантів, а не кредитів, заохочення у надходження 
іноземного капіталу.  

Але, в цілому, наведені сценарії розвитку  
сильно корелюють з відомим Вашингтонським кон-
сенсусом (Washington Consensus) [5]; викладення 
реалій концентруються навколо корупції; немає ба-
гатьох соціально-економічних акцентів, що виника-
ють протягом перебігу подій конфлікту та значно 
впливають на ситуацію в країні; у факторах зрос-
тання значна перевага віддається лише іноземній до-
помозі. Окрім того, фактором реконструкції заяв-
лено лише досягнення низько-вуглецевого рівня 
економіки. 

Отже, з огляду на глобалізацію, вплив військо-
вої агресії, значно впливатиме на зовнішні еконо- 
мічні виклики та світову кон’юнктуру. Війна в Ук-
раїні змінить міжнародні ринки продовольства та 
енергетики, може призвести до збільшення цін на 
продукцію металургії, продовольства, енергетики. 

З огляду на зазначені умови постає необхід-
ність у формуванні базових трендів реновації еконо-
міки України, їх вплив на регіональний розвиток на 
основі SMART-ланцюжка адміністративної-бюд- 
жетної-енергетичної децентралізації, Індустрії 4.0, 
регіонального енергоменеджменту, еко-інновацій. 
Наведене визначає сутність дослідження у даній 
статті та було адаптовано у декількох європейських 
виданнях [6-8]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Останнє десятиліття позначилося значним інте-
ресом світових наукових кіл до аспектів енерго- 
ефективності та енергобезпеки, протидії кліматич-
ним змінам та екологізації національних економіч-
них систем. Так, вчені Інституту економіки промис-
ловості НАН України, а саме: О. Амоша, В. Ляшен-
ко, Ю. Залознова, І. Підоричева, Ю. Харазішвілі, 
Н. Трушкіна, В. Микитенко, О. Вишневський, М. Сол- 
дак, О. Лях [9-14] наголошували на функціоналах 
стратегування та формування механізмів забезпе-
чення енергоефективності та сталого розвитку.  
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Nicole J. van den Berg, Andries F. Hof, Heleen 
L. van Soest [15] вивчали питання наслідків різних 
підходів до розподілення зусиль для національних 
вуглецевих бюджетів та траєкторій викидів. Ши-
роке висвітлення питань впливу екологічних та  
енергетичних аспектів на економічний розвиток у 
дослідженнях П. Ольчак, Дж. Кадер, В. Коваль [16], 
дозволили виокремити питання регіонального фі-
нансового субсидіювання галузевих програм.   

Науковий інтерес до екологічної складової 
інноваційних регіональних систем в дослідженнях 
В. Ляшенка, О. Прокопенка, А. Завербного [17-18] 
виявив те, що в умовах децентралізованої моделі ор-
ганізації влади в Україні, формування ефективної 
політики управління регіональними екологічними 
інноваціями стане одним з важливих ендогенних  
факторів досягнення сталого розвитку територій. 

Питання підвищення ефективності енергетич-
ного сектору країни були предметом наукових інте-
ресів M. Zellagui, A. Lasmari, A. Alaboudy [19], 
Н. Трушкіної [20]. 

Правові та нормативні аспекти екологізації,  
відповідність регуляторного регулювання процесів 
[21] дозволили обґрунтувати рекомендації щодо 
вдосконалення унормування, зокрема, руху енерго-
кооперації в Україні, підвищення результативності 
проведення політики енергоефективності громад та 
забезпечення енергобезпеки держави. 

Виділення невирішених раніше частин за- 
гальної проблеми. Маємо відзначити певну мало-
дослідженість питань національної та регіональної 
екологізації, декарбонізації та впливу децентраліза-
ційних процесів на забезпечення енергоефектив- 
ності, особливо ураховуючи виклики повоєнної ор-
ганізації відповідної структурної політики держави 
та фактори суттєвих змін у визначенні провідних га-
лузевих драйверів ефективного розвитку України. 
Необхідним вважається розгляд сучасної архітек-
тури національного енергоринку та надання пропо-
зиції інституційних змін щодо створення в Україні 

Агенції з питань з декарбонізації/«зеленого» енерге-
тичного переходу. Потребують систематизації та 
аналізу моделі декарбонізації з висновком щодо  
необхідності комплексної інтегрованої моделі в су-
часних українських умовах.  

Постановка завдання. Метою статті є ви-
значення актуальних втрат у промисловій інфра-
структурі України, теоретико-методичний аналіз на-
явних тенденцій у енергетичному секторі та надання 
прикладних рекомендацій щодо напрямів повоєнної 
реновації національної економіки з використанням 
ланцюга адміністративної-бюджетної-енергетичної 
децентралізації, Індустрії 4.0, впровадження інстру-
ментів концепції ніаршорингу, «москітної» еконо-
міки та енергобезпеки з урахуванням ефективного 
енергоменеджменту та енергозберігаючих техноло-
гій. 

Гіпотезою дослідження статті є теоретичне 
припущення, що забезпечення повоєнного швид-
кого розвитку секторів економіки із високою дода-
ною вартістю та нових галузей в Україні, комп- 
лексне поєднання ланцюга адміністративна-бюд- 
жетна-енергетична децентралізація, принципів Ін-
дустрії 4.0, а також, ефективного енергоменедж- 
менту та еко-інновацій, використання механізму 
«москітної» економіки з урахуванням подій фактич-
ної енергетичної євроінтеграції України до європей-
ської енергетичної системи, дозволить забезпечити 
синергетичний ефект у питаннях повоєнного рено-
ваційного відновлення економіки України. 

Виклад основного матеріалу. За оцінками 
аналітиків KSE Institute, збитки України, завдані аг-
ресією РФ, станом на кінець травня 2022 р. досягли 
105,5 млрд дол. США [22]. Найбільших руйнувань 
зазнали транспортна та промислова інфраструктура. 
Збитки від руйнування житла склали біля 39 млрд 
дол. США, а повністю або частково зруйновані про-
мислові об’єкти переважною більшістю знаходяться 
у старопромислових регіонах та систематизовані у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Зруйновані (повністю або частково) промислові об'єкти України 

(станом на травень 2022 р.) 

Промисловий об’єкт Місце розташування Активи, млн дол. США 

1 2 3 
Металургія

ММК ім. Ілліча Донецька область, м. Маріуполь 1 893 
ПАТ «МК Азовсталь» Донецька область, м. Маріуполь 1 444 

Літакобудування
ДП «Антонов» м. Київ 385 

Важка промисловість
АТ «Українські енергетичні машини» Харківська область, м. Харків 417 
ДП НВКГ «Зоря Машпроект» Миколаївська область, м. Миколаїв 137 

Нафтопереробна промисловість
Кременчуцький НПЗ Полтавська область, м. Кременчук 374 
Одеський НПЗ Одеська область, м. Одеса 171 
Лінік Луганська область, м. Лисичанськ 116 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

Коксохімічна промисловість
Авдіївський коксохімічний завод Донецька область, м. Авдіївка 343 

Оборонна промисловість
ДП «Завод ім. Малишева» Харківська область, м. Харків 101 
Житомирський бронетанковий завод Житомирська область, м. Житомир 72 

Хімічна та ізоляційна промисловість
ПАТ «Сумихімпром» Сумська область, м. Суми 73 
ПП «Обіо» Житомирська область, м. Житомир 28 

Скляна та паперова промисловість
Гостомельський склозавод 
«Ветропак» 

Київська область, м. Гостомель 92 

Рубіжанський картонний завод Луганська область, м. Рубіжне 82 
Транспортні засоби

Харківський тракторний завод Харківська область, м. Харків 41 
Попаснянський авторемонтний завод  Луганська область, м. Попасна 40 

Харчова промисловість
ПАТ «Монделіс Україна» Сумська область, м. Тростянець 104 
Кондитерська фабрика «Харків’янка» м. Харків 22 
Coca Cola Beverages Київська область, Велика Димерка 150 

Складено автором на основі джерел: [22; 23]. 

Показово, що постраждалі регіони (Харківська, 
Донецька, Луганська, Київська, Сумська, Запорізь-
ка, Миколаївська, Херсонська області) є по-перше, 
індустріальними, або агропромисловими, а по-друге, 
відіграють вагому роль – складаючи близько тре-
тини національного ВВП. І навіть, якщо з цього  
списку вилучити ті області, які було звільнено (але 
ще не відновлено інфраструктурно), то і тоді показ-
ник їх участі у ВВП країни складе 21%. Якщо при-
пустити, що постраждалі області у своєму індустрі-
альному потенціалі, у тій чи іншій мірі виведені з на- 

ціональних ланцюгів доданої вартості, то відповідна 
картина буде мати вигляд, представлений на рис. 1 і 2. 

Наразі металургійна промисловість України 
втратила близько 30% активів. Так, ланцюг додатко-
вої вартості, що складається з найбільших комбіна-
тів Маріуполя ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК 
Азовсталь» та Авдіївський коксохімічний комбінат 
знищені або критично пошкоджені. Єдиний нафто-
переробний завод у Кременчуці свідомо знищений, 
що провокує 100%-й імпорт пального з інших країн 
(уходячи від джерел РФ та Білорусі). 

Рис. 1. Питома вага постраждалих областей у ВВП України, % 

Побудовано автором на основі джерела [24]. 
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Рис. 2. Питома вага постраждалих областей у національному промисловому  
та аграрному виробництві, % 

Побудовано автором на основі джерела [24]. 

Аналогічними є збитки у енергетичному сек-
торі. За оцінками аналітиків ДТЕК, цього року спо-
живання електроенергії впало на 36%, майже на- 
здогнавши загальне прогнозоване падіння ВВП кра-
їни (рис. 3). 

За даними Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України, через військові дії експортно-
імпортні можливості України в березні зменшилися 
вдвічі та втричі [26]. Таким чином, експорт у березні 
склав 2,7 млрд дол. США (50% лютого), а імпорт на 
1,8 млрд дол. США (30% лютневого обсягу). 

Рис. 3. Динаміка споживання електроенергії з лютого 2022 р.  
(порівняно з аналогічним періодом 2021 р.) 

Побудовано автором на основі джерела [25]. 
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Однак слід зазначити, що ці тенденції можна 
використовувати в конструктивних аспектах. Так, 
для збільшення експорту Єврокомісія запропону-
вала призупинити на рік усі імпортні квоти та мита 
на українські товари [27]. Крім того, відтепер зрос-
тання цін стримуватимуть адміністративні заходи, 
такі як регульовані ціни на паливо, газ, опалення та 
електроенергію, а також фіксований обмінний курс. 

SMART-ланцюг децентралізації в Україні. 
Емпіричні роботи та нові дослідження поведінкової 
економіки доводять прямий зв’язок між фінансовою 
децентралізацією та зменшенням корупції в еконо-
міці [28]. Різновиди децентралізації взаємно вплива-
ють один на одного та їх складну організацію і являє 
собою SMART-модель децентралізації, адаптовану 
до умов країни. 

Ланцюжок адміністративна-бюджетна-енер-
гетична децентралізація у найкоротші терміни 
може знизити ризики розвитку економіки України 
від викликів повоєнного часу. Крім того, два перші 
етапи, а саме, адміністративна та бюджетна децент-
ралізація в Україні вже проходять. 

Два місяці війни довели, що реформа адмініст-
ративної децентралізації – найважливіша з тих, що 
проводяться в Україні. За час, необхідний для пере-
форматування центральної влади на військовий лад, 
життєдіяльність країни підтримувалась завдяки само- 
організованості громад. Головна перевага громад – 
максимально повне володіння інформацією про  

реальні потреби забезпечення їх функціонування, 
наявні та потенційно доступні на їх рівні ресурси – 
має бути посилено координацією їхніх дій для забез-
печення стійкості та життєздатності країни. 

Заходи щодо лібералізації, бюджетної децент-
ралізації свідчать про прямий взаємозв'язок між сту-
пенем економічної свободи та темпами економіч-
ного розвитку. Вже сьогодні має формуватись стра-
тегія повоєнного економічного розвитку України, 
орієнтована на максимальну дерегуляцію та демоно-
полізацію. 

А враховуючи реалії воєнного часу, доцільно 
говорити про своєрідну «москітну економіку» (за 
аналогією з «москітними» військовими стратегіями, 
коли основні цілі на полі бою досягаються насам- 
перед за рахунок використання невеликих та надмо-
більних інноваційних засобів та ресурсів). 

Децентралізація енергетичного сектору. 
Саме лібералізація та дерегуляція енергетичного  
сектору України є основою його ефективного роз- 
витку. Перехід до децентралізованої енергетики є 
глобальною енергетичною тенденцією. Централь-
ною ідеєю децентралізації енергетики є тенденція до 
просування нових екологічних технологій вироб- 
ництва енергії [29], дозволяючи окремим особам, 
домогосподарствам та малому бізнесу знизити ви-
трати на задоволення власних потреб. 

Сучасна архітектура енергетичного ринку Ук-
раїни представлена на рис. 4. 

Рис. 4. Трансформаційна модель енергетичного ринку України 

Складено автором на основі джерела [30]. 
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Енергетичний ринок України є вкрай централі-
зованою системою, реформування якої щодо лібера-
лізації та децентралізації у бік збільшення питомої 
ваги мікрогенерації та збільшення «зеленої» енерге-
тики до 30% у загальному обсязі енергії до 2035 р., 
відповідає як загальносвітовим тенденціям, так і на-
ціональним економічним орієнтирам [8]. 

Так, мікрогенерація надає можливості безпосе-
реднім споживачам електроенергії для власних по- 
треб встановлювати джерела енергії компактних  
розмірів поруч із місцем споживання. У той же час 
виробники енергії можуть продавати надлишки у  
загальну мережу. Адміністративна та податково- 
бюджетна децентралізація в Україні відкриває ши-
рокі можливості на місцях щодо розвитку децентра-
лізованої електроенергетики малих потужностей, 
продажу надлишків на оптовий ринок та його ефек-
тивний розвиток. Спонукають до розвитку мікро- 
генерації на рівні громад в Україні і вимоги ЄС щодо 
виробництва товарів за рахунок зеленої енергії, які 
стануть потужним драйвером для будівництва со- 
нячних електростанцій усіх масштабів – від про- 

мислових об’єктів до енергокооперативів на селі. 
Важливим фактором розвитку мікрогенерації є тен-
денція та економічна обґрунтованість використову-
вання відновлюваних джерел енергії. Сьогодні вони 
широко використовуються на об'єктах, створених 
для вироблення та продажу енергії на оптовий ри-
нок. Стосовно середніх та великих промислових під-
приємств, то інтеграція до європейської енергосис-
теми спровокувала підвищені вимоги щодо безаль-
тернативності зеленої генерації з альтернативних 
джерел енергії. 

Для ефективної інтеграції енергетичних об’єк-
тів у представлений на рис. 4 енергоринок України 
важлива ефективна децентралізація. Саме вона за-
безпечить як стабілізацію мережевих параметрів 
експлуатації, так і дозволить економію та утиліза-
цію промислових відходів на підприємствах Укра-
їни, стабілізує тарифи для усього спектру стейкхол-
дерів енергоспоживання. Табл. 2 дає перелік енерго-
ефективних та енергозберігаючих технологій, які 
потенційно можливі для широкого використання в 
Україні. 

Таблиця 2 
Ресурсний потенціал України для використання енергоефективних  

та енергозберігаючих технологій 
Енергоефективні та енерго- 

зберігаючі технології 
Сфера застосування Сутність використання 

Когенерація у тепло- 
енергетиці 

Промислові під- 
приємства 

Слугують для спільного видобутку електричної та теплової 
енергії у когенераційних установках. Можуть використовувати 
значні запаси нетрадиційних та не викопних видів палива 
(торф, тирса, мікроводорості, відходи с/г та харчової промис-
ловості), мають високий рівень ККД від використання палива 
до 90%, що забезпечує значне ресурсозберігання 

Мала гідроенергетика  
та геотермальна енергетика 

Переважно західні об-
ласті України, мож-
ливе широке застосу-
вання на рівні громад 
та енергокооперативів

Енергія води не забруднює атмосферу. Гідроенергетика стано-
вить 8% від загальної встановленої потужності електростанцій 
нашої країни, і нові об’єкти потенційно можуть бути розміщені 
в будь-якому регіоні з малими або великими річками. В Україні 
налічується понад 22 тис. річок, але лише 110 з них мають 
довжину понад 100 км, тому основні ресурси гідроенергетики 
зосереджені в малих річках 

Сонячна енергетика Переважно східні та 
південні області Укра-
їни, можливе широке 
застосування на рівні 
громад та енерго-
кооперативів 

Враховуючи досвід впровадження сонячних електростанцій 
(далі – СЕС) у країнах Європи з подібними рівнями сонячної 
радіації, а також враховуючи світові тенденції постійного зни-
ження витрат на будівництво СЕС за рахунок розвитку техно-
логій в Україні шляхом удосконалення технології та введення 
в експлуатацію на нових об'єктах СЕС виробництво електро-
енергії можна значно збільшити 

Складено автором на основі джерела [31]. 

Можна констатувати, що потужним глобаль-
ним трендом на сьогодні є розвиток розподіленої ге-
нерації на рівні місцевих споживачів, що спричине-
ний, у першу чергу, її дешевизною. 

Так, за останні роки вартість обладнання для 
сонячних електростанцій стала під силу навіть на  
рівні домашніх господарств. Окрім того, сонячна 
енергія вже давно дешевша, ніж електроенергія з 
будь-якого викопного виду палива. Нею можна ви- 

рішити питання забезпечення електроенергією соці-
ально незахищені верстви населення. 

Приведені аргументі стали теоретичною базою 
для надання прикладних рекомендацій для трендів 
розвитку в Україні, а саме: 

– забезпечити подальше утримання належної
якості та швидкості реформування адміністративної 
та бюджетної децентралізації в Україні, при цьому 
цільовим критерієм повинно бути врівноваження 
ресурсів; 
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– забезпечити системний розвиток процесу на-
копичення енергії та державну підтримку проєктів 
Energy storage; 

– розпочати розробку стратегії (програми,
плану дій) у енергетичній галузі на основі світових 
та європейських енергетичних трендів з урахуван-
ням енергетичної євроінтеграції, що відбулася; 

– максимально сприяти розвитку «зеленої»
енергетики та «зеленої» генерації як світових трен-
дів, впроваджувати принципи Net Energy Metering, 
стимулюючи виробників усіх рівнів виробляти  
енергію, надлишок якої з власних потреб продавати 
на оптовий ринок; 

– на зразок принципів «москітної» економіки
активно сприяти невеликим проєктам, які вирішу-
ють питання енергоефективності конкретних об’єк-
тів (підприємств, домогосподарств тощо); 

– інституційно підтримати процес «зеленого»
переходу, створивши Агенцію з питань декарбоніза-
ції/ «зеленого» переходу, з широкими повноважен-
нями та комунікаціями та можливістю вирішувати 
питання скорочення викидів вуглецю в усіх дотич-
них сферах; 

– на рівні відповідних Міністерств провести ро-
боту з підготовки законодавчої бази з системного 
створення інфраструктури накопичення енергії. 

Таким чином, актуальною задачею для стабілі-
зації та підвищення енергоефективність українсь-
кого енергоринку стає процес формування мережі 
розподіленої генерації з урахуванням принципів Ін-
дустрії 4.0. 

Фреймворк Індустрії 4.0 у трансформації 
економіки України. Неоіндустріальна модернізація 
при переході до Індустрії 4.0 проводиться на основі 
підвищення частки наукомісткого виробництва,  
розвитку смарт-промисловості та широкого вико- 
ристання в усіх сферах новітніх інформаційно-кому-
нікаційних технологій.  

Основними структурними елементами Індуст-
рії 4.0 є:  

 експоненціальний (не лінійний) зріст іннова-
цій;  

 безпрецедентне зростання нових технологій
та можливостей їх використання;  

 здешевлення управлінських рішень та обслу-
говування систем управління, інноваційні екосис-
теми. 

Наведені принципи є базисними для реновації 
економіки України у повоєнний час, адже саме інно-
ваційно-активні регіони та галузі можуть стати 
драйверами повоєнного розвитку з реальним отри-
манням від такої активності синергетичного ефекту. 

Вважаємо, що ознаками повоєнної України бу-
дуть:  

 функціонування інституцій, в тому числі дер-
жавних;  

 наявність кваліфікованої робочої сили, адже
80% евакуйованих повернуться в країну після «гаря-
чої» фази війни;  

 фінансування (переважною більшістю) фіс-
кального дефіциту за рахунок міжнародної допо-
моги та НБУ;  

 рух України до членства у ЄС, частина тери-
торій (переважно західна) не зазнала значних руйну-
вань.  

Тож, необхідним вважається нагальна потреба 
у розробці покрокової програми реноваційної транс-
формації економіки України на принципах Індустрії 
4.0, що буде передбачати: 

– технічне та технологічне переобладнання під-
приємств у бік високотехнологічних виробництв та 
діджиталізації; 

– технічні заходи з модернізації логістичних
систем та оновлення транспортної мережі; 

– підтримку «цифрової мобільності» промисло-
вості та бізнесу, в тому числі, переміщеного; 

– організацію додаткових транспортних кори-
дорів для ввезення гуманітарної допомоги та виве-
зення експорту; 

– заходи з організації занятості переміщених
осіб, в тому числі програми перекваліфікування на 
високотехнологічні підприємства. 

Взагалі, концепція Індустрії 4.0 передбачає  
трансфер технологій, що є вкрай важливим для ре-
новацій в економіці України, за рахунок розвитку 
«зелених» технологій, програм термомодернізації 
(зниження енерговитратної складової виробництва) 
та кліматичної модернізації, що слід проводити на 
принципах декарбонізації, мінімізації вуглецевого 
споживання та викидів, залежності від викопного 
палива з урахуванням двох вимірів – регіонального 
та параметричного на базі європейських принципів 
та з урахуванням енергоефективності й енерго- 
менеджменту у містах та громадах. 

Концепція ніаршорингу для України в енерго-
секторі. Ніаршоринг (Nearshoring) як концепція пе-
реносу бізнес-технологій до країни, яка відносно 
близька до основної країни провадження господар-
ської діяльності на основі аутсорсингу, може перет-
ворити Україну на найближчу промислову зону для 
Європи, мега-індустріальний парк розвиненої ін-
фраструктури. 

Умови використання такого формату відносин 
є взаємовигідними як для України (із залученням 
іноземних інвестицій та швидкого оновлення про-
мислових потужностей), так і для західних партне-
рів (адже уряди європейських країн можуть нада-
вати державні гарантії компаніям-інвесторам в Ук-
раїну). 

Інноваційна бізнес-модель ніаршорінгу 
прийнята у всьому світі в приватному та держав-
ному секторах у зв'язку з її численними перевагами. 

Для європейських партнерів переваги України у 
контексті ніаршорінгу в енергетичному секторі на-
ступні: 

1. Україна – високоосвічена країна, достатнім є
кадровий резерв кваліфікованих технічних спеціа- 
лістів. Якість української вищої освіти визнана у 
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всьому світі. Досить великий відсоток профільних 
спеціалістів – інженерні кадри. 

2. Розумне поєднання ціни та якості. Ціна на
вітчизняну електроенергію абсолютно прийнятна 
для європейського споживача, водночас, синхроні-
зація з європейською енергосистемою дозволила за-
безпечити європейські ж стандарти, у тому числі 
стандарти якості. 

3. Синхронізація обліку через близькість часо-
вих поясів України та ЄС. Враховуючи практично 
мінімальні розриви у часових поясах між Україною 
та Європою, така бізнес-модель задовольнить і ви-
робника, і споживача. Україна, перебуваючи у  
центрі Європи, зручно перетинає часові пояси з єв-
ропейськими країнами з мінімальними відхилен-
нями. 

Перспективна концепція ніаршорінгу, – пере- 
творення України на найближчу промислову зону 
(мега-індустріальний парк для Європи), – активно 
стимулюватиме розвиток сектору послуг. Наступ-
ний ланцюг в цьому списку – це відновлення транс-
портної інфраструктури, що є первинною умовою 
для здійснення бізнесу взагалі.  

І нарешті, ключова базисна умова для ефектив-
ного розвитку – це досягнення переважної локаліза-
ції у використанні власних ресурсів.  

У той же час, Україна також зацікавлена у 
впровадженні у господарське поле країни концепції 
ніаршорингу і не тільки в енергетичній сфері. Пер- 
спективною стає можливість використання логіс- 
тичного, промислового, інтелектуального потен- 
ціалу України для створення найближчого промис-
лового майданчика з активним розвитком сектору 
послуг, у першу чергу, IT-технологій, логістики та 
інновацій. 

Абсолютною перевагою стане також доступ 
України до ринків ЄС, які охоплюють більше поло-
вини світової економіки. Це не лише експорт, а й 
трансфер технологій в Україну, що не менш важ-
ливо для промислової модернізації. 

На даний час в енергетичному балансі Європи 
превалюють висока залежність від одного поста- 
чальника, що негативно позначається на економіці 
Співдружності, знижуючи конкурентоспромож-
ність його промисловості й інших суміжних підпри-
ємницьких секторів на глобальному рівні.  

За останні роки взагалі енергетичний баланс 
Європи погіршився, у натуральному вимірі (тис. 
тонн нафтового еквіваленту) та у відсотковому спів-
відношенні виглядає наступним чином (рис. 5):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Енергетичний баланс ЄС за 2014-2020 рр., тис. тонн нафтового еквіваленту 

Розраховано автором на основі джерела [32]. 

У той же час, українська електроенергія, в  
першу чергу, атомна, є привабливим ресурсом для 
європейських трейдерів. Інтегрована до ENTSO-E 
енергетична система України може значно вплинути  
та покращити, якнайменше, цінову політику, забез-
печивши зниження ціни для європейського спожи-
вача. 

Так, середні ціни на електроенергію у порів-
нянні деяких країн ЄС та України (євро за МВт/год) 
представлено в табл. 3. 

Існують декілька істотних факторів, які можуть 
суттєво змінити у бік зменшення ціни на електро- 
енергію в європейських країнах, тим самим забезпе-
чивши соціальну справедливість та зменшення фі- 
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Таблиця 3 
Аналіз цін на електроенергію в країнах Європи 

та України, євро за МВт·год [32] 
Країна Січень 2022 Січень 2021 

Австрія 177,54 133,87 
Болгарія 171,33 136,88
Хорватія 182,86 145,07 
Чехія 171,29 129,8 
Франція 176,56 148,55 
Німеччина 165,9 124,38
Греція 255,83 185,94 
Угорщина 181,3 142,77 
Польща 171,22 120,84 
Португалія 204,32 172,19 
Румунія 171,33 137,5 
Словаччина 177,7 130,61
Україна  
(об’єднана енерге-
тична система) 92,4 34,8
Україна  
(Бурштинський 
енегроострів) 91,4 41,5 

нансового навантаження. Такі фактори обумовлені 
як промисловими потужностями, об’єктивними тех-
нологічними особливостями енергетичного вироб-
ництва, так і суб’єктивною зацікавленістю в україн-
ській електроенергії від відповідних країн, а саме:  

– факт, що українська енергосистема є п’ятою
за потужністю у Європі; 

– прогнозований обсяг експорту електроенергії
з України до ЄС є достатнім для того, щоб позбутися 
залежності ЄС від монопостачальника енергоносіїв; 

– факт, що Україна імпортуватиме електро-
енергію з Європи в піковий годинник споживання та 
експортуватиме досить дешеву для Європи атомну 
електроенергію базового навантаження протягом 
доби; 

– збільшення обсягу пропускної спроможності
лінії міждержавної енергопередачі з 2 до 4-5 ГВт; 

– зацікавленість в українській електроенергії, в
першу чергу від країн Балтії та найближчих сусідів: 
Угорщини, Словаччини, Румунії. 

З урахуванням наведених факторів та на основі 
базису – статистичної ціни на електроенергію в єв-
ропейських країнах – можна припустити функціо- 
нальну залежність: 

с = ∪ ∪ ℎ ∪ ℎ ∪ ∪∪  ∈           _      , (1) 
де с  – розрахована за урахуванням вищенаведених факторів ціна на електроенергію, євро за 
МВт·год; 

 – базова ціна у відповідній країні Європи за електроенергію відповідно до даних статистики, 
євро за МВт·год; 

 – прогнозований обсяг експорту електроенергії з України до ЄС, млрд кВт·год; ℎ  – імпорт дешевої електроенергії і пікові години споживання, млрд кВт·год; ℎ  – синхронізація тарифного обліку з причини близькості часових поясів; 
 – збільшення обсягу пропускної спроможності лінії міждержавної енергопередачі;  

 – попит на українську електроенергію в Європі, млрд кВт·год; _      – множина цін на електроенергію, що забезпечують енерге-
тичну безпеку країн Європи та соціальну справедливість для європейського споживача. 

На основі статистичних даних цін на електро- 
енергію (див. табл. 3), формули (1) та, враховуючи 
вищезазначені фактори з використанням апарату 
пов’язаних таблиць Exel, проведено авторський  
розрахунок прогнозованих цін на електроенергію, 
потенційно можливих від інтеграції України в енер-
госистему ЄС (табл. 4). 

Таким чином, прогнозоване зниження ціни 
може коливатися у межах 19-30%, що може бути 
відчутним для європейського споживача. В кон-
тексті трансформації європейської енергетики у бік 
«зелених» декарбонізованих шляхів розвитку го- 
ловною метою Співдружності є забезпечення енер-
гетичної безпеки. Вразлива залежність від доміну- 
ючого постачальника робить ціни на електроенер-
гію в ЄС неконкурентоспроможними та знижує со-
ціальну справедливість. Таким чином, український 
енергетичний вектор розвитку є надзвичайно важли-
вим для енергетичної стратегії Європи. 

Таблиця 4 
Прогнозні ціни на електроенергію  
в країнах Європи, євро за МВт·год 
Країна Січень 2022 Прогнозна ціна

Австрія 177,54 142,03
Болгарія 171,33 119,93
Хорватія 182,86 146,29
Чехія 171,29 137,03
Франція 176,56 141,25
Німеччина 165,90 132,72
Греція 255,83 204,66
Угорщина 181,30 126,91
Польща 171,22 136,98
Португалія 204,32 163,46
Румунія 171,33 119,93
Словаччина 177,70 124,39

Розраховано автором на основі джерела [32]. 
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Висновки та пропозиції. Підводячи підсумки 
дослідження, слід зазначити наступне. Розробка 
стратегії оновлення економіки післявоєнної Укра-
їни, а також регіонального та галузевого розвитку 
має базуватися на синергетичному ефекті в умовах 
обмеженості ресурсів та масштабних втрат. 

Інфраструктурно та економічно післявоєнна 
Україна корелює з післявоєнною Європою, звідси 
потреба та доцільність забезпечення швидкого роз-
витку секторів із високою доданою вартістю та но-
вих галузей в Україні, таких як: технології віднов-
люваної енергії; будівельні матеріали та конструкції 
для енергоефективного будівництва; виробництво 
акумуляторів, електроніки, електромобілів, тепло-
вих насосів; електрометалургія та виробництво вод-
невої сталі. 

Запропонований ланцюжок адміністративної-
бюджетної-енергетичної децентралізації у най- 
коротші терміни може знизити ризики розвитку еко-
номіки України від викликів повоєнного часу.  
Крім того, два перші етапи, а саме, адміністративна 
та бюджетна децентралізація в Україні вже прохо-
дять.  

Стосовно енергетичної децентралізації, варто 
відзначити, що перехід до децентралізованої енерге-
тики є глобальною енергетичною тенденцією. Саме 
лібералізація та дерегуляція енергетичного сектору 
України є основою його ефективного розвитку. 
Центральною ідеєю децентралізації енергетики є  
тенденція до просування нових екологічних техно-
логій виробництва енергії, дозволяючи окремим 
особам, домогосподарствам та малому бізнесу зни-
зити витрати на задоволення власних потреб. 

З наведених вище аргументів випливають такі 
рекомендації для України: 

– зберегти темпи та швидкість реформ у на-
прямі більшої бюджетно-адміністративної автоно-
мії місцевого самоврядування. У той же час ресурси 
та відповідальність мають бути збалансовані; 

– перерозподілити податки, щоб більше коштів 
від господарської діяльності не тільки малого, але й 
частини податків середнього та великого бізнесу  
надходило до місцевих бюджетів. Пряме стягнення 
податків має залишатися прерогативою центральної 
податкової адміністрації; 

– адміністративні повноваження та бюджети на 
регіональному рівні мають бути зведені до мінімуму 
та чітко обґрунтовані; 

– з метою мінімізувати зайві витрати, для гро-
мад і міст необхідно запровадити фіскальні правила 
та чіткі процедури банкрутства; 

– з урахуванням ризиків воєнного часу застосо-
вувати заходи «москітної економіки» (за аналогією 
з «москітними» військовими стратегіями, коли ос-
новні цілі на полі бою досягаються насамперед за 
рахунок використання невеликих та надмобільних 
інноваційних засобів та ресурсів); 

–  розвивати системи зберігання енергії в Укра-
їні та забезпечувати підтримку проєктів зберігання 
енергії на державному рівні, вкрай необхідно ство-
рити в Україні правову базу для будівництва систем 
зберігання енергії; 

– розробити стратегію/план дій для української 
енергетики, яка б враховувала як світові тенденції, 
так і українські реалії подальшого розвитку енерге-
тичного сектору; 

– стимулювати подальший розвиток «зеле-
ного» переходу на основі Net Energy Metering, тобто 
надання можливості виробникам на енергетичному 
ринку побудувати нову генерацію, щоб споживати 
енергію на власні потреби та передавати надлишок 
енергії в мережу; 

– орієнтуватися на невеликі проєкти, які б задо-
вольняли потреби підвищення енергоефективності, 
зниження вартості електроенергії для конкретних 
галузей; 

– створити Агенцію з декарбонізації з набагато 
ширшими міжурядовими повноваженнями, що пра-
цює не тільки в державному секторі, житлово-кому-
нальному господарстві, а й в усіх сферах, які можуть 
зменшити викиди CO2; 

– впроваджувати концептуальну модель ніар-
шорингу як бізнес-модель, що може перетворити 
Україну на найближчу промислову зону для Єв-
ропи, мега-індустріальний парк розвиненої інфра-
структури, 

План Маршалла для повоєнної України має 
бути особливим і збалансованим. Післявоєнний еко-
номічний бум в Україні можливий лише за умови 
реалізації заходів економічної політики держави 
відповідно до чіткої та послідовної стратегії, спря-
мованої на дерегуляцію економіки та створення 
сприятливого інвестиційного клімату. 

Подальші дослідження з реконструкції еконо-
міки України мають зосередитися на таких тенден-
ціях розвитку, як регіональний енергетичний ме- 
неджмент та еко-інновації, щоб визначити їх вплив 
на трансформацію національної економіки. 
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Бородіна О. А. Управління реновацією національної економіки у забезпеченні енергетичної децентралізації та 
енергобезпеки 

Стаття присвячена аналітичному огляду ситуації в промисловому та енергетичному секторах України з урахуванням 
регіональної компоненти та з огляду на обсяг руйнувань, обумовлених збройним конфліктом. Запропоновано та обґрунтовано 
гіпотезу, що SMART-ланцюжок адміністративна-бюджетна-енергетична децентралізація в найкоротший термін в змозі убез-
печити економіку України від викликів повоєнного часу.  

Систематизовано національний ресурсний потенціал енерго-ефективних та енергозберігаючих технологій, надано при-
кладні рекомендації для підтримки державних та місцевих тенденцій розвитку енергетики, а саме: проєкти зберігання енергії, 
розподіленої та мікро-генерації, проєкти Net Energy Metering для підтримки малих проєктів в енергосекторі. Наведено про-
позиції інституційних змін щодо створення в Україні Агенції з питань  з декарбонізації/«зеленого» енергетичного переходу, 
з широкими повноваженнями комунікації та можливістю приймати рішення щодо скорочення викидів вуглецю в усіх сферах. 
Розглянуто можливість та доцільність застосування концепції ніаршорингу у промисловості України (з потенційною пер- 
спективою використання промислової та логістичної інфраструктури України у якості мега-індустріального парку для ЄС та 
взаємною вигодою від використання такого проєкту), у національному енергетичному секторі (для поліпшення енергетичного 
балансу ЄС).  

Проаналізовано енергетичний баланс Європи за останні 5 років, продемонстровано негативну динаміку його розвитку. 
Задля покращення ситуації, прогноз цін на енергоносії для окремих країн ЄС був розрахований з урахуванням інтеграції Ук-
раїни до європейської енергетичної системи. Аналіз та розрахунки виявили потенційно можливий рівень зниження цін у ви-
браних країнах ЄС до 20-30%.  

Наведено рекомендації щодо підвищення ефективності енергоменеджменту на регіональному рівні, зокрема, забезпе-
чення прозорості розвитку відновлюваних джерел енергії, використання значного національного потенціалу біопалива та  
збільшення видобутку природного газу, розроблення бізнес-модель газорозподільного центру на Західній Україні, який в 
змозі стати частиною національної газорозподільної системи та європейського енергетичного ринку. 

Ключові слова: регіональна економіка, децентралізація, модернізація енергетичного комплексу, національне господарс-
тво, енергетична безпека. 

Borodina O. Managing the Renovation of the National Economy in Ensuring Energy Decentralization and Energy 
Security 

The article is devoted to an analytical review of the situation in the industrial and energy sectors of Ukraine, taking into account 
the regional component and given the extent of destruction caused by the armed conflict. It is proposed and substantiated the hypothesis 
that the SMART-chain of administrative-budgetary-energy decentralization in the shortest possible time to protect the economy of 
Ukraine from the challenges of the postwar period. 

The national resource potential of energy efficient and energy saving technologies is systematized, applied recommendations are 
provided to support state and local energy development trends, namely: energy storage projects, distributed and micro-generation, Net 
Energy Metering projects to support small projects in the energy sector. Proposals for institutional changes to establish a Decarboni-
zation / Green Energy Transition Agency in Ukraine, with broad communication powers and the ability to make decisions on reducing 
carbon emissions in all areas, are presented. The possibility and expediency of applying the concept of niarshoring in Ukrainian industry 
(with the potential to use Ukraine's industrial and logistics infrastructure as a mega-industrial park for the EU and the mutual benefit 
of such a project) and in the national energy sector (to improve the EU energy balance) . 

The energy balance of Europe for the last 5 years is analyzed, the negative dynamics of its development is demonstrated. To 
improve the situation, the forecast of energy prices for individual EU countries was calculated taking into account Ukraine's integration 
into the European energy system. The analysis and calculations revealed a potentially possible level of price reductions in selected EU 
countries up to 20-30%. 

Recommendations for improving the efficiency of energy management at the regional level are provided, in particular, ensuring 
transparency in the development of renewable energy sources, using significant national biofuel potential and increasing natural gas 
production, developing a business model of a gas distribution center in Western Ukraine. energy market. 

Keywords: regional economy, decentralization, modernization of energy complex, national economy, energy security. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ  
У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Вступ. Старопромислові центри, особливо в 
Східній Європі, виникли, переважно, в епоху про-
мислових переворотів минулого та не відреагували 
своєчасно на зміни глобальних економічних тенден-
цій неоіндустріального виробництва. Інтеграція до 
світового ринку, перехід до ринкової економіки при-
звели до занепаду традиційних галузей промисло- 
вості, що змусило національні та наднаціональні 
уряди шукати нові економічні інструменти підтри-
мки розвитку територій. Нині Європа створює 
шляхи у напрямі до сталої, зеленої та цифрової про-
мислової екосистеми [1], яка передбачає мобіліза-
цію значних коштів для реалізації механізму спра- 
ведливого переходу (англ. Just Transition Mecha-
nism) [2] для вуглеродомістких територій, оскільки 
вони продовжують трансформацію галузей відпо-
відно до світових тенденцій промислового розвитку. 
Процес ревіталізації (англ. revitalization − пожвав-
лення, відродження) старопромислових територій 
має базуватися на справедливих, інклюзивних, соці-
ально та екологічно прийнятних підходах, з ураху-
ванням економічної доцільності, пріоритетів смарт-
спеціалізації регіону. Такі підходи потребують на- 
укового обґрунтування, урахування передового сві-
тового досвіду, тематичних досліджень та широкої 
участь місцевих та регіональних зацікавлених сто-
рін. 

Старопромислові території України і раніше 
стикалися з проблемами в економічній, соціальній, 
житлово-комунальній та екологічній сферах, які ви-
никли внаслідок втрати профільними галузями рин-
ків збуту, збитковості та припинення виробничої ді-
яльності. Всі ці фактори загострилися в умовах во-
єнного стану. Нові виклики потребують чергового 
переосмислення концептуальних положень ревіта-
лізації старопромислових територій, але на нових 
для України принципах стратегічного планування 
розвитку регіонів – смарт-спеціалізації.  

Метою статті є узагальнення сучасних погля-
дів на переосмислення підходів до розвитку старо- 
промислових територій у Європейському Союзі та 
визначення напрямів відновлення старопромисло-
вих територій України в контексті Глобальних цілей 
та реалізації стратегій смарт-спеціалізації в умовах 
повоєнного відновлення. 

Особливості політики смарт-спеціалізації 
для регіонів, які відстають 

Зарубіжні публікації вказують на відродження 
наукового інтересу до (колишніх) старопромисло-
вих територій [3; 4], що пов’язано, зокрема, з полі-
тичними мотивами, а саме − поведінкою виборців в 
регіонах Північної Англії на референдумі з Brexit 
[3]. A. Rodríguez-Pose назвав такі території «міс-
цями, які не мають значення» (англ. places that don’t 
matter), звертаючи увагу на глибокі соціальні ко-
ріння (зубожіння, економічний занепад, відсутність 
можливостей для подальшого розвитку) значного 
невдоволення їх мешканців та «бунту проти status 
quo» [4]. Автори наголошують на необхідності такої 
політики територіального розвитку, яка б урахувала 
особливості місця, була зосереджена на викорис-
танні внутрішнього потенціалу та наданні можли- 
востей розвитку людям, які живуть у «місцях, які не 
мають значення» [4]. 

Частково цю проблему мала вирішити смарт-
спеціалізація (англ. Smart Specialisation Strategy, S3), 
яка була покладена в основу стратегії зростання Єв-
ропейського Союзу (ЄС) «Європа 2020». S3 полягає 
у баченні потенціалу регіонального зростання в іс-
нуючих місцевих можливостях [5; 6; 7]. Мета смарт-
спеціалізації полягає не в тому, щоб зробити еконо-
мічну структуру регіонів більш спеціалізованою 
(тобто менш диверсифікованою), а в тому, щоб мак-
симально використовувати існуючі сильні сторони, 
виявити приховані можливості та створити нові пла-
тформи, на яких регіони можуть формувати конку-
рентні переваги у сфері високої доданої вартості. S3 
виходила з ідеї, що регіони ЄС мають різні еконо- 
мічні та інституційні структури, які формують мож-
ливості для їхнього майбутнього розвитку [8]. Вона 
виникла як протилежність політики «одного розміру 
для всіх», яка піддавалась критиці через фінансу-
вання держав, а не окремих регіонів, та модних  
галузевих цілей, а не реалістичних промислових від-
криттів [9].  

У зв’язку із тим, що S3 націлена на промислову 
реструктуризацію регіонів на основі підтримки но-
вих перспективних видів діяльності (технологій, ви-
находів), що сягають корінням у власні бази знань 
регіонів [10], вона викликала інтерес у зв'язку з не-
обхідністю відродження так званих регіонів, які від- 
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стають (lagging regions) [11; 12]. (Колишні) старо- 
промислові регіони розглядаються як особливий 
вид регіонів, які відстають. Їх розвиток пов'язаний із 
довгостроковими проблемами реструктуризації та 
деіндустріалізації [11]. Вони, як правило, мають ни-
зький інноваційний потенціал і можуть характери-
зуватись галузевою структурою, заснованою пере-
важно на низькотехнологічних секторах чи сіль- 
ському господарстві, або труднощами, пов'язаними 
з їхньою віддаленістю від економічних, політичних 
та фінансових центрів. 

З метою надання більш цілеспрямованої тех- 
нічної допомоги для підтримки регіонального роз-
витку у 2015 р. була започаткована так звана Ініціа-
тива регіонів, які відстають (англ. Lagging Regions 
Initiative). В її рамках визначено дві категорії: 

регіони з низьким доходом, тобто регіони з 
ВВП (валовий внутрішній продукт) на душу насе-
лення нижче 50% від середнього по ЄС (розташо-
вані у Східній Європі − у Болгарії, Угорщині, 
Польщі та Румунії);  

регіони з низьким зростанням, які є регіонами 
«старих» держав-членів ЄС, де показники ВВП на 
душу населення нижчі за 90% від середнього по ЄС, 

і не наблизилися до середнього по ЄС за останнє де-
сятиліття (розташовані на півдні Європи – в Італії, 
Греції, Португалії та Іспанії). 

У цій роботі проведено аналіз розвитку євро-
пейських регіонів, які відстають – учасників проєкту 
JRC RIS3 Support to Lagging Regions, який реалізо-
вувався з травня 2016 р. по лютий 2018 р. за підтри-
мки Об’єднаного дослідницького центру (англ. Joint 
Research Centre, JRC). Опис проєкту, його мету та 
завдання розміщено на платформі S3 [13]. Основ-
ними цілями JRC RIS3 Support to Lagging Regions є 
надання підтримки реалізації RIS3 у вибраних ре- 
гіонах з низьким рівнем зростання та регіонах з ни-
зьким рівнем доходу в країнах-членах ЄС, а також 
розробка наскрізного підходу до ключових питань 
щодо зростання та управління в таких регіонах. До-
кумент спирався на заходи підтримки та позитивні 
результати попереднього проєкту JRC щодо вдоско-
налення та реалізації стратегії RIS3 у грецькому ре-
гіоні Східна Македонія та Фракія (Anatoliki 
Makedonia, Thraki).  

В таблиці дані представлені з 2011 по 2020 р., 
тобто охоплюють допрограмний та програмний пе-
ріод S3 − з 2014 по 2020 р. 

Таблиця 
Деякі показники розвиту регіонів, що відстають − учасників проєкту  
JRC RIS3 Support to Lagging Regions (середні за період 2011-2020 рр.) 

Регіон NUTS2 
ВВП на душу населення 
відносно середнього  

показника ЄС 

Темп росту 
ВВП 

Валові витрати 
на дослідження  
та розробки 

27 країни ЄС (з 2020 р.) 100,0 1,16 0,69
Регіони з низьким доходом

Severen tsentralen (Болгарія) 16,8 1,6 0,3
Croatia (Хорватія, національний рівень) 40,7 1,2 0,9
Észak-Alföld (Угорщина) 27,4 1,4 1,0
Lubuskie (Польща) 16,7 1,3 0,3
Kujawsko-Pomorskie (Польща) 33,7 1,4 0,5 
Warminsko-Mazurskie (Польща) 29,5 1,3 0,5 
Podlaskie (Польща) 31,1 1,3 0,7
Nord-Vest (Румунія) 21,8 2,2 0,3
Centru (Румунія) 28,9 1,8 0,3
Nord-Est (Румунія) 19,0 2,0 0,3
Sud-Est (Румунія) 25,7 1,8 0,1
Sud - Muntenia (Румунія) 24,1 1,6 0,4
Bucuresti - Ilfov (Румунія) 71,9 1,7 1,0
Sud-Vest Oltenia (Румунія) 22,9 2,0 0,2
Vest (Румунія) 32,0 1,7 0,4
Середні значення по групі 29,5 1,6 0,5

Регіони з низьким зростанням
Kentriki Makedonia (Греція) 46,2 0,9 1,0
Anatoliki Makedonia, Thraki (Греція) 41,4 0,8 0,7
Dytiki Ellada (Греція) 43,5 0,8 1,3
Puglia (Італія) 64,5 1,0 0,8
Campania (Італія) 64,5 1,0 1,2
Algarve (Португалія) 67,0 1,2 0,4
Alentejo (Португалія) 58,7 1,2 0,6
Centro (Португалія) 55,2 1,2 1,3
Norte (Португалія) 53,8 1,3 1,5
Extremadura (Іспанія) 60,6 1,1 0,7
Середні значення по групі 55,5 1,1 0,9 

Розраховано та складено автором за: [14-16]. 
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Середні показники за десятирічний період з 
2011 по 2020 р., які представлено в таблиці, в цілому 
дають уявлення щодо розвитку регіонів, які відста-
ють. Перша група характеризується низьким рівнем 
ВВП на душу населення, темпами зростання цього 
показника вище за середніх по ЄС, низькими вало-

вими витратами на R&D. В другій групі регіонів рі-
вень щорічного зростання ВВП на душу населення є 
нижчим, ніж в цілому в країнах ЄС, рівень ВВП на 
душу населення – середній, валові витрати на R&D, 
як правило, вище за загальний показник по ЄС-27.  

Розвиток регіонів, які відстають, представлено 
в динаміці за 2011-2020 рр. на рис. 1 та 2.  

Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення в регіонах, які відстають, з низьким доходом 

Розраховано та складено автором за: [14; 15; 16]. 

Рис. 2. Динаміка ВВП на душу населення в регіонах, які відстають, з низьким зростанням 

Розраховано та складено автором за: [14; 15; 16]. 
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Графіки демонструють, що: 
(1) в більшості регіонів, які відстають, з низь-

ким доходом показник ВВП на душу населення  
відносно середнього в ЄС демонстрував поступове  
зростання ще до запровадження підходу смарт-спе-
ціалізації. В цілому можна зазначити, що за період з 
2011 по 2019 р. (до поширення COVID-19 у світі) 
цей ключовий показник поступово потрохи підви-
щувався в усіх регіонах. Так, ВВП на душу насе-
лення старопромислового регіону Болгарії Severen 
tsentralen підвищився за 10 років з 14,7 до 19,8%. 
Значне збільшення ВВП на душу населення відбу-
лось лише у найбільш розвиненому регіоні Румунії, 
що охоплює столицю Бухарест та навколишній по-
віт Ілфов (Bucuresti – Ilfov); 

(2) деякі регіони, наприклад туристичний 
Algarve (Португалія), почали зростати до запрова-
дження підходу смарт-спеціалізації. В інших регіо-
нах Португалії та Іспанії ВВП на душу населення  
підвищувався з 2014 р. Але у 2019 р., який можна 
вважати відносно стабільним для світової еконо-
міки, регіони Греції (Kentriki Makedonia, Anatoliki 
Makedonia, Thraki та Dytiki Ellada) та Італії (Puglia, 
Campania) мали зниження ВВП на душу населення 
порівняно з 2011 р.  

Нестача явних доказів щодо ефективності за-
стосування стратегії розумної спеціалізації викли-
кає суперечливе ставлення серед науковців до стра-
тегії через потенційні обмеження S3 для регіонів, які 
відстають, зокрема і старопромислових. Вони вказу-
ють на низку перешкод і викликів, які можуть зава-
жати регіонам, особливо тим, які відстають, іденти-
фікувати та визначати стратегічні пріоритети та  
ефективно реалізовувати стратегію розумної спеціа-
лізації, бути повною мірою залученими до міжна- 
родних мереж досліджень та інновацій.  

Аналіз зарубіжних публікацій дозволяє уза- 
гальнити ключові аспекти сучасної політики розум-
ної спеціалізації для регіонів, які відстають, зо- 
крема, старопромислових. 

1. Смарт-спеціалізація спирається, переважно,
на традиційну науково-технічну модель інновацій 
для регіонального економічного розвитку [17]. У 
зв’язку з цим вважається, що властива S3 логіка 
може викликати «ефект Матвія»1, за якого великі 
підприємницькі/технологічні можливості та бізнес-
мережі динамічних та провідних регіонів краще по-
зиціонують ці сфери для використання можливос-
тей програми RIS3 (Research and innovation strategies 
for smart specialisation). У регіонах, які відстають, 
такі можливості значно обмежені через, як правило, 

1 Ефект Матвія (Matthew effect) – феномен нерівномірного розподілу переваг, в якому сторона, яка вже ними 
володіє продовжує їх накопичувати і примножувати, тоді як інша, спочатку обмежена, виявляється обділена ще 
сильніше і, отже, має менші шанси на подальший успіх. Сам термін був уперше запропонований американським 
соціологом Р. Мертоном, який дав явищу таку назву по цитаті з «Притчі про таланти: в Євангелії від Матвія: … бо 
всякому, що має, дасться і примножиться, а у того, що не має, відніметься і те, що має.  

2 Європа приділяє пріоритетну увагу дослідженням та підтримці інновацій для таких широких ключових 
технологій: передове виробництво; сучасні матеріали; біологічні технології; мікро/наноелектроніка та фотоніка; 
штучний інтелект; безпека та підключення [19]. 

низьку технологічну базу та слабкі соціальні і ділові 
мережі [17; 18]. Регіони з розвиненими інновацій-
ними екосистемами поєднують горизонтальну та  
вертикальну політику. Горизонтальна політика 
сприяє співробітництву між університетами та про-
мисловістю, формуванням потенціалу ключових  
технологій (key enabling technologies)2, які відкрива-
ють широкі можливості нарощування промислових 
інновацій для вирішення соціальних проблем і ство-
рення передової сталої економіки. Вертикальна по-
літика орієнтована на конкретні дослідницькі, інно-
ваційні проєкти та ініціативи. Так, компанія Vinnova 
допомагає зміцнювати інноваційний потенціал 
Швеції, фокусуючись на конкретних проєктах в де-
сяти сферах, які мають життєво важливе значення 
для сталого розвитку суспільства [20, с. 12]. 

Разом із тим, слід враховувати і той факт, що 
потоки фінансування ЄС дедалі частіше спрямову-
ються на посилення регіональних інноваційних сис-
тем саме у регіонах, які відстають, відповідно до 
пріоритетів підходу S3 [21]. До них відносяться 
проєкти, які сприяють створенню та зміцненню 
інноваційних малих та середніх підприємств за до-
помогою послуг підтримки інновацій, державних за-
купівель науково-дослідних та дослідно-конструк-
торських робіт (НДДКР), премій за інновації, до- 
слідницької інфраструктури, організацій підтримки 
бізнесу, інноваційних мереж та платформ. Такі за-
ходи зосереджені не лише на високотехнологічних 
секторах, а й включають підтримку більш традицій-
них секторів, зокрема туризм, агропродовольче,  
текстильне та лісове господарство. Це дає можли-
вість низькотехнологічним секторам зосередитись 
на додаткових інноваціях та більш поступовій та 
адаптованій еволюції їх інноваційних систем. Од-
нак, цих зусиль недостатньо для виконання завдань 
політики згуртування ЄС, яку підтримує підхід 
RIS3. Результати досліджень демонструють значні 
відмінності між територіями в продуктивності 
праці, технологічному розвитку, людському капі-
талі та інноваційній активності [22; 23]. Тому пи-
тання, яким чином регіони, які відстають, зокрема  
і старопромислові регіони ЄС, отримують переваги 
від принципів смарт-спеціалізації, залишається 
об’єктом досліджень. При цьому фокус уваги до- 
слідників та практиків зосереджується на тому, як 
стратегії S3, що спираються на місцеві інноваційні 
досягнення, місцевий потенціал знань та компетен-
ції, можуть привести до сталого розвитку таких те-
риторій.  
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2. Процес підприємницького відкриття у регіо-
нах, які відстають, може призвести до блокування 
подальшого розвитку. Стратегія розумної спеціалі-
зації ґрунтується на підході «підприємницького від-
криття» [24] на місцевому рівні. Цей підхід спира-
ється на ендогенний розвиток, залучення активів, 
які існують і є специфічними для території та мо-
жуть сприяти реалізації мети створення нових ре- 
гіональних спеціалізацій [25]. «Підприємницьке  
відкриття» є ключовим аспектом смарт-спеціаліза-
ції. Воно реалізується завдяки інтерактивному про-
цесу, в якому беруть участь державні та приватні 
суб’єкти, що обмінюються інформацією про мож-
ливі майбутні технологічні та комерційні можливо-
сті. Через процес «підприємницького відкриття»  
відбувається ідентифікація та визначення пріорите-
тів сфер державного фінансування [20]. Інтерактив-
ний процес виникає на перетині сфер економічної 
діяльності. Наприклад, діяльність з переробки та 
аналізу великих даних для енергетичного сектору 
може мати широкий спектр застосування крім енер-
гетики. Вкрай важливо, щоб цей процес визначення 
пріоритетів політики був як спеціально адаптований 
до регіону, так і орієнтований на майбутнє з виді-
ленням ресурсів для тих секторів, технологій та ви-
дів діяльності, які пропонують регіону найкращу чи 
реальну можливість сформувати нову траєкторію 
свого економічного та промислового розвитку [12]. 
Тим не менш, для регіонів, що відстають, процес 
«підприємницького відкриття» може бути особливо 
складним через слабкий набір навичок та слабкі со-
ціальні та ділові мережі, які обмежують синергію, 
обмін ідеями та виявлення нових комерційних мож-
ливостей. Місцева влада і зацікавлені сторони біз-
несу в регіонах, які відстають, часто виявляють над-
мірну обережність і не схильні до ризику, в основ-
ному через відсутність досвіду успішних і широко-
масштабних змін. Крім того, місцеві монопольні або 
монопсонічні позиції, що вкоренилися, також мо-
жуть блокувати процес підприємницького відк-
риття. Цей фактор не дозволяє використовувати 
весь потенціал S3 навіть за наявності амбіцій та  
мотивації через невідповідність між політичними 
прагненнями та політичними можливостями [21, 
с. 21].  

На те, що процес підприємницького відкриття 
не реалізується повною мірою вказують недавні до-
слідження щодо характеристики регіональних євро-
пейських стратегій. У роботі [10] показано, що стра-
тегії, зазвичай, слабко пов'язані із внутрішніми умо-
вами кожного регіону та переважно імітують те, що 
роблять сусідні регіони. Незважаючи на помітні  
відмінності в інноваційних компетенціях між євро-

1 Автори роботи [29] запропонували варіант узагальнення інноваційної політики останніх десятиліть: інноваційна 
політика 1.0 відноситься до повоєнної інноваційної політики в галузі науки та НДДКР, інноваційна політика 2.0 
відноситься до системи інноваційної моделі з 1980-х років, поточна соціально-екологічна інноваційна політика 3.0 
покликана вирішити завдання трансформації переходу до сталого розвитку. 

пейськими регіонами, склад набору політик, як пра-
вило, однорідний. Це суперечить суттєвим відмін-
ностям між регіонами, розташованими в північно-
західних сегментах Європи, які здебільшого харак-
теризуються зрілими інноваційними системами, та 
регіонами, розташованими в південній та східній  
частинах Європи, де інноваційне та інституційне се-
редовище, як правило, є набагато менш розвиненим.  

3. Недостатня увага до екологічних та соціаль-
них інновацій при розробці політики смарт-спеціа-
лізації. Значна увага до науково-технічних моделей 
інновацій та підприємницької діяльності призвела 
до сумнівів, що перехід до сталого розвитку у регіо-
нах, які відстають, може бути досягнутий завдяки 
реалізації стратегій смарт-спеціалізації. Зокрема це 
стосується відповіді на питання, що мають робити 
політики, коли прагнення економічної конкуренто-
спроможності суперечить іншим аспектам соціаль-
ного благополуччя. Цей аспект є особливо важли-
вим у традиційних промислових регіонах через не-
обхідність зменшення негативного впливу промис-
лової діяльності, наприклад, забруднення вод та  
ґрунту промисловими стічними водами, розташу-
вання промислових відходів, викидів небезпечних 
речовин в атмосферу, на здоров’я місцевих мешкан-
ців [26]. 

Засновуючись на широкій концепції інновацій 
RIS3, яка пропонує не тільки інвестиції в дослід-
ження або виробничий сектор, а також підвищення 
конкурентоспроможності завдяки дизайну та твор-
чим галузям, соціальні та сервісні інновації, нові  
бізнес-моделі та практичні інновації [27, с. 9], 
K. Morgan запропонував неявну модель інновацій – 
соціально-екологічну. Її цілі інструментально не по-
в'язані із забезпеченням економічної конкуренто-
спроможності, а орієнтовані на важливі цілі людсь-
ких потреб, таких як охорона здоров'я, освіта, соціа-
льна допомога та сталість довкілля [28, с. 81]. На со-
ціально-екологічній моделі інновацій будується су-
часна інноваційна політика 3.01, яка все більше 
уваги приділяє зміні клімату, старінню суспільства, 
кризі біженців, продовольчій та енергетичній без-
пеці. Така політика порушує питання сталого та ін-
клюзивного суспільства на фундаментальному рівні 
[30] і пов’язана із сучасними концепціями «орієнто-
ваної на місії» інноваційної політики [31] та соціа-
льних інновацій [32]. 

Інноваційна політика 3.0 передбачає залучення 
потенціалу науки, технологій та інновацій для задо-
волення потреб суспільства через досягнення Глоба-
льних цілей − цілей Організації Об'єднаних Націй у 
сфері сталого розвитку. Це стосується завдань 
майже усіх цілей, а саме: 
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1) забезпечення створення стійких систем ви-
робництва продуктів харчування, що сприяють збе-
реженню екосистем і поступово покращують якість 
земель та ґрунтів, у першу чергу за рахунок вико- 
ристання інноваційних технологій (Ціль 2); 

2) створення у школах сучасних умов навчання,
включаючи інклюзивне, на основі інноваційних під-
ходів (Ціль 4); 

3) зменшення обсягів скидання неочищених
стічних вод, у першу чергу з використанням іннова-
ційних технологій водоочищення на державному та 
індивідуальному рівнях (Ціль 6); 

4) розширення інфраструктури та модернізація
мережі для забезпечення надійного та сталого енер-
гопостачання на основі впровадження інноваційних 
технологій (Ціль 7); 

5) сприяння забезпеченню надійних та безпеч-
них умов праці для всіх працюючих, зокрема шля-
хом застосовування інноваційних технологій у сфе-
рі охорони праці та промислової безпеки (Ціль 8); 

6) розвиток якісної, надійної, сталої та доступ-
ної інфраструктури, яка базується на використанні 
інноваційних технологій, у т. ч. екологічно чистих 
видів транспорту (Ціль 9); 

7) забезпечення доступності дорожньо-транс-
портної інфраструктури, яка базується на викорис-
танні інноваційних технологій, зокрема через роз-
ширення форм участі держави у різних інфраструк-
турних проєктах (Ціль 9); 

8) сприяння прискореному розвитку високо- та
середньовисокотехнологічних секторів переробної 
промисловості, які формуються на основі викорис-
тання ланцюгів «освіта – наука – виробництво» та 
кластерного підходу за напрямами: розвиток іннова-
ційної екосистеми; розвиток інформаційно-телеко-
мунікаційних технологій (ІКТ); застосування ІКТ в 
АПК, енергетиці, транспорті та промисловості; ви-
сокотехнологічне машинобудування; створення но-
вих матеріалів; розвиток фармацевтичної та біоін-
женерної галузей (Ціль 9); 

9) створення фінансової та інституційної сис-
теми (інноваційної інфраструктури), що забезпечу-
ватимуть розвиток наукових досліджень та науково-
технічних (експериментальних) розробок (Ціль 9); 

10) забезпечення своєчасного оповіщення насе-
лення про надзвичайні ситуації з використанням 
інноваційних технологій (Ціль 11); 

11) зменшення негативного впливу забрудню-
ючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом ви-
користання інноваційних технологій (Ціль 11); 

12) забезпечення сталого використання хіміч-
них речовин на основі інноваційних технологій та 
виробництв (Ціль 12); 

13) зменшення обсягів утворення відходів і
збільшення обсягів їх переробки та повторного ви-
користання на основі інноваційних технологій та ви-
робництв (Ціль 12); 

14) забезпечення сталого використання і захи-
сту морських та прибережних екосистем, підви- 

щення їх стійкості та відновлення на основі іннова-
ційних технологій (Ціль 13). 

Реалізація завдань Цілей сталого розвитку ви-
магає зусиль усіх секторів суспільства, і насамперед, 
на місцевому рівні: влади, бізнесу, громадянського 
суспільства та місцевих мешканців.  

Разом із тим, провадження інноваційних моде-
лей досягнення Глобальних цілей сталого розвитку 
залежить від подолання протиріч щодо зближення 
двох моделей інновацій – явної науково-технічної та 
неявної соціально-екологічної. Майбутній напрям 
європейської дослідницької та інноваційної полі-
тики та обсяги її фінансування намічено в новій про-
грамі ЄС Horizon Europe. Передбачається, що на 
складову «Глобальні виклики та промислова конку-
рентоспроможність» (інші дві – «Відкрита наука» та 
«Відкриті інновації») буде спрямовано найбільшу 
частку бюджету програми − 52,7 млрд євро із за- 
гальних 97,6 млрд на програмний період 2021– 
2027 рр. [33]. Саме в рамках цієї складової програми 
реалізовуватимуться проєкти досліджень та інно- 
вацій для вирішення проблем, які впливають на  
повсякденне життя: від боротьби із онкологічними 
захворюваннями до очищення навколишнього сере-
довища від побутового та промислового забруд-
нення. Ймовірно, що дві моделі інновацій стануть 
ще більш взаємопов’язаними, оскільки складно  
«уявити проєкти НДДКР, які спрямовані на вирі-
шення соціальних проблем, таких як охорона здоро-
в'я, догляд за літніми людьми, мобільність, міста з 
низьким рівнем викидів вуглецю або океани без  
пластику, в яких не беруть участь соціально-еколо-
гічні суб'єкти як ключові гравці поряд із традицій-
ними суб'єктами науки та техніки» [27]. 

У контексті регіонів, які відстають, зближення 
двох моделей інновацій не буде швидким процесом 
через протиріччя між розподілом ресурсів для реа-
лізації проєктів з НДДКР Рамкових програм ЄС та 
заснованих на НДДКР заходах реалізації політики 
згуртованості, яка фінансується європейськими 
структурними та інвестиційними фондами. Рамочні 
фонди та фонди згуртованості принципово відрізня-
ються. Так, за програмою «HORIZON 2020» кошти 
розподілялись за принципом «переваги», у той час 
як кошти структурних фондів для регіонів, що від- 
стають, виділяються за принципом «необхідності». 
Також ці програми працюють за різним просторо-
вим охопленням: «HORIZON 2020» фокусує увагу, 
переважно, на транснаціональних проєктах, а струк-
турні та інвестиційні фонди – на національних та ре-
гіональних. Отже, координація та підтримка взаємо-
пов'язаності поки уявляються такими, що складно 
досягти. 

Таким чином, переосмислення підходів до роз-
витку старопромисливих територій стосується пере-
гляду ролі інновацій. Критичні погляди на модель 
регіонального розвитку, заснованої на технологіч-
них інноваціях, відображає напрями наукових інно-
ваційних регіональних досліджень останнього деся- 
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тиліття. Вони акцентуються на розумінні ролі інно-
вацій у соціальних та екологічних покращеннях 
життя. Комплексний підхід до розвитку регіонів на 
основі соціально-екологічних інновацій можна 
знайти у роботах, пов'язаних з інноваційними до- 
слідженнями в контексті фундаментальної еконо-
міки.  

Фундаментальна економіка як новий на-
прям інноваційної політики для старопромисло-
вих регіонів 

Місцева політика, спрямована на інклюзивний 
збалансований розвиток старопромислових регіо-
нів, має враховувати не тільки промислову базу, а й 
соціальну структуру та бути націленою на вирі-
шення екологічних проблем. В регіонах, які відста-
ють, це є особливо важливим, оскільки місцева еко-
номіка складається, насамперед, з секторів «фунда-
ментальної економіки» (англ. Foundational econo-
my), тобто основних (переважно колективних) това-
рів та послуг, які є базисом повсякденного життя 
[34].  

Фундаментальна економіка – концепція в на- 
уковій літературі та політиці, яка орієнтована на 
конкретну місцевість (англ. place-based policy), ос- 
кільки фокусується не на секторах економіки знань, 
а на сферах, які забезпечують населення соціаль-
ними благами та послугами, що складають основу 
повсякденного цивілізованого життя. До них відно-
сяться: надання послуг через труби та кабелі, мережі 
та відгалуження, що розподіляють воду, електроене-
ргію, газ, телекомунікації, банківські послуги та 
продукти харчування, послуги початкової та серед-
ньої освіти, охорони здоров'я, догляду за дітьми та 
людьми похилого віку [35, с. 15]. 

Концепція фундаментальної економіки ґрунту-
ється на таких ідеях.  

1. Основна проблема підходу до розвитку тери-
торій, заснованого на високих технологіях, полягає 
в тому, що ці галузі фактично складають незначну 
частку економічної діяльності території, що робить 
малоймовірним успіх стратегій, сфокусованих на  
технологічних інноваціях у більшості регіонів. До- 
слідники вказують на відносно обмежену частку ви-
сокотехнологічних галузей з точки зору зайнятості 
та доданої вартості [36; 37]. Натомість передбача-
ється, що «важливі для добробуту товари та послу-
ги» [37, с. 19] мають займати центральне місце у зу-
силлях економічного розвитку, оскільки відсутність 
таких послуг обмежує можливості громадян вести 
гідне життя. Добробут громадян менше залежить від 
індивідуального і більше від суспільного спожи-
вання основних (базових) товарів та послуг. Індиві-
дуальне споживання залежить від ринкового до-
ходу, в той час як базове споживання − від соціаль-
ної інфраструктури та мереж доставки, які не ство-
рюються автоматично, навіть зі зростанням доходів 
індивідуумів. 

2. Фундаментальна економіка пропонує підхід
до вирішення проблеми регіонального розвитку,  
пов'язаної із соціальною поляризацією. Фундамен-
тальні галузі переважно є нерухомими і прив'яза-
ними до регіонального масштабу, вони меншою мі-
рою стають об'єктами конкуренції між регіональ-
ною владою, що може призвести до передачі знач-
них державних ресурсів елітним групам [38]. До 
того ж акцент на забезпеченні належних умов праці 
в фундаментальних галузях, зокрема, гідної заробіт-
ної плати, може покращити умови життя значної  
частини працездатного населення, у тому числі ба-
гатьох людей, зайнятих у професіях, які були мало-
оплачуваними та характеризувалися непривабли-
вими умовами праці. Нарешті, забезпечення якості 
та доступності послуг, які є важливими для всіх, по-
кращить умови життя широких верств населення, 
зокрема, соціально маргіналізованих груп та людей, 
не зайнятих на ринку праці [39]. 

3. В рамках фундаментальної економіки харак-
терною роллю державної політики має бути забезпе-
чення основних послуг для всіх громадян (а не обсяг 
економічного зростання та робочих місць). Якщо 
метою є благополуччя громадян, то політика на на-
ціональному та регіональному рівнях має бути пере-
орієнтована на базове споживання та забезпечення 
загального мінімального доступу та якості. Однак це 
може бути досягнуто лише за умов збереження те-
риторіальності базової економіки, що останнім ча-
сом становиться складніше досягти через оцифру-
вання багатьох послуг та появу технологічних мож-
ливостей надання їх на відстані. З одного боку, це 
пропонує більш широкий спектр послуг периферій-
ним регіонам, які в іншому випадку могли б зіткну-
тися з повним зникненням послуг [40], а з іншого − 
призводить до ризиків соціальної ізоляції через  
цифровий розрив [41]. Оцифрування послуг може 
призвести до просторової концентрації виробництва 
та використання деяких базових послуг через пере-
міщення їх з периферії до міських центрів. У техно-
логічно розвинених країнах це стосується навіть 
громадського транспорту, де проводяться випробу-
вання безпілотних автобусів та капсул [42]. 

4. Як місцева політика, що зорієнтована на ін-
клюзивний сталий розвиток, фундаментальна еко-
номіка має пропонувати підходи до забезпечення 
екологічної сталості. Дослідники визнають і той 
факт, що фундаментальна економіка поки не здатна 
оптимізувати взаємодію соціальних та екологічних 
аспектів [43]. Так, стверджується, що споживання 
деяких базових послуг, таких як освіта та охорона 
здоров’я меншою мірою залежить від довгих вугле-
цевих ланцюжків постачання [44]. Прихильники  
фундаментальної економіки визнають, що не існує і 
не може бути універсальних підходів щодо того, які 
послуги слід вважати основними. Скоріше це визна-
чається інституційними, географічними, історич-
ними та культурними чинниками. Території мають 
встановлювати власні основні пріоритети. Так, для 
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старопромислових характерним є наявність ділянок 
або об’єктів, які є покинутими, мають проблеми еко-
логічного забруднення та потребують проведення 
низки заходів для подальшого ефективного вико- 
ристання з метою соціального та економічного роз-
витку території. Такі об'єкти становлять ризик для 
навколишнього середовища і здоров'я мешканців, 
оскільки є джерелами забруднення підземних вод, 
землі та повітря, а у разі знаходження занедбаних 
будівель – існує високий ризик аварій та підвищення 
рівня злочинності. Це значно ускладнює надання 
якісних соціальних та екосистемних послуг. Ревіта-
лізація таких об'єктів сприятиме покращенню стану 
довкілля, зниженню ризику погіршення здоров’я  
місцевих мешканців, зростанню цін на нерухомість, 
прибуттю нових талановитих людей до регіонів, які 
будуть користуватися екосистемними послугами, 
зберігати їх та тим самим сприяти економічному ро-
звитку місцевих громад. 

Отже, фундаментальне мислення в його ниніш-
ньому вигляді не пропонує переконливих відповідей 
на всі основні проблеми регіонального розвитку. Ра-
зом із тим воно має переваги в порівнянні з підхо-
дами до регіонального розвитку, орієнтованими на 
явну науково-технічну модель інновацій. Тому всі 
поточні обмеження, з якими стикається фундамен-
тальна економіка, мають бути максимально врахо-
вані при її практичній реалізації. 

Висновки та рекомендації для України. 
Узагальнено сучасні погляди на переосмис-

лення підходів до розвитку старопромислових тери-
торій у ЄС. Вони базуються на критичній оцінці по-
літики смарт-спеціалізації, яка спирається, пере- 
важно, на традиційну науково-технічну модель 
інновацій, та зосереджується на неявній соціально-
екологічній моделі, що передбачає залучення по- 
тенціалу науки, технологій та інновацій для задово-
лення потреб суспільства через досягнення завдань 
цілей Організації Об'єднаних Націй у сфері сталого 
розвитку. 

Комплексний підхід до розвитку регіонів на ос-
нові соціально-екологічних інновацій надає концеп-
ція фундаментальної економіки, яка фокусується не 
на секторах економіки знань, а на сферах, які забез-
печують населення основними соціальними благами 
та послугами. 

Для України підхід фундаментальної еконо-
міки заслуговує на увагу з таких причин: 

1. За час війни в Україні визначилися тимча-
сово окуповані, прифронтові та тилові типи терито-
рій. Повоєнне відновлення громад залежатиме від 
особливостей кожного типу територій, напрямів по-
долання негативних тенденцій, які мали місце у їх 
розвитку раніше, та пошуку відповідей на нові ви-
клики, з якими нині стикається економіка, соціальна 
та екологічна сфера кожної території. Перш за все, 
увага приділятиметься створенню гідних умов 
життя та розвитку мешканців, будуванню житла для 
розселення людей, які втратили свої будинки внаслі- 

док війни, відновленню пошкоджених інфраструк-
турних об’єктів, об’єктів надання медичних, освіт-
ніх та адміністративних послуг, критичної інфра-
структури у сфері тепло-, енерго- та водопоста-
чання. Це особливо ускладняється у традиційних 
промислових регіонах, які переважно, розташовані 
на сході країни і зазнали найбільших руйнувань. До 
того ж, саме з таких територій зараз відбувається ре-
локація підприємств до більш безпечних регіонів. З 
одного боку, це дозволяє зберегти виробничі потуж-
ності, а з іншого − може значно поглибити регіо- 
нальну нерівність, особливо у разі неповернення 
промислових підприємств до попереднього місця 
розташування у повоєнний період.  

2. Внутрішній ринок ЄС передбачає забезпе-
чення вільного руху товарів, осіб, послуг і капіталу, 
що закріплене у міжнародних угодах, укладених 
між державами-членами ЄС, зокрема в Договорі про 
функціонування Європейського Союзу [45]. Вже на-
разі відбувається переміщення людей та бізнесу з 
України за кордон. Підприємці прагнуть викорис-
тати можливість інтеграції в бізнес-середовище та 
ринок Європейського Союзу для розвитку, відкри-
ваючи офіс або релокуючи частину бізнесу в євро-
пейську країну. Наша держава на національному та 
регіональному рівнях стикнеться у подальшому з  
серйозним ризиком програти у жорсткий конкурен-
ції за використання мобільних факторів вироб- 
ництва. Тому поряд із вдосконаленням регулятор-
ного середовища для стимулювання бізнесу важли-
вим є забезпечення створення і підтримки повноцін-
ного життєвого середовища, надання якісних та до-
ступних публічних послуг в регіонах, тобто ство-
рення комфортних умов для фізичної і розумової ді-
яльності людини, спрямованої на досягнення корис-
ного результату. 

Отже, необхідним є забезпечення рівноваги 
між стратегічним плануванням розвитку регіонів на 
принципах смарт-спеціалізації, заснованої на техно-
логічних інноваціях, та фундаментальної економіки, 
яка базується на неявній соціально-екологічній мо-
делі інновацій. Зважаючи на різні типи регіонів Ук-
раїни, необхідність відновлення територій, особ-
ливо у регіонах зі значними руйнуваннями, підходи 
до досягнення такої рівноваги та встановлення пріо-
ритетних значень для розвитку будуть різними, що 
слід враховувати при розробці стратегій регіональ-
ного розвитку на 2024-2027 роки.  

Реалізація запропонованого підходу дозволить 
старопромисловим регіонам України в умовах воєн-
ного стану та повоєнного відновлення ефективно 
відбудувати економіку, соціальну та екологічну 
сферу на якісно новій основі й забезпечити високий 
рівень конкурентоспроможності в умовах євро- 
інтеграції, не може бути сформований раз і назав-
жди. Такий підхід до стратегічного планування має 
постійно розвиватися й удосконалюватися. При 
цьому індустріалізацію слід розглядати як основний 
шлях забезпечення успішного економічного роз- 
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витку на національному та регіональному рівнях. 
Українська промисловість зберігає певні можливо-
сті для здійснення переходу на новий технологічний 
рівень завдяки впровадженню у співпраці з європей-
ськими партнерами нових цифрових і кіберфізичних 
технологій, які сприятимуть вирішенню, у тому чи-
слі, екологічних проблем. Старопромислові регіони 
мають використовувати як науково-технічну, так і 

соціально-екологічну моделі інновацій, навіть якщо 
перша являє невелику частку регіональної зайнято-
сті.  

Напрями подальших досліджень стосувати-
муться галузевих особливостей традиційних про- 
мислових територій в умовах воєнного стану та по-
воєнного відновлення в контексті реалізації страте-
гій смарт-спеціалізації. 
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Солдак М. О. Особливості відновлення старопромислових територій в контексті Глобальних цілей та реалізації 
стратегій смарт-спеціалізації  

Виклики, пов’язані із воєнними діями та подальшим повоєнним відновленням, зовнішніми і внутрішніми факторами 
функціонування вітчизняних галузей промисловості потребують науково обґрунтованих концептуальних положень ревіталі-
зації старопромислових територій на нових принципах стратегічного планування та в контексті Глобальних цілей сталого 
розвитку.  

Метою статті є узагальнення сучасних поглядів на переосмислення підходів до розвитку старопромислових територій у 
Європейському Союзі та визначення напрямів відновлення старопромислових територій України в контексті Глобальних ці-
лей та реалізації стратегій смарт-спеціалізації в умовах повоєнного відновлення. 

У Європейському Союзі нові погляди базуються на критичній оцінці політики смарт-спеціалізації, яка спирається, пе-
реважно, на традиційну науково-технічну модель інновацій, та фокусується на неявній соціально-екологічній моделі, що пе-
редбачає залучення потенціалу науки, технологій та інновацій для задоволення потреб суспільства через досягнення завдань 
цілей Організації Об'єднаних Націй у сфері сталого розвитку. 

Комплексний підхід до переосмислення розвитку регіонів на основі соціально-екологічних інновацій надає концепція 
фундаментальної економіки. Вона ґрунтується не на секторах економіки знань, а на сферах, які забезпечують населення ос-
новними соціальними благами та послугами, що складають основу повсякденного цивілізованого життя.  

Повоєнне відновлення громад в Україні буде зосереджено, перш за все, на досягненні соціального благополуччя, яке 
має стати основною метою інноваційної політики. Тому необхідним є забезпечення рівноваги між стратегічним плануванням 
розвитку регіонів на принципах смарт-спеціалізації, заснованої на технологічних інноваціях, та фундаментальної економіки, 
яка базується на неявній соціально-екологічній моделі інновацій. Підходи до досягнення такої рівноваги та встановлення 
пріоритетних значень для розвитку будуть різними, зважаючи на різні типи регіонів України (тимчасово окуповані, при- 
фронтові та тилові). Це слід враховувати при розробці стратегій регіонального розвитку на 2024-2027 роки.  

Ключові слова: старопромислові території, смарт спеціалізація, Глобальні цілі, промисловість, інновації, повоєнне від-
новлення. 

Soldak M. Peculiarities of Restoration of Old Industrial Areas in the Context of Global Goals and Implementation of 
Smart Specialization Strategies 

Challenges associated with military activities and subsequent post-war reconstruction, external and internal factors of the func-
tioning of domestic industries require scientifically grounded conceptual provisions for the revitalization of old industrial areas based 
on new principles of strategic planning and in the context of the Global Goals of Sustainable Development.  

The purpose of the article is to summarize modern views on the rethinking of approaches to the development of old industrial 
areas in the European Union and to determine directions for the restoration of old industrial areas of Ukraine in the context of the 
Global Goals and the implementation of smart specialization strategies in the conditions of post-war recovery. 

In the European Union, new views are based on a critical evaluation of the smart specialization policy, which relies mainly on 
the traditional scientific and technical model of innovation, and focuses on an implicit social-ecological model, which provides for the 
involvement of the potential of science, technology and innovation to meet the needs of society through achieving the goals of the 
United Nations in the sphere of sustainable development. 

A comprehensive approach to rethinking the development of regions on the basis of socio-ecological innovations is provided by 
the conception of fundamental economics. It is based not on sectors of the knowledge economy, but on areas that provide the population 
with basic social goods and services that form the basis of everyday civilized life. 

The post-war recovery of communities in Ukraine will be focused, first of all, on achieving social well-being, which should 
become the main goal of innovative policy. Therefore, it is necessary to ensure a balance between the strategic planning of the deve- 
lopment of regions based on the principles of smart specialization, grounded on technological innovations, and the fundamental econ-
omy, which is based on an implicit socio-ecological model of innovation. Approaches to achieving such a balance and establishing 
priority values for development will be different, taking into account different types of regions of Ukraine (temporarily occupied, front-
line and rear). This should be taken into account when developing regional development strategies for 2024-2027. 

Keywords: old industrial areas, smart specialization, Global Goals, industry, innovation, post-war recovery. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ  
ВТРАТ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. В опублікованих до- 
слідженнях вітчизняних та світових аналітичних 
центрів, неурядових організацій, аналітиків та СМІ 
[1-7] відмічається сповільнення зростання світової 
економіки у цілому внаслідок негативних наслідків 
усіх попередніх «хвиль» пандемії, зниження ділової 
активності бізнесу та зростаючого рівня інфляції  на 
фоні значного росту екстремістських тенденцій, по-
глиблення ескалації, політичної поляризації та соці-
альних негараздів у всьому світі.  

В прогнозах розвитку світу на 2023 р. міжна- 
родних організацій, дослідженнях й публікаціях різ-
них експертів провідне місце відведено сценаріям 
російсько-української війни та відповідним нега- 
тивним впливам і ризикам, які пов’язані з глобаль-
ною економічною, енергетичною, продовольчою 
кризами, порушеннями ланцюга поставок, небезпе-
кою та погіршенням якості життя населення та ін.  

Актуальність проблеми подолання цих кризо-
вих явищ вимагає об’єднання зусиль міжнародної 
спільноти, урядів країн, бізнесу та громадян, фахів-
ців різних галузей економіки, волонтерів, активістів, 
«лідерів думок», науковців тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та 
виділення невирішених частин загальної про-
блеми. На цей час з’являються перші результати до-
сліджень [1-7] основних викликів 2022 р., які, на 
жаль, продовжаться й у 2023 р.  

У дослідженні [8] стану розвитку України (на 
2019 р. порівняно з країнами колишнього СРСР) від-
мічалось, що «Україна не використовує свій потен-
ціал у повній мірі, має відставання від багатьох 
країн колишнього пострадянського простору. Це 
пов’язано з наявністю невирішених конфліктів (у 
т.ч. воєнних) на території країни, з постійними еко-
номічними та політичними кризами, високою ко- 

румпованістю влади, олігархічним впливом, зов- 
нішнім управлінням та високим рівнем залежності 
країни, значним відтоком трудових ресурсів з країни 
та ін.».  

Варто констатувати, що зараз різноманітні ри-
зики та кризові явища тільки зросли та поглиблені. 
Проте з метою пошуку можливостей їх подолання 
необхідно вже зараз формувати стратегію та тактику 
дій по відновленню України.  

Метою статті є визначення соціальних та еко-
логічних втрат від війни в Україні та огляд прийня-
тих програм для зниження існуючих ризиків та по-
долання наслідків російсько-української війни у 
майбутньому.   

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прояв жахливих наслідків російсько-української 
війни в Україні насамперед полягає в значних пря-
мих людських втратах, колосальних руйнуваннях, 
подальшої небезпеки постійних обстрілів, погір-
шенні якості життя населення і вимушеної міграції.  

Нацбанк дослідив вплив хвилі біженців з Укра-
їни на країни Євросоюзу та дійшов висновку, що ук-
раїнці пожвавили їх економіки і пом’якшили вплив 
нової економічної кризи, що крокує планетою. Вони 
швидко адаптуються до нових умов, шукають ро-
боту і платять податки. Однак те, що стало надбан-
ням для ЄС, виявилося втратою для економіки Ук-
раїни. За даними Управління верховного комісара 
ООН у справах біженців (UNHCR), статус тимчасо-
вого захисту у країнах Європи отримали близько  
4,9 млн. українських біженців. Це близько 1% від 
населення країн Євросоюзу. Найбільше українців 
прийняли Польща, Німеччина та Чехія (рис. 1). 
Люди, які тікають за кордон від війни, як правило, 
перебувають у складному соціальному становищі. У 
нових країнах їм потрібно знайти житло, одяг, їжу  
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Рис. 1.  Кількість українських біженців в країнах Європи [7] 

та ліки. Левову частку цих витрат покривають  
бюджети країн Євросоюзу. Характерною особли- 
вістю хвилі українських біженців є значна частка се-
ред них неповнолітніх (за розрахунками ООН та 
економістів, вона становить 28-44%). Це створює 
додатковий тиск на бюджети держав, оскільки їм  
необхідно здійснювати додаткові видатки на освіту 
українців та їх адаптацію. Наприклад, у Польщі ви-
датки на освіту для майже 560 тис. зареєстрованих 
там українських дітей становлять 2,2 млрд євро, а 
витрати на їх медичне забезпечення оцінюються  
1,5 млрд євро, ідеться в дослідженні Нацбанку. Од-
нак за розрахунками ЄЦБ, від 25 до 55% українських 
вимушених мігрантів працевлаштуються або ак- 
тивно шукатимуть роботу в країнах-реципієнтах. Це 
збільшить робочу силу ЄС на 0,2-0,8% або на 0,3- 
1,3 млн осіб. Відтак, біженці з України можуть стати 
поштовхом для розвитку економік деяких країн ЄС. 
У деяких державах українці вже "окупилися" місце-
вим бюджетам, компенсувавши виділені на під- 
тримку біженців державні ресурси. [7] 

Ці негативні події розгортаються на фоні 
тренду погіршення якості життя населення в Україні 
останніх років (рис. 2), що недарма відмічали укла-
дачі щорічного рейтингу якості життя серед країн 
світу, коли оцінювали такі критерії, як: клімат, рі-
вень забруднення довкілля, купівельна спромож-
ність населення, співвідношення цін на житло і до- 

ходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони 
здоров'я та ін. Якщо за цими параметрами у 2013 р. 
Україна посідала 57 місце серед 67 країн, то у 
2020 р. Україна опинилася на 65 позиції з 80 (укла-
дачі рейтингу оцінили як «дуже низький» – індекс 
купівельної спроможності українців та «високий» – 
індекс забруднення довкілля). [1].  

Останні оцінки загрозливого екологічного 
стану підтверджуються й опублікованими статис- 
тичними даними рівня забруднення довкілля [9], 
аналіз яких (рис. 3 – рис. 5) показав, що дійсно рі-
вень забруднення в країні дуже високий (перевищує 
більш ніж у 5-10 разів деякі екологічні показники 
країн Європи), а його певне скорочення пов’язано з 
певним впровадженням сучасних екоспрямованих 
технологій (рис. 4, рис. 5) та зі значним скороченням 
темпів виробництва внаслідок процесів деіндустріа-
лізації.  

З часом певні результати від інвестування ос- 
новних галузей – драйверів економіки країни та дер-
жавна підтримка природоохоронних заходів (рис. 4, 
рис. 5) могли б позитивно вплинути на рівень забез-
печення соціальної та екологічної складової стало-
сті розвитку держави, однак сумна для країни дата 
«24.02.2022» зруйнувала усі сподівання. Шок, за-
вданий війною українській економіці, перекреслив 
прогрес, якого було досягнуто упродовж останніх 
років. За даними аналітичної платформи "Вокс  
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Україна", зростання української економіки в період 
з 2016 до 2021 р. забезпечило відновлення ВВП до 
рівня, який країна мала до анексії Росією Криму у 
2014 р. Війна мала драматичний вплив на зайнятість 

населення по всій країні: близько 40 відсотків укра-
їнців, які мали роботу до вторгнення, втратили її, 
тоді як половина працевлаштованих зіштовхнулася 
зі скороченням заробітної платні [5]. 

Рис. 2. Місце України серед країн світу у 2020 р.  за рівнем «якості життя» [1] 

Рис. 3. Показники рівня забруднення  в країні за 2010-2020 рр.  
(побудовано на підставі даних статистики [9]) 
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Рис. 4. Структура капітальних інвестиції на основні заходи з охорони  
навколишнього природного середовища (надалі – НПС) у 2020 р.  

(побудовано на підставі даних статистики [9]) 

Рис. 5. Поточні витрати на охорону НПС  за їх видами  
(побудовано на підставі даних статистики [9]) 
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об'єкти, житлові будинки; випускають ракети і ски-
дають авіабомби на наші міста; захоплюють най- 
більшу в Європі атомну електростанцію і погрожу-
ють техногенною катастрофою не лише Україні, але 
і Європі. Потенційні масштаби її наслідків складно 
навіть уявити. Поки світ бореться з глобальною змі- 
ною клімату, країна-агресор щодня здійснює еко-
цид. Скільки років знадобиться на відновлення  
навколишнього середовища нашої країни після 
війни – питання відкрите [3]. 

За період з початку широкомасштабного росій-
ського вторгнення в Україну Оперативний штаб при 
Державній екологічній інспекції України зафіксував 
245 злочинів проти довкілля (рис. 6): за даними 
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ко 2,4 млн тонн, у 2021 р. – 2,25 млн тонн, то на сьо-
годні викиди забруднюючих речовин в атмо- 
сферне повітря, які фахівці Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів України змогли обра-
хувати, від горіння лише на зруйнованих нафтоба-
зах, вже перевищують 499 тис. тонн забруднюючих 

речовин). Наслідки, які можуть спричинити стан на 
Запорізькій АЕС, на думку міністра захисту до-
вкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця на-
віть змоделювати неможливо: «це буде не Чорно-
биль, а 10 Чорнобилів в одному місці, 3000 Хіросім» 
[3; 4]. 

Рис. 6. Географія, види та кількість екозлочинів 
(угруповано за даними [4]) 

За даними Державної екологічної інспекції Ук-
раїни [4] основними видами екозагроз від російсь-
кого вторгнення є:  

1) загрози ядерній та радіаційній безпеці;
2) атаки на інфраструктурні та промислові

об’єкти; 
3) забруднення, яке безпосередньо спричинене

бойовими діями; 
4) шкода водним ресурсам, зокрема забруд-

нення внаслідок обстрілів акваторії Чорного моря, а 
також негативне втручання в екосистему Азовсь-
кого моря; 

5) війна зачепила близько третини всього при-
родно-заповідного фонду України.  

На думку екологів, майбутнє довкілля напряму 
залежить від того, як саме українці будуть відбудо- 
вувати країну після війни. Можуть збільшитися ви-
киди через виробництво будівельних матеріалів та 
відбудову. Частину природних територій можуть 
віддати під забудову для відновлення населених  
пунктів, вже з'явилися нові сміттєзвалища з залиш-
ків зруйнованих будівель та "кладовища техніки". 
Разом із тим, на рівні держави країна підтримала єв-
ропейський зелений курс, який в цьому контексті 
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повинен стати «орієнтиром під час відбудови міст, 
зробити їх більш екологічними, зменшити кількість 
автомобілів, прокласти вело доріжки, підвищити 
енергетичну стійкість наших будинків» [5]. 

Висновки. Саме тому задля ліквідації негатив-
них наслідків війни вже зараз урядом України прий-
мається низка програм відбудови країни економіко-
соціального та екологічного спрямування.  

1. Вже зараз розробляють Стратегію повер-
нення мільйонів українських мігрантів, яка враховує 
наступні аспекти [7]: 

Житло. Чимало українців виїхали за кордон  
через руйнування їх помешкань, тому житлова полі-
тика після війни має стати однією з пріоритетних. 
Перші спроби уряд уже робить. Започаткована ним 
програма "єОселя" дає змогу взяти пільговий кредит 
на купівлю житла під 3% річних терміном до 20 ро-
ків. Щоправда, наразі ця програма доступна лише 
для військовослужбовців, учителів, медиків та на- 
уково-педагогічних працівників. Допомога від дер-
жави: як отримати компенсацію за зруйноване вій-
ною майно. 

Освіта. Оскільки чимало вимушених мігрантів 
поїхали з України з дітьми, то державі слід подбати 
про те, аби ці діти не втрачали зв’язок з батьківщи-
ною. Активний розвиток програм дистанційного на-
вчання дітей чи паралельного індивідуального нав-
чання за українською програмою дозволить дитині 
обрати між іноземним та українським вищим нав- 
чальним закладом. 

Економічні можливості. Ще одна вагома скла-
дова успіху політики з повернення мігрантів – наяв-
ність можливостей для заробітку. Державі потрібно 
буде сприяти працевлаштуванню, знизивши по- 
датки на фонд оплати праці або започаткувавши 
інші стимули для найму. Держава також має спри-
яти пожвавленню бізнес-процесів, доступності кре-
дитів, дерегуляції, спрощенню умов для ведення  
бізнесу, аби колишні біженці могли швидко відк-
рити власну справу [7]. 

2. Україна швидкими темпами стає партнерами
багатьох міжнародних проєктів та програм щодо: 

– будівництва центрів для відновлення живої
природи; 

– управління відходами (зокрема утилізації від-
ходів руйнації та військового металобрухту;  припи-
нення міграції великої кількості сміття водними 
об’єктами);  

– покращення якості питної води та рівня забез-
печеності населення питною водою (ще до війни Ук-
раїна посідала ганебну 125-ту позицію зі 180 країн 
світу, зараз стан погіршився внаслідок постійних об-
стрілів очисних споруд, руйнування водогонів та ін-
шої водної інфраструктури, неможливість швидко її 
полагодити, що й вплинуло на якість і кількість 
води);   

– контролю обсягів рубок в лісах тощо.
3. В країні діє офіційний вебресурс «ЕкоЗаг-

роза» (https://ecozagroza.gov.ua) і мобільний додаток 
Міндовкілля (https://bit.ly/ecozagroza_googleplay; 
https://apple.co/3P7pyJ8), завдяки якому кожен 
зможе оперативно отримати достовірну інформацію 
про стан повітря, води, ґрунту та дізнатись інші до-
вкіллєві дані. Продовжуються дискусія серед фахів-
ців та чиновників щодо доцільності використання 
екологічного податку на місцях та визначення ін-
струментів для стимулювання покращення еколо- 
гічної ситуації в Україні; 

4. Активно готується нормативно-правова база
міжнародно-правових механізмів відшкодування 
(компенсації) збитків, отриманих внаслідок зброй-
ної російської агресії, зокрема за рахунок репарацій 
з РФ, а також інших джерел фінансування компен-
сації (прийнято Закон України № 2249-IX «Про за-
твердження Указу Президента України «Про рі-
шення Ради національної безпеки та оборони Укра-
їни від 11 травня 2022 року «Про примусове вилу-
чення в Україні об’єктів права власності Російської 
Федерації та його резидентів»; прийнято за основу 
проєкт закону України № 7198 «Про компенсацію за 
пошкодження та знищення окремих категорій 
об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених росій-
ської військовою агресією», яким передбачається  
відшкодування шкоди фізичним особам внаслідок 
пошкодження або втрати їх нерухомого майна; зби-
раються та узгоджуються усі необхідні документи 
для процедур міжнародного арбітражу у справі про 
відшкодування шкоди, заподіяної державою-агресо-
ром [1-7]. 

Отже, наше майбутнє формується вже сьогодні 
і це не лозунг, а наші реалії. Недарма 2022 р. показав 
всьому світу нашу силу та незламність, прагнення 
українців до свободи і незалежності. 
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Латишева О. В., Ровенська В. В., Смирнова І. І., Міхєєв О. Ю. Дослідження соціальних та екологічних втрат від 
війни в Україні 

У статті проаналізовано соціальні,  економічні та екологічні наслідки бойових дій в Україні. Встановлено, що прояв 
жахливих наслідків російсько-української війни в Україні насамперед полягає в значних прямих людських втратах, колосаль-
них руйнуваннях, подальшій небезпеці постійних обстрілів, погіршенні якості життя населення і вимушеній міграції. Вста-
новлено, як вимушена міграція українців в більш безпечні міста впливає на національну економіку та економіку інших країн. 
Проаналізовано динаміку рівня якості життя та встановлено чинники впливу на індикатори цього критерію. Проаналізовано 
зміни соціальних показників, оцінена динаміка параметрів забруднення довкілля і з'ясовано характер та кількість екологічних 
злочинів від бойових дій в Україні. Доведено, що актуальність проблеми подолання негативних кризових явищ вимагає об’єд-
нання зусиль міжнародної спільноти, урядів країн, бізнесу та громадян, фахівців різних галузей економіки, волонтерів, акти-
вістів, «лідерів думок», науковців тощо. Доказано, що вже зараз уряд країни приймає програми відбудови країни для зниження 
рівня соціально-економічних та екологічних ризиків. Проведено огляд прийнятих програм для зниження існуючих ризиків в 
Україні для подолання наслідків російсько-української війни у майбутньому.   

Ключові слова: вимушена міграція, наслідки війни, соціальні втрати, якість життя, екологічні злочини, програми відбу-
дови країни, збройна російська агресія. 

Latysheva O., Rovenska V., Smirnova I., Mikheev O. Research of Social and Ecological Losses from the War in Ukraine 
The article analyzes the social, economic and environmental consequences of hostilities in Ukraine. It has been established that 

the manifestation of the terrible consequences of the Russian-Ukrainian war in Ukraine primarily consists of significant direct human 
losses, colossal destruction, the further danger of constant shelling, deterioration of the quality of life of the population and forced 
migration. It is established how the forced migration of Ukrainians to safer cities affects the national economy and the economy of 
other countries. The dynamics of the level of quality of life were analyzed and the factors affecting the indicators of this criterion were 
determined. The changes in social indicators were analyzed, the dynamics of environmental pollution parameters were assessed, and 
the nature and number of environmental crimes from hostilities in Ukraine were clarified. It has been proven that the urgency of the 
problem of overcoming negative crisis phenomena requires the unification of the efforts of the international community, country 
governments, businesses and citizens, specialists in various branches of the economy, volunteers, activists, "opinion leaders", scientists, 
etc. It has been proven that the country's government is already adopting the country's reconstruction programs to reduce the level of 
socio-economic and environmental risks. A review of the adopted programs to reduce the existing risks in Ukraine to overcome the 
consequences of the Russian-Ukrainian war in the future was conducted. 

Keywords: forced migration, consequences of war, social losses, quality of life, environmental crimes, country reconstruction 
programs, armed Russian aggression. 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

ДО 85-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ  
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА АМОШІ 

4 серпня 2022 р. академік НАН України, доктор 
економічних наук, професор, почесний директор Ін-
ституту економіки промисловості НАН України 
Олександр Іванович Амоша зустріне свій черго-
вий ювілей ‒ йому виповниться 85 років. За цей  
час Олександр Іванович пройшов цікавий, наповне-
ний важливими подіями шлях, на якому здобув  
безумовне визнання не лише наукової спільноти, але 
і всього суспільства, тому що завжди залишався 
справжньою людиною.  

Олександр Іванович народився в Горлівці, 
вишу освіту здобув у Донецькому політехнічному 
інституті, кандидатську дисертацію захистив у До-
нецькому науково-дослідному вугільному інституті. 
Із 1970 р. до цього часу працює в Інституті еконо-
міки промисловості НАН України, де пройшов шлях 
від старшого наукового співробітника до директора. 

Посади, звання, премії, нагороди, які є відобра-
женням чеснот Олександра Івановича, можна пере-
лічувати досить довго. Згадаємо лише найбільш зна-
кові та вагомі з них: кандидат економічних наук 
(1966 р.), завідувач відділу економічних проблем 
охорони праці Інституту економіки промисловості 
НАН України (1976 р.), доктор економічних наук 
(1983 р.), заступник директора Інституту економіки 

промисловості НАН України (1985 р.), лауреат пре-
мії НАН України ім. О. Г. Шліхтера (1987 р.), ди- 
ректор Інституту економіки промисловості НАН 
України (1995 р.), член-кореспондент НАН України 
(1997 р.), завідувач кафедри «Менеджменту і госпо-
дарського права» Донецького національного техніч-
ного університету (1997 р.), «Заслужений діяч науки 
і техніки України» (1998 р.), «Відмінник освіти» 
(2000 р.), лауреат премії НАН України ім. М. І. Ту-
ган-Барановського (2002 р.), лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (2003 р.), лау-
реат премії НАН України ім. М. В. Птухи (2007 р.), 
кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2009 р.), 
президент Академії економічних наук України 
(2011 р.), почесний директор Інституту економіки 
промисловості НАН України (2022 р.). 

Олександр Іванович Амоша є членом редакцій-
них колегій провідних фахових видань у галузі еко-
номічних знань; головою науко-редакційної ради 
журналів «Економіка промисловості» та «Вісник 
економічної науки України»; головою міжнародної 
наукової ради журналу «Економічний вісник Дон-
басу»; членом редакційної колегії журналу «Еконо-
міка України».  
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Олександр Іванович Амоша – автор близько 
700 публікацій, присвячених різним аспектам еко-
номічної теорії та їх практичній імплементації на 
державному, регіональному, місцевому та бізнесо-
вому рівнях. Важливо відзначити, що наукова спад-
щина Олександра Івановича активно використову-
ється сучасними дослідниками, про що свідчить ви-
сокий індекс Хірша на платформі «Академія Гугл» 
(Google Scholar), який дорівнює 30, а загальна кіль-
кість цитат перевищує 3600. Як бачимо, Олександр 
Іванович залишається інноватором, крокує в ногу з 
часом сам і веде за собою інших.  

Також Олександр Іванович постійно опікується 
вихованням наукової молоді, становленням нового 
покоління науковців. Лише протягом 2021 р. в Ін-
ституті було захищено дві докторські дисертації, де 
О. І. Амоша був науковим консультантом. За своє  

тривале наукове життя майже 70 разів брав участь у 
захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня як 
науковий керівник або науковий консультант.  

Високі наукові досягнення, численна наукова 
школа, визнання колег і суспільства – це кращі по-
дарунки до дня народження! 

Колектив Інституту економіки промисловості 
НАН України, Вчена рада Луганського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка, науково-редак-
ційна рада, редакційна колегія, автори та читачі  
журналу щиро вітають Олександра Івановича 
Амошу з ювілеєм і сподіваються побачити на сто- 
рінках журналу ще не одну захопливу, оригінальну, 
проривну наукову статтю вельмишановного Олек-
сандра Івановича. Бажаємо багатьох років активного 
творчого життя!  

Колектив і вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного   
університету імені Тараса Шевченка, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 
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