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ПЕРЕДМОВА
Розвиток людства, як вважають Л. Бадалян і В. Криворотов
[1], певним чином є історією зміни техноценозів: моноіндустрія як
основа зростання. Вичерпалося дерево – «впала» Франція, почалося зростання Британії: моноіндустрія − пара. Виснажилося вугілля – «впала» Британія, почалося зростання Сполучених Штатів:
моноіндустрія – нафтова промисловість і автомобілі.
Завершення в середині ХХ ст. ери вугілля призвело до втрати домінуючої ролі регіонів в економіці, які одержали назву «старопромислові».
Найбільш важливим напрямом сталого розвитку людства
вважається перехід до циркулярної економіки, яка, на відміну від
традиційної лінійної економіки, передбачає повернення відходів
до основного виробничого циклу. Іншим базовим поняттям, що
увійшло в побут з початку ХХІ ст., є смарт-спеціалізація («розумна» спеціалізація) – категорія, яку розробила експертна група
«Знання для зростання» (Knowledge for Growth) Директорату Єврокомісії з процесів формування єдиного європейського дослідницького простору (European Research Area – ERA).
Розробка в Україні природних родовищ вугілля протягом
століття призвела до накопичення великої кількості відходів збагачення – понад 190 млн т за даними Інституту вугільних енерготехнологій НАН України. Це не звичні для європейців «браунфілди» (brownfields – «коричневі поля»), а справжні техногенні родовища високозольного вугілля, що не лише займають велику територію, але і є небезпечними для навколишнього середовища. Відмінності в поводженні з відходами гірничодобувної діяльності в
Європі та Україні спонукали європейців внести до Угоди про асоціацію України і ЄС вимогу про те, що процес наступної за прийняттям документа реструктуризації має охоплювати всі етапи вугільного виробництва: від видобутку та збагачення до обробки й
утилізації відходів (ст. 339 розділу V, гл. 1). Для України як
взірець європейського ставлення до екології пропонують спеціальну економічну зону «Катовіце», створену поблизу польського
міста Сосновець. Тут після ліквідації старих вугільних шахт і підприємств гірничої промисловості пріоритетним стало повернення
постіндустріальних і поствидобувних територій до економічної
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діяльності. Із 27 побудованих великих об’єктів 21 розташовано на
територіях, раніше забруднених відходами діяльності шахт і збагачувальних фабрик. Кількість працевлаштованих на цих об’єктах – близько 6 тис. осіб.
Схема «Катовіце» стала вже напрацюванням. Наступним
кроком європейської практики є циркулярна організація регіональної економіки. І Україна може стрімко просунутися в цьому напрямі.
Циркулярна смарт-спеціалізація − це зміна парадигми: утилізація відходів має здійснюватися не стільки на користь підприємств, які ці відходи утворили, скільки місцевих громад, що володіють територією, на якій відходи розташовані.
У світі існує феномен Shrinking Cities, тобто убуваючих міст,
які здебільшого мають монопродуктове виробництво. Цей феномен становить основу теорії Smart-Shrinking («розумного» убування).
У монографії розглянуто проблеми існування старопромислових шахтарських регіонів у тривимірному просторі – циркулярна економіка, «розумна» спеціалізація, «розумне» убування. Наведено концепцію циркулярної смарт-спеціалізації старопромислових шахтарських регіонів і технологічні варіанти циркулярної
смарт-спеціалізації, які можна запропонувати для реалізації у країнах із розвинутою вугільною промисловістю.
Монографія заснована на результатах наукових досліджень,
висвітлених авторами в наукових доповідях, аналітичних і доповідних записках, колективних монографіях вітчизняних та зарубіних установ, фахових публікаціях, матеріалах конференцій за
період 2016-2019 рр., відповідних проєктах для підприємств вугільної галузі.
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1. КОНЦЕПЦІЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ

1. КОНЦЕПЦІЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ
У більшості країн світу промисловість старопромислових
шахтарських регіонів представлена секторами другого і третього
укладів із переважним використанням застарілих технологій та
засобів виробництва. Моноструктурний характер економіки – одна
з головних причин тяжкої хронічної депресії цих регіонів протягом уже кількох десятиліть. Світовий досвід свідчить, що більшість із них переживають лише тимчасовий підйом, поступаючись
потім своїми позиціями новим лідерам. Тільки проходячи на довгому циклі регіонального розвитку стадії стагнації та кризи, ці
регіони спроможні відроджуватися в новій якості через самовідновлення, адаптацію та генерування інновацій: створення нових
видів продукції, послуг, розробку технологічних процесів і бізнесмоделей.
Перший період спаду економіки цих регіонів у світі припав
на 70-ті роки ХХ ст. − після світових криз у вугільній та металургійній галузях, коли індустріалізація регіонів вже не була основним способом концентрації в них базових ресурсів розвитку. Розпочалися масштабні проєкти з реалізації промислової політики,
пов’язаної з розвитком так званих полюсів конкурентоспроможності (промислові округи, «локалізовані виробничі системи», «регіони, які навчаються» тощо).
Другий період уже мав характер депресії та триває в деяких
регіонах до цього часу. В Україні особливого загострення він набув у зв’язку із загальною трансформацією економіки та зміною
геополітичного статусу.
Глибокі технологічні зміни, поява нових гравців на світових
ринках, посилення ресурсних обмежень і вищі екологічні вимоги
призводять до змін конкурентоспроможності фірм, окремих галузей промисловості та регіонів. Однією з ключових тем в економічній та соціальній літературі, присвяченій проблемам регіонального
розвитку, є питання сталого розвитку деяких регіонів, незважаючи
на падіння певних домінуючих секторів економіки і пагубну залежність решти від традиційних депресивних сфер економічної
діяльності. Розгортання процесів глобалізації демонструє, що в
багатьох країнах саме старопромислові регіони стають територія7
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ми, де негативні наслідки накопичуються. У той же час існують
приклади успішної цілеспрямованої економічної реструктуризації,
що «знімає прокляття» індустріального минулого таких регіонів.
Ефективні заходи щодо адаптації, визначення нових напрямів залучення до економічної діяльності місцевих ресурсів, вміле використання місцевих і глобальних тенденцій – усе це може поліпшити регіональну ситуацію і створити ті переваги, що дозволять
таким регіонам конкурувати з більш технологічно розвинутими.
Проте в кожному конкретному випадку комбінація здібностей,
ресурсів, тенденцій і можливостей є унікальною. Тому досвід успішних прикладів реструктуризації старопромислових регіонів
слід сприймати, скоріше, як дороговказ, який дає напрями цього
пошуку, а не як рецепт.
Найбільш складними для економічної реструктуризації з боку інституційних і структурних аспектів є старопромислові шахтарські регіони. У всіх країнах, де вугілля видобувають шахтним, а
не кар’єрним способом, загострилася проблема їх розвитку. Як
відзначено в роботі О. Амоші та ін. [2], на енергоносій, який перестає бути домінуючим, встановлюються стабільно низькі ціни. Ера
домінування вугілля завершилася в середині 50-х років минулого
століття, і тільки інституційні потрясіння, на кшталт нафтового
ембарго 1973 р. або китайського економічного прориву початку
ХХI ст., здатні змінити цю закономірність.
«Капітал боїться відсутності прибутку або занадто маленького прибутку, як природа боїться порожнечі» [3]. Низькі ціни на
вугілля при великих витратах на його видобуток призводять до
краху підприємництва в добувній промисловості, а крах підприємництва – до закриття шахт; у свою чергу, закриття шахт – до деградації відповідних територій. «Також слід визнати, що у невизначеному світі пристосування до зміни пропозиції на глобальних
вугільних ринках, можливо, триватиме недовго, але менш гладко,
ніж зараз очікують працівники, компанії та регіони. Якщо за
останній час досвід глобальних енергетичних ринків (електроенергії, нафти, газу, атомної енергетики або енергетики на відновлюваних джерелах) навчив нас чому-небудь, так це саме тому, що
«структурні розриви» в ринкових умовах часто відбуваються
швидше і можуть бути більш руйнівними, ніж вважатимуть ключові суб’єкти ринку до того, як вони насправді відбудуться» [4,
c. 4]. Це ілюструє приклад шахти «Білицька» в Добропільському
8
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районі. Державну шахту орендує компанія «ДТЕК-Енерго», але з
2014 р. видобуток вугілля не здійснюється через відсутність на
підприємстві розвіданих запасів, а в орендатора – коштів на проведення розвідки. У даний час підприємство працює в режимі відкачування шахтних вод. Місто Білицьке з населенням більше 10 тис.
осіб опинилося в стані економічної кризи. Слід зауважити, що
щільність населення в Білицькому становить 4,95 тис. осіб/км2 −
майже як у Німецькому Рурі, який є типовим зразком старопромислових територіальних утворень, хоча сам Добропільський
район має щільність населення 17 осіб/км2.
Коли закриваються вугільні підприємства, у короткостроковій перспективі майже нереально знайти тисячі робочих місць для
малокваліфікованих (у роботах, що не належать до гірничих) працівників, оскільки сучасні можливості працевлаштування як у вугільних поселеннях, так і в прилеглих до них районах дуже обмежені. Регіональним економікам нелегко швидко компенсувати
значну втрату економічної активності та місцевих податків на доходи фізичних і юридичних осіб, з яких в основному сформовано
місцеві бюджети та фінансуються публічні послуги на території
[5]. Для регіону Лімбурга в Нідерландах допомога структурних
фондів ЄС на перебудову регіональної економіки офіційно припинилася тільки через 25 років з початку транзитивного процесу [4,
с. 8]. Чим далі розташоване шахтне поселення від центру агломерації і чим сам регіон бідніше, тим менше шансів у нього на відновлення і розвиток. Це закономірно навіть для такої економічно
розвинутої країни, як Велика Британія [6].
Слід ураховувати, що ліквідація видобутку вугілля призводить до збільшення територій, які мають характер «браунфілдів»
(об’єкти нерухомості, ділянки землі, повторне використання яких
ускладнене присутністю небезпечної речовини), навіть «блекфілдів», тобто надзвичайно забруднених територій, серед яких постфлотаційні водойми, звалища небезпечних і токсичних відходів,
водойми з домішками та ґрунт, забруднений хімічними речовинами [7].
В Україні згідно із законами про ліквідацію вугільних шахт
всі екологічні та соціальні питання мають бути вирішені за рахунок власника. Якщо шахти є державними, то за кошти державного
бюджету. Однак, як показує практика, коштів, виділених на реалізацію проєктів із закриття шахт, бракує, особливо на соціальні та
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екологічні статті. У цих умовах без значної зовнішньої допомоги
та цілеспрямованих зусиль місцевих громад найбільш імовірним
результатом масового закриття вугільних шахт є перетворення
старопромислових вугільних регіонів на покинуті території з
жорсткими екологічними та соціальними умовами.
Депресивні шахтарські регіони – не суто українська особливість. Американська дослідниця-антрополог К. Стюарт більше
двадцяти років тому написала книгу «Простір на узбіччі дороги.
Культурна поетика в «інший» Америці» [8], у якій описала ситуацію в занедбаних шахтних селищах Західної Віргінії (Аппалачський кам’яновугільний басейн у США). Залишені будинки, руїни
надшахтних будівель, шахтні води, які виступили на поверхню,
еманації метану, палаючі відвали, іржаві вантажівки та старі холодильники посеред шахтного двору тощо. Це, звичайно, не схоже
на європейські рекультивовані території, доведені до стану «від
чорного до зеленого», але близько до ситуації в українських селищах, розташованих поблизу шахт, які пройшли стадію ліквідації.
В умовах недостатньо розвинутої інституційної бази, як у
випадку з Україною, політика децентралізованого розвитку вугледобувних регіонів ускладнюється недостатністю інституційних
підвалин як на регіональному, так і на місцевому рівні [9; 10]. Без
цього будь-яка активізація економічного зростання та забезпечення гідних соціальних й екологічних стандартів є недосяжними.
Останнім часом у Європейському Союзі виникла і набуває
розвитку концепція необхідності розробки регіональних інноваційних стратегій смарт-спеціалізації. Ця концепція офіційно поширюється як практичний інструмент політики забезпечення
орієнтованого на інновації сталого розвитку та згуртованості ЄС,
політики, що поєднує регіональну, інноваційну та промислову
складові. У певних аспектах використання даної концепції може
бути корисним для вирішення проблеми ревіталізації старих промислових шахтарських регіонів. Однак це потребує впровадження
відповідних елементів інституційного середовища, зокрема розробки ефективної та технічно можливої стратегії смарт-спеціалізації
стагнуючих вугледобувних регіонів в інституційно слаборозвинутій національній економіці. Головне питання полягає в додаткових
елементах, які необхідно впровадити в існуюче інституційне середовище таких регіонів, щоб забезпечити необхідну ініціативу та
можливості місцевих громад для залучення коштів із європейських
фондів смарт-спеціалізації.
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Старопромислові регіони (СПР) є територією з економікою,
в якій домінують промислові комплекси, що розвивалися протягом
певного часу, але на даний момент зазнають занепаду, мають відносно низький рівень технологічного розвитку, що призводить до
втрати регіональних конкурентних переваг [11; 12; 13]. Як правило, старопромислові території асоціюються з економічним і соціальним занепадом, основними причинами якого можуть бути:
погіршення якісних і кількісних характеристик ресурсної бази регіону [14];
зміна кон’юнктури міжнародних ринків і конкурентних позицій в умовах орієнтації на експорт сировини, первинних металів
та продуктів основної хімії базових галузей реального сектору
регіонів [10, с. 1203; 12, с. 85-86; 15; 16; 17];
транзитивні процеси в постсоціалістичних країнах, у тому
числі непослідовність відповідних реформ [18; 19; 20; 21; 22; 23];
відставання базових галузей регіону в технологічному розвитку [24; 25; 26; 27; 28];
екологічна ситуація [29; 30];
комплекс усіх наведених причин [11; 31; 32].
Проблема структурної модернізації СПР постала перед промислово розвинутими країнами ще наприкінці 70-х – на початку
80-х років минулого століття, що в основному пов’язано з «офшорингом» виробництв до країн та регіонів із дешевою робочою силою. У країнах ЄС проблему до початку ХХІ ст. було вирішено. У
деяких місцях економіка СПР була диверсифікована і набула «нового дихання». В інших регіонах розвиток ситуації був повільним,
і проблема поступово зникла (як найменше в соціальному вимірі)
через міграційні процеси. Але з початком глобальної економічної
кризи у 2008 р. питання подолання соціально-економічних наслідків залежності деяких регіонів від сфер економічної діяльності, що
зазнали стагнації, знову постали серед актуальних та пріоритетних
завдань перед політичними силами. Вимоги до промисловості щодо загострення екологічної ситуації, зокрема перехід до так званого безвуглецевого виробництва, ще більше актуалізували проблеми трансформації СПР.
В Україні вирішення проблеми реструктуризації старопромислових регіонів було відкладено на тривалий час. Спочатку це
було пов’язано з рентоорієнтованими спробами екстенсивної експлуатації активів базових галузей і ресурсного потенціалу промис11
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лово розвинутих територій з боку регіональних бізнес-еліт. Низька
продуктивність базових галузей старопромислових регіонів компенсувалася дешевиною енергоресурсів, сировини та праці, а також невисокими екологічними вимогами до промислової діяльності. У подальшому старопромислові регіони як основні постачальники іноземної валюти в Україну та певна згуртованість робочого
класу металургійних і вугледобувних підприємств регіонів сприяли опору місцевих еліт слабким спробам центральної влади реструктурувати економіку регіонів та вимагати певних преференцій. З
іншого боку, у центральної влади не було достатньої політичної
волі та фінансових ресурсів, щоб здійснити кардинальну реструктуризацію економіки СПР.
Аналіз досвіду реструктуризації СПР у Європі та Північній
Америці міститься в багатьох публікаціях. Але більшість із них
свідчать про події та політичні заходи, які відбулися десять або
більше років тому в інших глобальних економічних вимірах та за
інших національних, політичних, регіональних й інституційних
умов. У статті [33] висвітлено досвід реструктуризації СПР та наголошено на ролі «…національних різновидів капіталізму у формуванні регіональних траєкторій і різноманітних механізмів адаптації регіонів у різних країнах».
Щоб зрозуміти зміни траєкторій розвитку суб’єктів економічної діяльності, принципи їх групування за галузевими чи територіальними ознаками − від їх зростання до занепаду і навпаки, за
основу слід взяти еволюційні підходи в економічній науці, особливо якщо йдеться про розвиток окремих промислових комплексів
і регіональних економік. У рамках еволюційної економіки економічний розвиток регіону розглядається як динамічний процес, що
включає поточну трансформацію. І хоча вона не претендує на повну його аналогію з розгортанням природних процесів, але підкреслює, що основні елементи регіональної економічної системи є історично і соціально сформованими [34]. Це означає, що впродовж
усього процесу нові фірми з’являються в рамках існуючих сфер
економічної діяльності на території певних регіонів, а потім, протягом життєвого циклу, більшість фірм залежно від дії зовнішніх
і внутрішніх чинників переживає зростання чи занепад, перш ніж
припинити своє існування, будучи поглиненими іншими фірмами
або ліквідованими. У ринковій економіці загальний рівень регіональних соціально-економічних індикаторів (додана вартість, осо12
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бисті доходи громадян, надходження до місцевих бюджетів та ін.)
є результатом агрегованих показників діяльності фірм, розташованих у певному регіоні.
Фірми, які формують регіональні промислові галузі, прагнуть просувати свої інтереси на основі раціональних рішень і взаємодії з іншими фірмами, установами та публічними агентствами.
Вони поступово створюють кластери, які пристосовуються до загальних інститутів, що визначають економічну діяльність у країні,
а також власні інститути, які діють у рамках кластера. Результати
самостійних або узгоджених кластером рішень фірм та їх взаємодії
проявляються в загальному регіональному економічному розвитку. Тому еволюція регіональних промислових галузей та кластерів,
а також форм і способів взаємодії всіх їх учасників трансформується в еволюційний розвиток економіки регіону.
Як відзначають Р. Бошма та Я. Ламбой, еволюційний підхід
може бути корисним для опису та пояснення: процесу локалізованого «колективного» навчання в регіональному контексті; проблеми адаптації регіонів до змін в умовах глобальної невизначеності;
виникнення нових галузей промисловості в регіоні як еволюційного процесу, під час якого фокус на просторових чинниках збільшення прибутку (тобто на агломераційному ефекті) може призвести до регіонального блокування у спеціалізації [35].
У теорії еволюційної економіки основною щодо регіонального розвитку є концепція залежності від траєкторії (path
dependency). Концепція пояснює, яким чином сукупність рішень,
які можна застосувати для будь-якої конкретної обставини, може
бути обмеженою рішеннями, прийнятими в минулому, навіть якщо
колишні обставини вже є неактуальними. Що стосується регіонів,
то залежні від траєкторії розвитку процеси (регіональний розвиток – авт.) або системи (економіки регіонів) є наслідком власної
історії цих процесів або систем (порівняльні переваги, конкурентоспроможність, стійкість тощо) [36].
Тісно пов’язана із залежністю від траєкторії розвитку та еволюцією регіонального інституціонального середовища інша концепція, запропонована Г. Грабхером, − поняття блокувань (lockins), які стримують необхідні процеси реструктуризації регіональних економік. Ситуації, у яких проявляється ефект блокування,
виникають там, де регіони з високим рівнем спеціалізації в певних
галузях промисловості, що мають відповідні ресурси, компетенцію
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та інституційні структури, не можуть адекватно реагувати на мінливі вимоги ринку. Дослідження Г. Грабхера (1993 р.) щодо реструктуризації старопромислового регіону Рура в Німеччині свідчить, що занадто висока спеціалізація місцевої економіки на видобутку вугілля, виробництві первинних металів, виробів зі сталі,
продукції основної хімії у поєднанні зі специфічним інституціональним середовищем, що визріло в цьому регіоні протягом певного
часу (тісні міжгалузеві та політичні зв'язки, когнітивне сприйняття
основних дійових осіб щодо викликів необхідних змін), створили
перешкоди для формування нового шляху розвитку регіону. «Початкові сильні сторони промислових районів у минулому – їх промислова атмосфера, високорозвинута і спеціалізована інфраструктура, тісні міжфірмові зв’язки та сильна політична підтримка з
боку регіональних інституцій – перетворилися на важкі перешкоди
для інновацій. Регіональний розвиток став «замкнутим» за самими
соціально-економічними умовами, які колись змусили ці регіони
«виділятися з інших». Іншими словами, вони потрапили в пастку
«жорсткої спеціалізації» [37, с. 256]. Р. Хассінк розглядає блокування як ... «тісні інституційні тканини, які налаштовані на збереження існуючих промислових структур, а отже, небажано уповільнюють промислову реструктуризацію та опосередковано стримують розвиток місцевого потенціалу та креативності». М. Хaдсон
застосував більш фігуральний вислів, підкресливши, що старопромислові регіони виявляються затиснутими між пресом необхідності трансформуватися і закостенілістю соціальних, культурних та інституціональних відносин у них [38].
Г. Грабхер визначає блокування як трикомпонентне явище,
виокремлюючи в його складі функціональний, когнітивний і політичний типи:
функціональне блокування − проявляється тоді, коли надмірно міцні та часто ієрархічно організовані міжфірмові зв’язки і мережі в галузях промисловості, що стагнують, перешкоджають розвитку альтернативних зв’язків і переорієнтації ланцюгів створення
вартості;
когнітивне блокування − має місце тоді, коли переважаючий
світогляд серед основних дійових осіб у регіоні впливає на формування «колективної думки», яка перешкоджає творчому підходу до
розробки необхідних рішень і нових ідей;
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політичне блокування − наявність тісних (і нерідко рентоорієнтованих) відносин між представниками публічної влади та приватним сектором, які орієнтовані на збереження традиційних промислових структур і перешкоджають руху в альтернативних напрямах промислового розвитку через острах особистих чи колективних втрат унаслідок реструктуризації.
Таким чином, поведінка не тільки фірм, які формують регіональні галузі промисловості та утворюють кластери, але і місцевої
та регіональної влади, а в більш широкому сенсі – інституційне
середовище, у якому функціонують фірми й органи влади, визначають динаміку розвитку та здатність економік СПР трансформуватися. Високий ступінь негативного впливу і стійкість прояву
залежності від траєкторії розвитку у формі перелічених блокувань
можуть істотно гальмувати трансформацію економіки СПР або
взагалі звести її нанівець. Попри те що цей зв’язок є недетермінованим, можна припустити таке. Якщо інституційна несприйнятливість або опір реструктуризації є сильними в розвинутих промислових кластерах, які страждають від деіндустріалізації (тобто мають місце сильні когнітивні та політичні блокування), то спостерігатиметься тенденція до збереження існуючих промислових структур чи їх модернізація на основі інкрементних (помірних) інновацій у рамках існуючих технологій і виробничих потужностей (пристосування траєкторії розвитку). Якщо когнітивні та політичні
блокування виявляться слабкими, то інституційний опір реструктуризації теж буде слабким, і в результаті може виникнути більше
можливостей для створення нових галузей промисловості, частково виходячи з існуючих галузей (оновлення траєкторії розвитку)
[39].
У роботі [40] на основі аналізу динаміки появи нових галузей і фірм, що виникають у старих промислових регіонах, доведено, що ця динаміка пов’язана з інституційним підґрунтям у регіоні
та характеристиками відповідних регіональних інноваційних систем. Концепція регіональної інноваційної системи (РІС), яка поширена в дослідженнях еволюційної економіки, заснована на
такому постулаті: інноваційний розвиток регіону та економічне
зростання стимулюються процесами взаємодії між близько географічно розташованими представниками бізнесу та установами,
що мають відношення до продукування й поширення знань, якими
є університети, науково-дослідні організації, центри трансферу
15

ЦИРКУЛЯРНА СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

технологій тощо [41; 42; 43; 44; 45; 46]. Досліджуючи траєкторію
розвитку РІС, А. Ізаксен та М. Тріпл виокремили два типи цих
систем: «товсту» (thick) і «тонку» (thin). «Товсті» РІС переважно
розташовані на урбанізованій території та включають установи
вищої освіти, дослідницькі центри і значний сектор промисловості. Вони меншою мірою піддані впливу залежності від траєкторії розвитку. У той же час «тонкі» РІС меншою мірою мають ці
елементи (та й ті, що є, тісно пов’язані з існуючою спеціалізацією
регіону), тому сильніше відчувають вплив залежності від траєкторії розвитку. «Товсті» РІС здатні продукувати оновлення траєкторії розвитку або створювати радикально нові траєкторії, а «тонкі» − лише забезпечити оновлення траєкторії розвитку в рамках
існуючої індустріальної структури [47]. На думку T. Бергера та
К.Б. Фрея, які досліджують відмінності різних міст у розрізі створення нових галузей промисловості, здебільшого такі галузі
з’являються там, де є достатній людський капітал, задіяний у галузях, що вимагають таких самих навичок, як і нові [48]. Зрозуміло,
що в старих промислових вугледобувних регіонах України, де
регіональні інноваційні системи є надзвичайно «тонкими», а висококваліфікована робоча сила майже відсутня, внутрішніх ресурсів
недостатньо для кардинальної зміни шляху розвитку.
Проте успішний досвід створення нової траєкторії розвитку
окремих промислових кластерів і СПР після глибокого промислового спаду в Європі та Північній Америці підтверджують перспективність та реальну можливість фундаментальної регіональної
трансформації. Трансформація існуючих індустріальних, інституціональних, соціальних і технологічних структур є нелегким процесом, оскільки пов’язана з проблемами творчого руйнування:
коли з’являються нові промислові види діяльності, структури і
мережі, то існуючі або кардинально трансформуються, або руйнуються [49; 50].
Не тільки в регіональних науках відбулося парадигматичне
зрушення методології дослідження від ортодоксального до інституційного й еволюційного підходів та багатовекторного мислення.
Стара парадигма регіональної політики також змінюється на нову
протягом останнього десятиліття – парадигму, зосереджену на
прийнятті рішень «згори вниз», тобто центральними урядовими
установами за шаблонами («один розмір пасує всім»), які виявилися успішними в деяких регіонах. Парадигма значною мірою ігно16
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рувала змішані, інтегровані підходи, спрямовані «знизу вгору», що
базуються на врахуванні місцевих особливостей. Ф. Тьодтлінг і
М. Тріпл підкреслюють, що «... сильні та слабкі сторони регіонів, з
точки зору їх галузей, інститутів знань, інноваційного потенціалу
та проблем, часто не враховуються. Крім того, регіони часто розглядаються ізольованим чином, тобто взаємозв'язки з іншими регіонами та вищими просторовими рівнями (національними, міжнародними) залишаються поза увагою» [51, c. 1204]. Неефективність
такої регіональної політики почала проявлятися в останні двадцять
років ХХ ст. і особливо стала очевидною під час подолання наслідків Великої рецесії, коли в кожному конкретному випадку врегулювання регіональних проблем потребувало врахування специфічних умов регіону та забезпечення вищої компетенції для прийняття рішень тим рівням влади, які були ближче до проблеми
і могли б краще розробити необхідні заходи.
Нова парадигма регіональної політики є місцево орієнтованою, багаторівневою, інноваційною та спрямованою на різні типи
регіонів [52]. Останнім часом концепція смарт-спеціалізації посіла
важливе місце в регіональній політиці європейських країн, а також
в академічній літературі. Значення смарт-спеціалізації в сучасній
європейській регіональній політиці є настільки великим, що наявність національної або регіональної стратегії смарт-спеціалізації
стала необхідною умовою для фінансування країн або регіонів ЄС
із структурних фондів.
Концепцію смарт-спеціалізації було розроблено у 2008 р.
групою «Знання для зростання», створеною з академічних експертів Директоратом з питань технологій та інновацій Європейської
Комісії. З того часу концепція набула популярності у країнах Європи та за кордоном і стала прикладом «політики, яка йде попереду теорії». Як визнав головний ідеолог концепції Д. Форей разом із
П. Девідом та Б. Холлом, «... хоча смарт-спеціалізація, здається,
вже стала політичним хітом, і розробники політики демонструють
деякі шалені зобов'язання з приводу смарт-спеціалізації, концепція
не є строго обґрунтованою, зокрема як академічна концепція...
Тому існує розрив між практичною політикою та теорією» [53].
Спочатку ключовою ідеєю смарт-спеціалізації було те, що
провідні інноваційні регіони мають спеціалізуватися на наукових
дослідженнях, розробці та піонерному впровадженні нових технологій загального призначення (цифрових, нано-, біологічних, пе17
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редових матеріалів тощо), тоді як відсталим в інноваційному розвитку регіонам була залишена місія сприяти просуванню цих технологій місцевими фірмами та новими підприємствами. Однак із
часом концепція еволюціонувала і змінилася радикально. Д. Форей
наголошує, що «смарт-спеціалізація не повинна бути пов'язана зі
стратегією простої промислової спеціалізації конкретного регіону ... Смарт-спеціалізація – це процес, що вирішує проблему відсутності або слабкості відносини між НДДКР та інноваційними
ресурсами і діяльністю, з одного боку, і галузевою структурою
економіки − з іншого. Тому смарт-спеціалізація передбачає відмову від принципу різкого розподілу праці між виробниками знань та
користувачами. У будь-якому регіоні виникають, як мінімум, проблеми поліпшення експлуатаційної ефективності та якості продукції «чогось», а це питання НДДКР, можливостей, інновацій тощо»
[53, с. 5].
В офіційній європейській практиці трактування смарт-спеціалізації закріплено у відповідному регламенті ЄС: «Стратегія
смарт-спеціалізації − національна або регіональна інноваційна
стратегія, яка визначає пріоритети для створення конкурентних
переваг шляхом розвитку та пристосування власних потужностей
із досліджень та інновацій до потреб бізнесу з тим, щоб послідовно відповідати новим можливостям та ринковим змінам, уникаючи
при цьому дублювання та фрагментації зусиль; стратегія смартспеціалізації може мати форму чи бути частиною національної або
регіональної політики досліджень та інновацій» (п. 3 ст. 2)... Стратегії смарт-спеціалізації слід розробляти шляхом залучення до
процесу підприємницького пошуку національних або регіональних
органів влади і зацікавлених сторін, таких як університети та інші
вищі навчальні заклади, представників промисловості та соціальних партнерів» [54].
Отже, стратегії смарт-спеціалізації тісно пов'язані з розвитком регіональних інноваційних систем, які здатні самостійно продукувати нові знання для перетворення їх на інновації в регіональну економіку або залучати зовнішні джерела знань для інноваційного розвитку регіону. М. Тріпл і А. Отте стверджують, що чим
більш спеціалізовану регіональну інноваційну систему має регіон,
тим слабша в регіоні інноваційна діяльність щодо поступових змін
і диверсифікації, але за наявності такої РІС регіон демонструє високу продуктивність інновацій у контексті радикальних змін у
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галузях спеціалізації. Брак РІС, які є менш спеціалізованими щодо
здатності підтримувати радикальні зміни траєкторії розвитку регіону, може бути компенсований шляхом застосування екзогенних
джерел належних знань [55]. Роль екзогенних знань як джерела
нової траєкторії розвитку досліджено в роботі [56]. Автори стверджують, що різні РІС істотно відрізняються за потребами в екзогенних джерелах знань, а також за здатністю використовувати знання,
створені в іншому місці. Регіон зі слабкою («тонкою») РІС, але
орієнтований на залучення та поглинання знань не місцевого походження, може використовувати цю систему для прискорення
переходу до нової регіональної траєкторії розвитку.
Упровадження новітніх радикальних технологій є необхідним напрямом політики щодо становлення нового шляху регіонального розвитку, але недостатнім. Слід уникати надмірного фокусування уваги на технологіях. Для цього необхідно приділяти
більше уваги додатковим експериментальним процесам, пов'язаним зі стимулюванням попиту, підтримкою відповідних стратегій
фірм та бізнес-моделей, а також регуляторними заходами. Крім
того, потрібна координація між регіональною інноваційною політикою та суміжними галузями і рівнями формування політики,
оскільки найбільш обтяжливі перешкоди на шляху відродження
старопромислового регіону є специфічними ні тільки для цього
регіону, але і для галузі промисловості загалом [57].
Загалом смарт-спеціалізація (повна назва «Стратегія досліджень та інновацій для «розумної» спеціалізації» – RIS31) є стратегічним підходом до розробки політики максимізації інноваційного
потенціалу регіону незалежно від того, чи є регіон економічно
сильним або слабким та чи пов'язано це з високо- або низькотехнологічними інноваціями. Процес розробки заходів у рамках RIS3
включає елементи як горизонтальної, так і вертикальної політики,
що має сприяти виявленню та відбору пріоритетних сфер (економічної діяльності, технологій та інфраструктури) для адресної підтримки інноваційного розвитку окремих регіонів та країн.
Такий підхід, безумовно, є виправданим, але не заперечує
необхідності й ефективності ініціатив місцевих громад. Як довела
Е. Остром, іригаційні системи, які створені та підтримуються самими селянами, примітивні структури з колод, каменю та глини
1
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можуть давати кращі результати щодо стабільності системи та
соціально-економічних параметрів, ніж новітні залізобетонні споруди, побудовані під проєкти професійних інженерних компаній за
гроші з державного бюджету або міжнародних донорських організацій [58].
Щодо українських реалій, то також важливим є залучення
громадськості до стратегічної діяльності: «Зміцнення спроможності регіональних спільнот ефективно вирішувати значну частину
проблем територіального розвитку посилює інклюзивність локальних економік (залучення у формування та отримання результату всіх членів спільноти та відчуття відповідальності за цей результат). У свою чергу, це посилює згуртованість спільноти та
формує консолідовані інтереси територій» [9].
Застосування концепції смарт-спеціалізації може забезпечити суттєві можливості для зміни соціально-економічної ситуації в
українських вугледобувних СПР. Доцільно розглянути як доступний засіб для відродження шахтарських СПР циркулярну економіку, яка одержує новий імпульс у світлі широкомасштабної реалізації складних програм та окремих проєктів у рамках так званої «Індустрії 4.0». Гасло німецької фірми «Hölter» «вугільний шлам – це
не проблема, це сировина» могло б стати лейтмотивом смартспеціалізації для шахтарських СПР незалежно від того, де вони
розташовані: в Україні або в США, або в інших місцях, що мають
пост-вугледобувні території.
Накопичена на попередніх етапах добувної активності маса
відходів погіршує навколишнє середовище, але в деяких випадках
відходи є ресурсами для економічно вигідної переробки. Навіть
вода з вугільних шахт − потужний економічний ресурс. Це підкреслено на ХІІІ Міжнародному конгресі «Шахтна вода та циркулярна економіка – Зелений конгрес», що проводився під егідою
Асоціації шахтних вод у Фінляндії у 2017 р.
Позабалансові шлами (флотовідходи), що утворюються у
процесі мокрого збагачення вугілля, як правило, потребують використання мулонакопичувачів (хвостосховищ). За даними Інституту
вугільних енерготехнологій НАН України в них накопичено понад
190 млн т вуглемістких матеріалів [59].
Відмінності в поводженні з відходами гірничодобувної діяльності між Європою та Україною спонукали чиновників Єврокомісії внести до Угоди про асоціацію України і ЄС вимогу про те,
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що процес реструктуризації має охоплювати всі етапи вугільного
виробництва: від видобутку і збагачення до обробки та утилізації
відходів (ст. 339 Розділ V, гл. 1).
Як приклад європейського ставлення до екології найчастіше
наводиться діяльність спеціальної економічної зони «Катовіце»,
створеної поблизу польського міста Сосновець у Сілезії. Тут, після
ліквідації старих вугільних шахт і суміжних підприємств гірничої
промисловості, пріоритетним стало повернення постіндустріальних територій до економічної діяльності. Із 27 побудованих великих об’єктів 21 розташовано на очищених територіях, раніше забруднених відходами діяльності шахт і збагачувальних фабрик.
Кількість працевлаштованих на цих об'єктах – близько 6 тис. осіб
[60]. Але економічна зона «Катовіце» не є зразком стратегії, орієнтованої на циркулярну економіку, оскільки у проєкті не було закладено цільової утилізації відходів, їх повернення в технологічний цикл.
На відміну від польського підходу до облаштування поствидобувних територій, проєкт, презентований на ІІ Міжнародному
форумі чистих технологій ECOSMART-2012, передбачав введення
в експлуатацію в 2014 р. підприємства з утилізації відходів СвятоВарваринської збагачувальної фабрики в передмісті Покровська.
Унаслідок воєнних дій на Донбасі ситуація змінилася, але проєкт
не втратив актуальності. Встановлена потужність станції, що пропонується, – 45 МВт, відпуск електроенергії споживачам – 360 млн
кВт·год. на рік, а також виробництво 67 млн керамічних будівельних блоків масою 3 кг кожен – усе це може закласти основи відродження місцевої економіки.
Німецький проєкт із перетворення шахти «Проспер-Ханієль»
(Prosper-Haniel), що закривається в Рурському басейні, на гідроакумулюючу електростанцію зумовив збільшення привабливості
старопромислових регіонів з точки зору можливості їх використання як енергетичних сховищ (хабів електроенергії). Гідроакумулюючі електростанції на базі шахт дозволяють ефективно вирішити не тільки енергетичні і економічні проблеми, але і широкий
спектр соціальних. Важливість збереження найбільшого центру
національної вуглевидобутку у статусі учасника енергоринку відзначає прем’єр-міністр федеральної землі Північний РейнВестфалія Х. Крафт. «Приклад Проспер-Ханієль можуть наслідувати й інші шахти, адже держава потребує більшої кількості схо21
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вищ енергії, оскільки прагне подвоїти частку енергії з відновлюваних джерел до 30% (у загальній генерації енергії – авт.) до
2025 року». Хаби електроенергії у старопромислових регіонах
України та Польщі є значущими не тільки для цих країн, але і для
європейської енергетики. Про це йдеться в доповіді, презентація
якої відбулася в польському Сеймі на спеціальному симпозіумі,
присвяченому енергетичним проблемам, у жовтні 2017 р. [61].
Гідроакумулюючі електростанції на базі гірничих підприємств теж
є втіленням циркулярної економіки. Деякі більш детальні пропозиції щодо розгортання бізнесу з утилізації відходів на колишніх
вугледобувних територіях наведено в роботах І. Новак, М. Солдак
та Д. Череватського [62; 63].
Стратегії смарт-спеціалізації вугледобувних регіонів України передбачають виживання громад після припинення інтенсивної
добувної діяльності. Початковим кроком у зміні траєкторії розвитку можна вважати перехід до стратегії смарт-спеціалізації, теоретичною основою якої є концепція еволюційної економіки − так
звані споріднені різновиди (related varieties). Згідно з концепцією
зміна траєкторії розвитку може розпочинатися не з радикальних
перетворень у технологіях, моделях організації бізнесу, складі та
якості ресурсів, зокрема робочої сили. Спеціалізація та споріднені
різновиди охоплюють галузі промисловості з рівнем знань, достатнім для їх передачі та інтерактивного навчання, а отже, інновацій.
Розпочати можна з використання технологій та бізнес-моделей, які
мають потенціал диверсифікації поточної економічної діяльності.
Для старих гірничодобувних регіонів такими спорідненими різновидами можуть стати циркулярні виробництва, які повертають
відходи видобутку та збагачення вугілля у виробничі цикли з використанням інноваційних технологій.
Перехід до циркулярної економіки у старих ареалах розташування вугледобувної промисловості неможливо здійснити без
цільової мобілізації ініціативи місцевих громад і суттєвої зовнішньої допомоги. Отже, розробка стратегії смарт-спеціалізації для
вугледобувних СПР має починатися з демонстрації можливостей
досягнення певного прибутку та підвищення добробуту громади за
результатами переробки накопичених промислових відходів, а
також із пробудження інтересу у всіх потенційних отримувачів
вигоди − від місцевого населення до бізнес-середовища.
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У даному випадку на території шахтарських СПР доцільно
створювати бізнес-одиниці з переробки відходів у формі соціальних підприємств або енергетичних кооперативів, досвід створення
та функціонування яких накопичений у регіонах та комунах країнчленів ЄС [64]. У статутному капіталі цих підприємств має бути
певна частка, яка належить громаді, що дозволить громаді контролювати їх діяльність і брати участь у розподілі прибутку. Об’єднання таких соціальних підприємств та енергетичних кооперативів
регіону у кластери з відповідною інфраструктурою (центрами передачі циркулярних технологій, навчальними центрами, логістичними фірмами тощо) може прискорити розвиток цієї соціальної
ініціативи в рамках стратегій «розумної» спеціалізації у вугледобувних СПР. У подальшому такі кластери здатні трансформуватися в еко-інноваційні, що потребуватиме залучення відповідних
кадрів і перепідготовки наявної робочої сили.
Однак при організації господарської діяльності з переробки
вугільних відходів є два ускладнення:
1) такі відходи здебільшого мають свого власника – підприємство або виконавчі органи державної влади, які можуть заборонити переробку відходів. Так, наприкінці 1990-х років у Макіївському науково-дослідному інституті з безпеки робіт у гірничій
промисловості було розроблено інноваційну технологію видобутку
рідкоземельних елементів із відвалів порожньої породи. Через
незначний внутрішній попит на ці матеріали та відсутність необхідних фінансових ресурсів реалізація проєкту передбачала залучення великих іноземних інвестицій і створення спільного підприємства з експорту видобутих матеріалів. На відповідний запит до
Кабінету Міністрів України було отримано заборону на заняття
будь-якою діяльністю з переробки та експорту рідкоземельної сировини при її «стратегічному значенні». Також на національному
рівні має бути вирішено інституційне питання про необхідність
встановлення чітких цілей і стандартів, згідно з якими державні
органи, приватні фірми та інші зацікавлені сторони мають певним
чином поводитися з браунфілдами стосовно їх ревіталізації. Такі
стандарти мають включати рекомендації щодо використання
браунфілдів залежно від видів забруднення та напрямів подальшого використання колишнього промислового об’єкта [65];
2) необхідність залучення значного обсягу інвестиційних
коштів. Брак інвестиційних ресурсів в Україні ускладнюється сис23
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темними недоліками в державному управлінні регіональним розвитком, зокрема відсутністю інструментів впливу на розвиток підприємництва, слабким залученням громадянського суспільства до
реалізації програм регіонального розвитку.
Можливим кроком щодо поліпшення ситуації з фінансовим
забезпеченням заходів циркулярної економіки є започаткування
муніципальних позик за аналогією з муніципальними промисловими дохідними облігаціями, які випускалися в англосаксонських
країнах. Такі кроки вже почали здійснюватися в Україні [66]. Однак питання про такі облігації потребуватиме вирішення інституційних проблем, насамперед розробки відповідного положення й
отримання дозволу Міністерства фінансів.
Залучення зовнішнього фінансування українських проєктів у
вугільних регіонах найбільш можливе за участі в роботі Європейської віртуальної платформи RIS3 із відповідними стратегіями
смарт-спеціалізації: розробка таких для старопромислових шахтарських регіонів, подача заявки на фінансування європейськими
фондами з переліком екологічних завдань, які ці стратегії мають
на меті вирішити.
Реальним джерелом фінансування проєктів за стратегією
смарт-спеціалізації є Державний фонд регіонального розвитку.
Пропозиції на тендер для одержання фінансування з цього фонду
мають містити розроблене обґрунтування впливу відповідного
проєкту на поліпшення екологічної та соціальної ситуації в регіоні.
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2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ,
ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ
ТЕНДЕНЦІЙ
2.1. Донецька область як патерн старопромислового
шахтарського регіону
Соціальна ситуація
Промислова спеціалізація регіону визначає структуру зайнятості населення. Попри спад виробництва два останніх десятиліття, найбільшу питому вагу має населення регіону, яке працює у
промисловості (44,0%), із них майже 29,0% − у добувній промисловості та 51,0% − у переробній. На транспорті й у сфері освіти
зайнято 10,3 та 10,1% відповідно. Питома вага машинобудівної
галузі у випуску промислової продукції регіону є доволі незначною (5,0%). У високо- та середньотехнологічних видах діяльності
працює лише 12,7% зайнятих у промисловості при середньому
показнику в Україні 21,2%.
Процеси, що відбуваються у виробничій сфері Донецької
області, негативно позначаються на стані ринку праці. Зокрема,
суттєво зменшився попит на робочу силу. Кількість вакансій за
10 років зменшилася майже у 13 разів. Збільшилася кількість звільнень, що зумовило зростання безробіття. Потреба підприємств у
працівниках різко знизилась у період світової кризи (20082009 рр.) та згодом продовжила падіння. Мінімальна кількість
вакансій спостерігалась у 2015 р. (400 осіб), однак у січні-березні
2019 р. зафіксовано пожвавлення потреби підприємств у працівниках (2300 осіб), що перевищує значення показника 2013 р.
(рис. 2.1).
Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних у 20082009 рр. збільшилася в 1,6 раза і становила 10,1% до економічно
активного населення працездатного віку. За період збройного
конфлікту кількість безробітних осіб значно збільшилась і в
2017 р. становила 15,1%. В області стало складніше знайти роботу:
середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією
МОП) зросла з 6 місяців у 2008 р. до 8 місяців у 2017 р.
Основним джерелом доходів населення області була і залишається заробітна плата. Її питома вага в сукупних ресурсах скла25
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дає більше половини, на пенсії припадає майже чверть. Як і раніше, регіон посідає друге місце в країні після Києва за рівнем заробітної плати, яка у 2017 р. перевищувала середній показник по
Україні на 9,3%.
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Рисунок 2.1 − Динаміка чисельності зареєстрованих безробітних
та кількості вакансій у Донецькій області
Джерело: складено за [67; 68].

Населення більше половини всіх своїх сукупних доходів витрачає на харчування. У 2017 р. продовжила збільшуватися друга
за величиною після продуктів харчування стаття витрат домогосподарств – оплата житла, води, електроенергії, газу та інших видів
палива, склавши 17,5% всіх сукупних витрат проти 16,9% у 2016 р.
та 9,8% у 2013 р. Високе значення цих ключових показників свідчить про низький рівень добробуту населення області [69].
Розвиток Донецької області визначався історично сформованою орієнтацією економіки країни на розширення екстенсивної
експлуатації природних ресурсів. До 1990 р. у структурі промисловості Донецької області домінувала чорна металургія (34,5%),
частка машинобудування та металообробки становила 17,2%, паливної промисловості − 12,2, харчової – 8,9, легкої промисловості – 7,2, електроенергетики – 5,2, хімічної та нафтохімічної промисловості – 4,8, кольорової металургії – 3,1% [70, с. 84-85]. Підприємства, що належали до цих галузей, виробляли продукцію
26
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загальносоюзної спеціалізації, тобто в регіоні розвивалися галузі,
переважно орієнтовані на вивезення виробленої продукції за його
межі.
Нині Донецька область залишається регіоном із переважною
часткою гірничо-металургійного виробництва, тобто сировинною
орієнтацією. За часткою виробництва домінують добувна і металургійна промисловість (18,6 та 43,8% відповідно). Виробнича
структура регіону визначає товарну структуру експорту − 81,6%
припадає на чорні метали [71], залишилася низькою питома вага
товарів із вищою доданою вартістю.
Основну роль в економіці регіону відіграють галузі промисловості, які є фондо- та капіталоємними. Ступінь зносу основних
фондів економіки регіону у 2010 р. становив 64,5%, що майже на
14,0% нижче, ніж загалом в Україні. Однак у промисловості ступінь зносу основних фондів на 10,0% вище, ніж в Україні: у добувній промисловості − 55,8% (загалом в Україні – 47,8), переробній – 73,4 (загалом в Україні – 66,8), виробництві та розподіленні
електроенергії, газу та води – 67,0% (загалом в Україні – 60,7%)
[72].
Для регіону характерна більша амплітуда коливань показника валового регіонального продукту (ВРП), ніж по Україні загалом. Це свідчить про його нестійкість до негативних наслідків
кон’юнктури світового ринку через скорочення попиту на світових
ринках на продукцію металургійної галузі. З 2014 р. різке скорочення ВРП регіону спричинило руйнування не тільки економіки,
нормального життя регіону, але й економічних зв’язків Донбасу,
його відносин з іншими регіонами і державою. Поступове збільшення показника відбулося на тлі його критично низьких показників у попередніх роках. Загалом з 2014 р. ВРП Донецької області
знизився на 60,0% (рис. 2.2).
Інноваційна діяльність у Донецькій області є досить неоднозначною, переважно пасивною. Питома вага підприємств, які
здійснюють інновації, значно скоротилася порівняно з 2000 р. і
протягом останніх років залишається майже незмінною. При цьому питома вага реалізованої інноваційної продукції у 2017 р. не
перевищувала 1,3% (у 2000 р. − 21,5%) і була рекордно низькою за
досліджуваний період. Загальний обсяг витрат промислових підприємств на інноваційну діяльність не має чітко визначеної тенден27
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Рисунок 2.2 − Індекс фізичного обсягу ВРП (у цінах попереднього
року)
Джерело: складено за [73].

ції. Однак незважаючи на те що питома вага витрат на внутрішні
науково-дослідні розробки в загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність значно підвищувалася у 2010, 2013 та 2017 рр.,
витрати на придбання науково-дослідних розробок, машин, обладнання та програмного забезпечення, інших зовнішніх знань продовжують займати більше 60,0% [74]. Це призводить до деградації
інноваційного потенціалу та становить загрозу інноваційному розвитку економіки регіону (рис. 2.3).
Попри складну економічну ситуацію, Донецька область залишається відносно привабливою для іноземних інвестицій. Однак
більшість інвестицій – це український капітал, який надходить із
країн, що мають офшорні юрисдикції. У структурі прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіці України більше 50,0% становлять
надходження з Кіпру та Нідерландів. В Огляді інвестиційної політики ОЕСР за 2016 р. (OECD Investment Policy Reviews: Ukraine
2016) відзначено широкі масштаби розповсюдження в Україні
феномену псевдоіноземних інвестицій (FDI round tripping) [75],
що фальсифікує статистику ПІІ через переоцінку їх реальних над28
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ходжень. Значні потоки ПІІ сформовані в результаті репатріації
вітчизняного капіталу з офшорних юрисдикцій. Донецька область
серед регіонів України традиційно є основним джерелом прямих
інвестицій – її питома вага в загальному обсязі прямих інвестицій
із регіонів України в економіки країн світу у 2016 р. становила
93,6%.
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Рисунок 2.3 − Показники інноваційної активності підприємств
Донецької області
Джерело: складено за [75; 76; 77].

У структурі інвестування переважають низькотехнологічні
галузі та галузі з низьким ступенем технологічної обробки продукції (частка інвестицій у високо- та середньотехнологічні галузі
промисловості становить лише 5,4% проти 9,7% загалом по Україні), але вони мають попит на внутрішньому та зовнішньому ринках. Відносно стабільним було інвестування у виробництво тих
внутрішньоорієнтованих галузей, які задовольняють життєво важливі потреби населення в основних продуктах харчування, та фармацевтичну промисловість.
У Донецькій області навколишнє середовище перебуває у
критичному стані. Щодо стану атмосферного повітря, то слід від29

ЦИРКУЛЯРНА СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

значити деяке його поліпшення та стабілізацію рівня забруднення,
оскільки багато промислових підприємств не працюють. Проте
ситуація в деяких містах залишається напруженою. Загалом в області на одну особу в атмосферу випадає 186,8 кг шкідливих речовин від стаціонарних джерел, що в 3 рази перевищує середні показники по країні [78, с. 34].
Область є однією з найменш забезпечених водними ресурсами. На кожного жителя тут припадає у п’ять разів менше води,
ніж у середньому по Україні. При цьому головними споживачами
води є промислові підприємства, а не населення.
Показник загального скидання забруднених зворотних вод у
поверхневі водні об’єкти знижується, однак залишається одним із
найвищих серед інших регіонів – 200 млн м³, або п’ята частина від
загальноукраїнського показника.
У результаті інтенсивного розвитку гірничодобувної та переробної (переважно металургійної) промисловості в області утворилися величезні місця скупчення промислових відходів. Займаючи менш ніж 4,5% території України, Донецька область розміщує 28,0% відходів І-ІІІ класів (І клас − надзвичайно небезпечні,
ІІ клас − високонебезпечні, ІІІ клас − помірно небезпечні) та 6,1%
відходів ІV класу (малонебезпечні) [79].
Найбільшу частку (62,4%) у загальному обсязі утворених на
підприємствах відходів склали відходи гірничої промисловості й
розроблення кар’єрів при видобуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини, 11,8% – відходи, що містять метали та їх сполуки,
3,2% – відходи від очищення промислових та комунальних стічних
вод, 1,6% – відходи, що містять неметали та їхні сполуки, 1,5% –
відходи пилогазоочищувальних споруд та установок [80].
Рекордним для національного вуглевидобування України
став 1976 р., коли було видобуто 218 млн т вугілля в натуральному
обчисленні, або 173 млн т нафтового еквіваленту (н.е.) [81].
Ще до 2014 р. Україна входила до 12 найбільших вугільних
держав світу – у період 2001-2013 рр. вітчизняними вугільними
підприємствами видобувалось близько 80 млн т рядового вугілля
на рік. Однак починаючи з 2014 р. через збройний конфлікт на
сході України відбулося суттєве зменшення видобутку вугілля –
39,7 млн т у 2015 р., що на 38,8% менше порівняно з 2014 р., а в
2016, 2017 і 2018 рр. − 40,9; 34,9; 33,3 млн т відповідно, тобто не
більше 18,6 млн т н.е. [82].
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Згідно з планами СРСР через низькі рентабельність та якість
українського вугілля енергетичного призначення (перш за все великий вміст сірки) передбачалося майже повне згортання вуглевидобування на Донбасі [83] із завезенням вугільної продукції з російського Кузбасу, а також режим так званої «газової паузи» (розширеного споживання природного газу), але вітчизняні шахти
залишилися головним постачальником палива для національної
енергетики та металургії.
Наразі термін служби середньостатистичної шахти становить 53 роки; гірничі роботи пішли на глибину в середньому 696 м
(проти 554 м у 1976 р.); мережа шахтних виробок − у середньому
56 км на шахту. Складні гірничо-геологічні умови та старіння
шахтного фонду призвели до погіршення економічних показників
вітчизняних вугледобувних підприємств, і жодні спроби їх масового технічного переоснащення, зокрема зміна поколінь техніки,
не забезпечили суттєвого поліпшення, хоча замість застарілих
конструкцій на шахти прийшла велика кількість комплексів нового
типу, прохідницьких комбайнів і транспортних установок.
У 2016-2017 рр. попит на вугілля в Україні становив 86,1 та
81,9 млн т на рік відповідно. Через суттєве скорочення видобутку
вугілля і втрату шахтного фонду з виробництва антрацитової продукції, що залишився на непідконтрольній уряду України території, були вимушені розширити імпорт ресурсу. Ця практика існувала і до 2014 р. – переважно для потреб коксохімічної та металургійної галузей щорічно завозилося 8-10 млн т в основному з РФ,
але останнім часом обсяги іноземних постачань суттєво зросли.
Так, у 2016 р. в Україну надійшло 12,6 млн т вугілля на суму
близько 1,5 млрд дол. За даними Державної фіскальної служби
імпорт вугілля з РФ склав 906,3 млн дол., зі США − 212,1, з Канади − 94,4, з інших країн − 254,3 млн дол. У 2017 р. обсяг завезеного в Україну вугілля становив 10,2 млн т, що обійшлося в 2,2 млрд
дол. Найбільшими постачальниками виявилися РФ (близько половини) і США (близько третини) [84].
Протягом останніх років в українській вугільній галузі відбулися суттєві зміни як у ланцюгу «кокс-енергетика», так і в регіональному аспекті [85]. Якщо у 1976 р. видобуток вугілля коксового призначення складав 63% від видобутку вугілля енергетичного призначення, то в 2011 р. це співвідношення дорівнювало 44%
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при тому, що видобуток енергетичного вугілля скоротився з 134 до
57 млн т.
У 70-х роках минулого століття три області (Донецька, Луганська і Дніпропетровська) забезпечували майже 88% республіканського вуглевидобутку, а в 2011 р. – 97% за рахунок скорочення вугільного виробництва у Львівсько-Волинському басейні та
обвального падіння видобутку бурого вугілля (у Кіровоградській,
Черкаській областях). При цьому відбувся активний розвиток шахт
у Дніпропетровській області. У 2011 р. їх питомий показник від
загального обсягу видобутку склав 19%, тоді як 35 років тому становив близько 4%. Внесок шахт Донецької та Луганської областей
зменшився: із 49 і 35% до 44 і 33% відповідно [86].
Після 2014 р. ситуація з видобутком у регіональному розрізі
різко змінилася. Так, у 2015 р. шахти Донецької області забезпечили видобуток 14,4 млн т вугілля (-44,9% відносно 2014 р.), Луганської – 4,3 (-75,8%), Дніпропетровської – 18,8 (-0,4%), Львівської –
2,0 (+9,2%), Волинської – 0,2 млн т (-16,5%). У 2016 р. шахти Донецької області видобули 15,6 млн т вугілля, Луганської – 5,4,
Дніпропетровської – 18,4, Львівської – 1,6, Волинської – 0,2 млн т.
Видобуток вугілля шахтами Донецької області, розташованими на території, підконтрольній уряду України, у 2017 р. склав
11,4 млн т, а у 2018 р. – 11,1 млн т. При цьому у 2018 р. обсяг видобутку коксівного вугілля склав 5,6 млн т, що на 10,8% менше,
ніж у 2017 р. Енергетичного вугілля видобуто 5,5 млн т, що на
21,1% більше, ніж у 2017 р.
У той же час державними вугледобувними підприємствами
області видобуто 2,0 млн т вугілля, що на 29,4% менше, ніж за
2017 р. Обсяг видобутку коксівного вугілля склав 0,56 млн т, що
на 39,9% менше, ніж роком раніше. Енергетичного вугілля видобуто 1,4 млн т, що на 24,2% менше, ніж за 2017 р.
На шахтах Донецької області використовується сучасна технологія. Очисні роботи виконуються довгими лавами, у 2018 р. по
області загалом працювало 24 комплексно-механізованих вибої
(16 на державних підприємствах і 8 на приватних), середнє навантаження на очисний вибій по державних підприємствах становило
251 т/добу, по ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» – 2273, по
ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» – 1541 т/добу.
Разом з тим середньомісячна продуктивність праці у 1970-х
роках була набагато вище (43 т/особу), ніж сьогодні (21 т/особу),
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незважаючи на досить примітивні технічні засоби того часу. Велика кількість лав (4,5 очисного вибою на 1 шахту), оснащених дешевими засобами механізації, забезпечували можливість підтримувати високу продуктивність підприємств (611 тис. т/рік). Річна
виробнича потужність шахти (у середньому 630 тис. т) була практично повністю освоєна.
Поширення механізованих комплексів важкого типу викликало збільшення зольності видобутого вугілля внаслідок присічки
бокових порід. У 1976 р. показник зольності по шахті становив 2325%, у 2006 р. – 38-40%.
Брак інвестиційних ресурсів у 1990-х роках призвів до глибокої кризи вугільної промисловості. Негативну динаміку не вдалося виправити засобами інтенсифікації виробництва, прийнятими
на початку ХХІ ст. Так, у 2006 р на середньостатистичній шахті
діяло 1,88 ± 0,25 лави, які видобували 563 ± 69 тис. т вугілля на
рік. Середній по галузі показник освоєння виробничої потужності
склав менше 0,5. Модернізація техніки не дала очікуваного приросту навантаження на лаву. Показник збільшився до 571 ±
90 т/добу порівняно з 444 ± 21 т при використанні техніки тридцятирічної давності. Упровадження нових комплексів відбувалося
при збільшенні потужності пластів, що розробляються, – середньодинамічна потужність у 2006 р. склала 1,31 ± 0,25 м, тоді як у
1976 р. − 1,13 ± 0,03 м.
Сучасна продуктивність праці робітника з видобутку вугілля
по області становить 30,1 т (станом на 2018 р.). При цьому на державному підприємстві − 9,7 т, по ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» – 63,8, по ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» – 54,1 т.
Вугільна промисловість в Україні, як і в багатьох країнах
світу, є не сильно привабливою для працевлаштування. Шахтарська праця важка фізично і небезпечна для життя та здоров’я робітника. Це обумовлює високу ціну і складність рекрутингу трудових ресурсів. В. Ден, розглядаючи в монографії «Каменноугольная
и железоделательная промышленность» (1912 р.) становище робітників-вугільників у 70-90-х роках ХІХ ст., дійшов такого висновку: «У нас становище значно гірше, ніж на Заході... Передусім у
нас заробітна плата набагато нижча». Щоправда, «навряд чи знайдеться в Росії хоч якийсь промисловий центр, не виключаючи
і столиць Імперії, де існували б такі самі високі зарплати» [87].
З часом ситуація не змінилася: у 2012 р. гірники українського «Метінвесту» отримували у 12 разів менше порівняно з гірни33
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ками того ж «Метінвесту» з вугільної провінції в Аппалачах
(11 тис. дол. на рік проти 132 тис.) [88], але істотно більше, ніж
працівники інших галузей вітчизняної промисловості.
У 1976 р. в Україні функціонувало 237 адміністративних
одиниць шахтного фонду (338 технічних одиниць) з чисельністю
промислово-виробничого персоналу 476 тис. осіб, серед яких
405 тис. робітників з видобутку. У сучасних умовах у галузі зайнято 290 тис. осіб, у тому числі 217 тис. осіб робітників з видобутку.
У Донецькій області (без урахування непідконтрольної уряду території) у 2018 р. функціонувало 6 державних підприємств
(ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая», ДП «Мирноградвугiлля»,
ВК «Краснолиманська», ДП «Селидiввугiлля» та ДП «Торецьквугiлля») і компанії приватної власності, найбільш потужними з
яких є ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «ДТЕК Добропiллявугiлля», ТДВ «Шахта «Бiлозерська», ТОВ «Шахта «Краснолиманська» та ін.
Середньооблікова чисельність працівників по Донецькій області у 2018 р. становила 34630, зокрема, 21074 – на державних
підприємствах, 6847 – у ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»,
6709 – ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». За оцінками обласного
органу державної статистики по Донецькій області чисельність
наявного населення станом на 01.03.2019 р. становила приблизно
4,160 млн осіб. Із кожної тисячі мешканців підконтрольної уряду
України частини Донецької області шахтарями є 8 осіб, 4 з
яких працює на державних підприємствах. Серед штатних працівників (382 тис. осіб на кінець 2018 р.) майже 90 осіб із кожної тисячі є робітниками шахт або допоміжних підприємств вугільної
промисловості. Якщо ж розглядати ситуацію за шахтарськими
містами, то ця цифра набагато більша через територіальну скупченість шахтарів.
Державний сектор вугільної промисловості Донецької області
(підконтрольна уряду України територія) складають «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», шахта «Південнодонбаська
№ 3 ім. М.С. Сургая», ДП «Селидіввугілля» (4 шахти), ДП «Мирноградвугілля» (4 щахти), ДП «Торецьквугілля» (3 шахти). Станом
на 01.03.2019 р. контингент цих державних вугільних шахт дорівнював 17795 осіб, зокрема: ДП «Селидіввугілля» – 6465 (36,3%),
ДП «Мирноградвугілля» – 3970 (22,3%); ДП «Торецьквугілля» –
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2468 (13,9%); «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» – 2482
(13,9%); шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая» – 2470
(13,9%).
На початку 2019 р. на державних шахтах Донецької області з
відзначених 17,8 тис. осіб працюють 5526 пенсіонерів (31% від
загальної кількості працівників); 9736 осіб працюють підземними
робочими (54,7% від загальної кількості штату), з яких 2854
(29,3%) – особи пенсійного віку, 5026 осіб (28,2%) – працівники
поверхні, з яких 1704 (33,9%) – пенсіонери, 2852 (14,5%) − ІТР,
842 особи з їх складу (29,5%) – пенсійного віку. До загальної кількості працівників увійшли 454 представники (2,6%) невиробничого персоналу, серед яких 126 (27,8%) – пенсіонери.
Із вірогідністю 0,95 можна стверджувати, що середньостатистична шахта на Донеччині має штат 1369±460 працівників, серед
яких підземних робочих − 749±271 осіб, зокрема 220±80 пенсіонерів; робочих з обслуговування шахтної поверхні – 387±146, у тому
числі пенсіонерів − 131±84; ІТР – 199±59, з них пенсіонерів −
65±17; непромислова група – 35±14, у тому числі 10±4 – пенсіонери.
Питомий склад працівників за категоріями є таким, %:
підземні робітники − 51,4±4,6;
робітники з видобутку вугілля, які обслуговують технологічний комплекс поверхні, – 29,0±3,5;
ІТР – 17,0±2,9;
непромислова група – 2,6±0,6.
Частка пенсіонерів серед зазначених груп становить більше
третини: підземні робітники – 32,6±5,7%; робітники, зайняті на
шахтній поверхні, – 36,8±5,2; ІТР – 34,4±6,3; непромислова група –
30,1±0,6%.
Аномально висока кількість пенсіонерів серед груп працівників, як правило, притаманна тим шахтам, виробнича активність
яких добігає кінця.
Чисельність жінок на державних гірничих підприємствах,
які за специфікою праці є переважно чоловічими, дорівнює
5086 осіб (28,6%), тобто майже кожен третій працівник є жінкою.
На державних донецьких шахтах працює 4522 особи віком від 18
до 35 років, що в структурі штату займає 25,4%, з них 714 осіб є
жінками (15,8%). Працівників віком від 36 до 50 років налічується
5568 (48,0%), зокрема 2937 жінок (52,7% за цією віковою катего35
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рією); віком понад 51 рік – 4717 осіб (26,1%), з яких 1968 жінок
(41,7%).
Контингент працівників середньостатистичної шахти на Донеччині з вірогідністю 0,95 складає 348±133 особи першої вікової
категорії, тобто молоді, з яких 55±26 − жінки; група середнього
віку налічує 658±250, з яких 184±77 – жінки; третя група (переважно пенсіонери) – 363±125 осіб (151±50 жіночої статі).
У відносному вимірюванні показники є такими: перша група – 22,5±4,0%, жінок тієї самої вікової групи від загальної кількості працівників – 4,2±1,6%; друга група – 46,5±4,4%, жінок –
13,8±2,5%; третя група – 31,9±5,9%, жінок – 13,8±3,3% [89].
Застосування формули «Роттердам+» у вугільній промисловості дещо поліпшило економічну ситуацію по шахтах державного
сектору, але не так, як у тепловій енергетиці. Підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вугільні
підприємства залишилися глибоко збитковими.
Ситуація стосовно державних підприємств Донецької області у 2018 р. практично не змінилася: коефіцієнт рентабельності
(відношення ціни до собівартості) в цілому становив 0,48. При
цьому по «Шахтоуправлінню «Південнодонбаське № 1» він
підвищився
до
0,88;
шахта
«Південнодонбаська
№3
ім. М.С. Сургая» – 0,64; ДП «Мирноградвугiлля» – 0,42; ДП «Селидiввугiлля» – 0,46; ДП «Торецьквугiлля» – 0,58.
І ця збитковість є природною: видобуток вугілля в Україні,
як бізнес, є малорентабельним, а на більшості шахт Донбасу −
збитковим, що обумовлено несприятливими гірничо-геологічними
умовами, зношеністю шахтного фонду, браком інвестицій на його
модернізацію. У 2006 р. коефіцієнт відношення ціни на вугільну
продукцію до собівартості, навіть без виключення приватних компаній, по середньостатистичній українській шахті становив
0,66 ± 0,07. Ніде у світі вугільні поклади в таких умовах, як в Україні, не розробляються. Шахта «Шахтарська глибока» на Донбасі
досягла геодезичної позначки -1546 м і є найглибшою вугільною
шахтою на Землі. На території Донецької області, підконтрольній
уряду України, розташовано декілька шахт, що здійснюють гірничі
роботи на глибині понад 1200 м.
Державні вугільні підприємства є настільки збитковими, що
вони не в змозі розраховуватися навіть за спожиту електроенергію.
Взаємні неплатежі вугільників й енергетиків набули характеру
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хронічного дефолту і стали національним феноменом. У 2018 р.
підконтрольні уряду України державні шахти спожили 1 млрд
33 млн 400 тис. кВт·год. електроенергії на суму 2,158 млрд грн, з
яких оплатили лише 14% (308,6 млн). А починаючи з 2014 р. заборгованість шахт становить 9 млрд 113 млн 800 тис. грн [90].
Збитковість вуглевидобування зумовлена, зокрема, природними чинниками. Велика газонасиченість гірничих масивів потребує застосування потужних вентиляційних систем. Україна за ресурсами метану вугільних пластів посідає четверте місце у світі.
Йдеться про 12-13 трлн м3 газу: це і багатство, і в той же час чинник ризику руйнівних катастроф. Щоб уникнути вибухів метану,
необхідно постійно подавати в шахту таку кількість повітря, щоб
концентрація метану в ньому не перевищувала 0,75%. За рік по
ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», яке є флагманом української вугільної галузі, через підземне виробництво необхідно прокачати більше 23 млн т повітря. У 2011 р. по шахтоуправлінню
було видобуто близько 7 млн т рядового вугілля, що втричі менше,
ніж перероблено повітря. На вентиляторні установки головного
провітрювання в Україні припадає близько 21% загальної кількості
використаної у вугільній промисловості електроенергії. Вимоги
інтенсивної вентиляції обумовлюють дорожнечу підземного господарства.
«Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» є підприємством із не дуже великим для Донбасу припливом води (загальний
обсяг 107 м3/год.), але і вона протягом року видає на-гора близько
937 тис. т шахтної води, що в перерахунку на проєктну виробничу
потужність 1200 т/рік становить приблизно 0,8 т води на 1 т видобутку. У 2015 р. видобуток по шахті (але не водоприпливи) зменшився до 690 тис. т вугілля, а отже, співвідношення погіршилося
до 1,4 т високомінералізованих шахтних вод на 1 т вугілля. За
енергоємністю водовідливні установки в Україні далеко випереджають підйомні. Якщо споживання електроенергії шахтними
насосами становить майже 20% загальногалузевого, то підйомні
установки, які, крім вугілля, видають породу, служать спуску матеріалів і доставці персоналу, – тільки 10%.
Із шахтними водами, які виходять із шахти з середньою мінералізацію 3,6 г/л, на поверхню виноситься приблизно 2,7 млн т
солей на рік, що збільшує мінералізацію поверхневих та ґрунтових
вод.
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Масове закриття шахт без проведення належних інженерних
робіт призвело до заболочення та засолонення ґрунтів у межах
населених пунктів, відбулося пошкодження будівель, доріг та іншої інфраструктури, інтенсивна корозія підземних інженерних
мереж, опорних металоконструкцій та руйнування залізобетонних
фундаментів [91].
Тонкі пласти обумовлюють обсяги видачі на поверхню порожньої породи. Надходження від проходки і ремонту виробок
складуються тут же, у відвалах шахти, а відходи збагачення – у
відвалах та хвостосховищах фабрик. Для України вихід породи по
шахті складає 110-150 м3 на 1 тис. т видобутого за рік рядового
вугілля, або близько 0,6 т на тонну рядового вугілля (0,4 – по фабриці і 0,2 т/т – по шахті).
Таким чином, у розрахунку на 1 т видобутої корисної копалини на поверхню піднімається понад 5 т рідких, газоподібних
і твердих скидних матеріалів [2].
За 200 років вуглевидобутку на Донбасі діяло близько тисячі
шахт. У результаті їх роботи на поверхні опинилися 11 млрд т супутніх порід, а в надрах зазнали руйнації гірничі масиви з осіданням поверхні на 2-5 м на площах у тисячі квадратних кілометрів
(за оцінками галузевих фахівців 1 тис. км2 щороку).
Щорічно з поверхні статистичного відвалу видувається близько 400 т породного пилу, який містить багато токсичних сполук,
і вимивається 8 т солей, що небезпечно для здоров'я населення
шахтарських регіонів.
Значною екологічною проблемою є вихід метану. Річні викиди метану з шахт Донецької та Луганської областей за консервативними оцінками на початку 2000-х років становили 5,5 млрд м3
на рік. З урахуванням короткотермінового парникового потенціалу
метану, який у 86 разів вищий, ніж у двоокису вуглецю, це становить 33,8 млн т СО2 на рік, або близько 9% національних викидів
парникових газів (порівняно з 2013 р.). Сучасні обсяги викидів
метану з відкритих і закритих шахт фактично невідомі, але ймовірно більші, ніж вважалося, тому необхідні детальна оцінка та
вживання заходів для зменшення викидів й утилізації шахтного
метану [92].
Крім природних чинників, на мікроекономічну ситуацію
у шахтарських регіонах значною мірою впливає регулювання
макроекономічних величин, зокрема мінімальної заробітної плати.
38

2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ,
ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Експлуатація шахт, особливо глибоких і газонасичених, із
малопотужними пластами, саме таких, які розташовані на Донбасі,
потребує найбільших витрат фінансових і людських ресурсів. Для
порівняння: розташована в Західній Віргінії (США) шахта Maple з
річною потужністю 720 тис. т вугілля має штат 230 осіб, вітчизняний аналог такої самої потужності обслуговує не менше 1,5 тис.
осіб. Гірничо-геологічні умови родовищ, які розробляються, та
рівень використовуваної техніки обумовлюють закономірне формування собівартості й чисельності персоналу шахти відповідно
до обсягів видобутку вугілля. Логічно, що вищий рівень виробничого навантаження потребує, за інших рівних умов, більших фінансових і людських витрат.
Попри логіку, на вітчизняних державних шахтах обсяг фонду заробітної плати (ФЗП) зростає зі скороченням персоналу. Зменшення чисельності працівників є природним наслідком падіння
виробництва, зокрема зниження кількості очисних вибоїв. Так, на
початку ХХІ ст. по шахті «Південнодонбаська № 1» в експлуатації
перебувало до 6 лав, максимальний видобуток вугілля у 2001 р.
сягнув 1,6 млн т, а штат підприємства перевищував 4,7 тис. осіб. У
2017 р. кількість очисних вибоїв у середньому на рік зменшилася
до 2,4, видобуток вугілля становив 448 тис. т, середньооблікова
чисельність працівників – 2764, проте ФЗП виявився майже таким,
як у 2001 р., – 278 проти 270 млн грн. Обізнаний економіст може
скинути це на інфляцію, але перерахунок витрат на заробітну плату шахтарям за ПКС демонструє некоректність такого висновку.
Залежність ФЗП за доларовим еквівалентом від штату робітників
по шахті залишається зворотною, тобто обсяги фонду заробітної
плати теж зростають зі зменшенням чисельності персоналу шахти.
Алогічна ситуація може виникнути тільки якщо темпи зростання заробітної плати суттєво перевищують темпи скорочення
виробничого контингенту. Причиною цього цілком можуть виявитися макроекономічні чинники, зокрема підвищення мінімальної
заробітної плати (рис. 2.4).
По шахті «Південнодонбаська № 1», починаючи з 2009 р.,
перевищення собівартості над ціною товарної вугільної продукції
не опускалося нижче 1,5 раза, у 2011 та 2017 рр. дійшло до двократної позначки, а рекордним став 2014 р. – 2,6 раза. Такої економіки
не здатне винести жодне державне підприємство з видобутку вугілля. Середня заробітна плата на шахті «Південнодонбаська № 1»
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у 2017 р. становила 8376 грн при продуктивності праці 15,9 т/люд.рік, на шахті «Котляревська» (ДП «Селидіввугілля») – 9579
(15,1 т/люд.-рік), на шахті «Україна» (ДП «Селидіввугілля») –
8523 грн (10,8 т/люд.-рік).
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Рисунок 2.4 −

Зростання ЗП по шахті

Динаміка підвищення в Україні мінімальної
заробітної плати, зростання зарплати та витрат по шахті «Південнодонбаська № 1»

Потужність об’єктів вуглевидобутку, якими володіють підприємства державного сектору, є достатньо великою [93], а ступінь освоєння існуючих потужностей − дуже низьким.
2.2. Інституціональні аспекти впровадження
циркулярної економіки
2.2.1. Циркулярна економіка та перетворення
браунфілдів

У шахтарських регіонах України, як зазначено вище, у результаті інтенсивного розвитку гірничодобувної та переробної
промисловості утворилися місця скупчення промислових відходів,
40

2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ,
ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

зокрема техногенних утворень − відвалів гірничодобувних підприємств, хвостосховищ збагачувальних фабрик, шлакозольних відвалів паливно-енергетичного комплексу. З одного боку, вони являють собою типові браунфілди – занедбані території колишнього
промислового використання, які є джерелами забруднення підземних вод, землі та повітря. Небезпечні утворення знижують якість
життя та конкурентоспроможність не тільки окремих муніципальних утворень, але і цілих регіонів; прискорюють міграцію жителів
територій до регіонів із кращими умовами навколишнього середовища; нівелюють інтерес потенційних інвесторів до розвитку території. Подальше використання таких земель є неможливим без
проведення комплексу робіт з екологічного очищення та ревіталізації. З іншого − такі об’єкти становлять клас родовищ, сформованих у районах гірничорудної промисловості та є своєрідним мінеральним складом і потенційним джерелом різноманітних корисних
копалин.
Жорсткі закони про захист ґрунтів стимулювали вирішення
проблем занедбаних територій. Наразі спостерігається чітка тенденція до зменшення обсягів відходів. Розвинуті країни намагаються перейти від надмірного споживання та нового виробництва
до повторного використання та перероблення. Якщо лінійна економіка характеризується процесами «добути, використати та викинути» (take, make, waste), то циркулярна базується на концепції
3R – reduce, reuse, recycle (скорочення, повторне використання,
перероблення).
У 2015 р. Комісія ЄС прийняла план дій щодо циркулярної
економіки, згідно з яким пропонується значне збільшення кількості нових робочих місць. Документ націлений на стимулювання
сталого споживання і виробничих моделей із дотриманням зобов’язань ЄС у рамках «Програми сталого розвитку 2030». У плані
підкреслено, що перехід до циркулярної економіки вимагає дій
протягом усього життєвого циклу продукту: від виробництва до
створення ринків «вторинної» сировини. Управління відходами є
однією з основних сфер, де потрібні подальші вдосконалення,
причому в межах досяжності: запобігання утворенню відходів, їх
повторне використання і переробка є ключовими цілями як плану
дій, так і законодавчого пакета по відходах. Досягнення цих цілей
може відкрити реальні економічні можливості, поліпшити постачання сировини для промисловості, створити локальні робочі місця, підвищити ефективність у секторі екологічних технологій.
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Необхідність формування сучасної політики переробки промислових відходів і вирішення проблем розвитку шахтарських
територій є одним з актуальних питань, що потребує нагального
вирішення. У зв’язку з реалізацією євроінтеграційної стратегії
трансформація політики територіального розвитку має відбуватися
на базі імплементації основних принципів поводження з відходами, зокрема Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами добувної промисловості, в національне законодавство України, що
прискорить реалізацію підписаної з ЄС Угоди про асоціацію.
Основною метою Директиви 2006/21/ЄC є максимально
можливе попередження та мінімізація будь-якого негативного
впливу на довкілля і ризиків для здоров’я людини, що можуть виникати в результаті управління відходами добувної промисловості.
Досягнення цілей Директиви в Україні має здійснюватися за
таким напрямами:
ухвалення національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
встановлення системи, яка забезпечить створення / розроблення операторами (суб’єктами господарювання) планів управління відходами (визначення та класифікація місць/об’єктів розміщення відходів добувної промисловості; характеристика відходів)
(ст. 4 і 9);
встановлення дозвільної системи, фінансових гарантій та системи контролю (ст. 7, 14, 17);
встановлення процедур управління та моніторингу видобувних пустот (ст. 10);
встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за
виробничими майданчиками відходів добувної діяльності (ст. 12);
створення реєстру закритих майданчиків відходів добувної
діяльності (ст. 20).
Досягнення цілей Директиви разом з ефективною політикою
щодо ревіталізації браунфілдів може сприяти вирішенню проблем
шахтарських регіонів.
Браунфілди: дефініції та підходи до повторного використання
У табл. 2.1 наведено трактування поняття «браунфілд» світовими організаціями. Статус «браунфілд» означає, що є обмеження на подальше використання або розвиток об'єкта. У вітчизняній практиці браунфілди згадують у контексті територій, які
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раніше використовувалися, на відміну від грінфілдів (англ.
greenfields – зелені поля) − територій, які ніколи не використовувалася для забудови. Це свідчить про те, що в Україні недостатньо
глибоко розуміють проблему ревіталізації покинутих промислових
об’єктів, а отже, відсутні підходи до їх функціонального перетворення.
Таблиця 2.1 – Використання терміна «браунфілд» у світовій
практиці1
Світові організації

Визначення

CABERNET
(Concerted Action on Brownfield and
Economic Regeneration Network) − Мережа спільних дій з браунфілдів і економічного відновлення;
CLARINET (Contaminated Land
Rehabilitation Network for Environmental
Technologies, EU) − Мережа застосування екологічних технологій для відновлення забруднених земель, ЄС
EPA, U.S. (Environmental Protection
Agency) (Агентство з охорони навколишнього середовища США)

Ділянки, які мають такі характеристики: раніше використовувалися; є покинутими або недовантаженими; повністю або
частково належать міській території; потребують втручання для
подальшого ефективного використання; мають проблеми, пов’язані з екологічним забрудненням
Об’єкт нерухомості, розширення, перебудова або повторне
використання якого ускладнено
екологічним забрудненням

1

Джерело: складено за [94; 95; 96].

Браунфілди класифікують за кількома критеріями залежно
від рівня забруднення і потенціалу їх повторного використання.
Організація CABERNET розробила класифікацію A-B-C, яка фокусується на тому, як можна продуктивно використовувати браунфілди:
об’єкти типу A − є мінімально забрудненими і тому можуть
бути легко ревіталізовані приватними інвесторами. Це дозволяє
швидко й економічно ефективно відновити об'єкт, отримати високий прибуток, навіть якщо враховуються витрати на відновлення;
об’єкти типу B − для їх перебудови потрібне спільне використання витрат між державним і приватним секторами (угода про
державно-приватне партнерство) через помірне або серйозне забруднення, що потребує значних інвестицій у реновацію. Непри43

ЦИРКУЛЯРНА СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

вабливе з комерційної точки зору місце розташування і / або неактивний ринок нерухомості, який у поєднанні з великими витратами на оцінку об’єкта та його ревіталізацію (навіть на ділянці з невисоким рівнем забруднення) впливає на можливості отримання
прибутку від експлуатації колишнього браунфілду в подальшому;
об’єкти типу C − їх перепланування потребує значної уваги
держави внаслідок сильного забруднення (наприклад, радіоактивні
об’єкти) та / або непривабливого з комерційної точки зору місця
розташування і неактивного ринку нерухомості (наприклад у депресивних містах і районах).
Досвід європейських країн щодо відновлення браунфілдів
підтверджує існування трьох можливих способів реалізації цього
процесу:
виключно в рамках державного управління (муніципальною
владою) на основі проєктів, що інвестуються за рахунок державних коштів;
приватними компаніями в рамках проєктів, що фінансуються
з приватних ресурсів;
шляхом об’єднання фінансових, матеріальних і людських
ресурсів державного та приватного секторів на основі тісної співпраці зацікавлених осіб у рамках проєктів, що фінансуються державними та приватними ресурсами.
Саме об’єкти типу В передбачають співробітництво між
державним та приватним секторами. Співробітництво може варіюватися від простих договірних відносин до складного державноприватного партнерства. Складність взаємозв’язку визначається
вигодами приватного сектору та перевагами, які отримає громада
після реалізації проєкту з ревіталізації браунфілдів.
У багатьох розвинутих країнах ревіталізація браунфілдів
стала головною проблемою, пов'язаною з використанням земель.
Їх брак у межах міста, неможливість залучення до розвитку суміжних територій, а також економічна доцільність змушують вивчати
засоби підвищення якості використання міських територій, передусім історично сформованих промислових зон. Повторне використання земель дозволяє застосовувати вже існуючу інженерну та
транспортну інфраструктуру, у тому числі систему громадського
транспорту, залучати додаткові кошти до бюджету за рахунок розміщення більш ефективних видів діяльності.
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У 1995 р. Управління з охорони навколишнього середовища
США (Environmental Protection Agency − EPA) створило «Економічну програму перетворення браунфілдів» (Brownfields EPA) і
розробило перше визначення браунфілду. Важливою інноваційною
особливістю став новий підхід до функціонального перетворення
забруднених територій, пов’язаний зі зміною функціонального
призначення або напряму їх використання в майбутньому. У
зв’язку з цим напрям і ступінь рекультивації залежать від подальшого використання: чи буде на території розміщено промислове
підприємство, житло, рекреаційні або соціальні об’єкти. Програма
перетворення браунфілдів є найважливішою національною програмою, яка змінила сприйняття, застосування та управління забрудненими територіями у США. EPA підтримує очищення і відновлення забруднених територій відповідно до Закону про всеохоплюючі заходи з охорони навколишнього середовища, компенсації
та відповідальності (Comprehensive Environmental Response,
Compensation, and Liability Act − CERCLA). Закон про захист відповідальності малого бізнесу і про відродження браунфілдів (The
Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act),
прийнятий у 2002 р. як поправка до CERCLA, забезпечує федеральне фінансування оцінки та очищення на занедбаних територіях.
За допомогою інструментів правозастосування в галузі екологічного права на конкретних ділянках EPA здатне допомогти
сторонам, які прагнуть очистити, повторно використати або перепланувати екологічно забруднену територію. Організація заохочує
повторне використання забрудненої земельної власності, тим самим досягаючи цілей охорони навколишнього середовища, таких
як управління довгостроковими будівельними майданчиками, планування сталого землекористування [97].
Програма Brownfields EPA забезпечує пряме фінансування
оцінки, очищення, поновлюваних кредитів (revolving loans) і підготовки кадрів у галузі охорони довкілля. Для полегшення використання державних ресурсів програма Brownfields EPA співпрацює з іншими програмами EPA, федеральною владою та державними агентствами для виявлення і надання ресурсів, які можуть
бути використані для відновлення браунфілдів. Крім прямого фінансування, EPA також надає технічну інформацію з питань фінансування проєктів [98].
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У Великій Британії процеси відновлення забруднених земель
регулюються Законом про навколишнє середовище (Environment
Act). Відповідно до документа органи місцевої влади відповідальні
за створення реєстру занедбаних об'єктів. Самі ж браунфілди є
предметом досліджень (Desktop Study), які здійснює Південнозахідна природоохоронна організація (Southwest Environmental
Limited). Компанія надає консультаційні послуги, виконує дослідження з оцінки землі (історія об'єкта, геологія та гідрогеологія,
ступінь екологічного ризику) [99].
У Німеччині Bodenschutzgesetz заклав основу для успішної
реалізації проєктів із ревіталізації занедбаних територій і розробив
аналогічні закони захисту ґрунтів в інших європейських країнах.
З метою захисту ґрунтів у 2006 р. Європейська Комісія прийняла Тематичну стратегію ґрунту (Soil Thematic Strategy). У 2014 р.
набула чинності VІІ Програма дій у галузі навколишнього середовища (Seventh Environment Action Programme), яка визнає, що деградація ґрунтів є серйозною проблемою. Передбачається, що до
2020 р. земля в ЄС буде стійко управлятися, ґрунт буде належним
чином захищеним, відновлення забруднених ділянок триватиме.
Відповідно до програми держави-члени зобов’язані активізувати
зусилля щодо скорочення ерозії ґрунтів і збільшення вмісту органічних речовин у ґрунті та очищення забруднених місць [100].
З урахуванням значної екологічної компоненти проєктів ревіталізації у провідних країнах світу сформульовано чіткі цілі у
сфері охорони навколишнього середовища і створено нормативну
базу. Зобов’язання щодо контролю і запобігання забрудненню,
усунення небезпек для здоров’я та довкілля, а також сталого розвитку є передумовами як для ефективного усунення занедбаних
родовищ, так і для скорочення поширення нових. Директива ЄС
про екологічну відповідальність [101] створює основу для запобігання та усунення шкоди навколишньому середовищу на основі
принципу «забруднювач платить». У тих випадках, коли приватна
відповідальність є невизначеною, окремі держави беруть на себе
обов'язки з очищення, особливо якщо забруднення являє собою
безпосередню або приховану (наприклад забруднення ґрунтів)
загрозу для здоров’я людини та навколишнього середовища. У разі
приватизації державних підприємств уряд бере на себе відповідальність за забруднення, що виникло до приватизації.
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Національні стратегії з відновлення браунфілдів створюються саме на основі сильного екологічного законодавства. Стратегії
відображають майбутні цілі з відновлення і редевелопменту. У
Великій Британії діє стратегія, розроблена агентством з розвитку −
Англійські партнерства (English Partnerships), у Канаді − Національним круглим столом з питань довкілля та економіки (The
National Round Table on the Environment and the Economy). Стратегії з відновлення занедбаних територій – це не обов’язково окремий документ. Наприклад, у Німеччині питання відновлення занедбаних територій відображені у Стратегії сталого розвитку.
2.2.2. Законодавство України у сфері поводження
з відходами

В Україні поводження з промисловими відходами регулюється великою кількістю законодавчих і нормативно-правових
актів, у яких деякі поняття, що стосуються раціонального комплексного освоєння відходів, не використовуються зовсім або трактуються неоднозначно (табл. 2.2). Основним правовим актом України, який регулює відносини, пов’язані з утворенням, збиранням
і заготівлею, сортуванням, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та
захороненням відходів, що утворилися в Україні, є Закон України
«Про відходи». У ст. 1 Закону визначено, що «відходи − будь-які
речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю
або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від
яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися
шляхом утилізації чи видалення», а «відходи як вторинна сировина − відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують
відповідні технології та виробничо-технологічні та/або економічні
передумови» [102]. При цьому в Законі не виокремлено види відходів, не визначено особливості перероблення промислових відходів, зокрема які утворилися у процесі вуглевидобування.
Відходи гірничого виробництва можуть бути визначені як
техногенні родовища. Відповідно до ст. 5 Кодексу України «Про
надра» [103] техногенні родовища корисних копалин – це місця, де
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Таблиця 2.2 – Законодавство України щодо поводження з промисловими відходами 1
Назва
Про Державний фонд родовищ
корисних копалин України
Про надра

Вид документа, дата прийняття,
номер
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.1993 р. № 150
Кодекс України від 27.07.1994 р.
№ 132/94-ВР

Порядок державного обліку родоПостанова Кабінету Міністрів Украївищ, запасів і проявів корисних
ни від 31.01.1995 р. № 75
копалин
Закон України від 05.03.1998 р.
Про відходи
№ 187/98-ВР
Питання Державної комісії Украї- Постанова Кабінету Міністрів України по запасах корисних копалин ни від 05.09.1992 р. № 526 (втратила
при Державному комітеті України чинність).
по геології і використанню надр.
Положення про Державну комісію Постанова Кабінету Міністрів УкраїУкраїни по запасах корисних ко- ни від 10.11.2000 р. № 1689
палин
Про затвердження ЗагальнодерЗакон України від 21.04.2011 р.
жавної програми розвитку міне№ 3268-VI
рально-сировинної бази України
на період до 2030 року
Національна стратегія управління Розпорядження Кабінету Міністрів
відходами в Україні до 2030 року України від 08.11.2017 р. № 820-р
1

Систематизовано у хронологічному порядку.

накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені та мають промислове значення. У Законі України «Про затвердження Загальнодержавної
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період
до 2030 року» теж використовуються поняття «техногенне родовище» і «техногенна сировина». Цей вид сировини належить до
виду мінеральної сировини, родовища яких наразі в Україні не
розробляються і недостатньо вивчені, але в перспективі можуть
стати важливими для економіки держави, з урахуванням потреб
інших галузей промисловості. Оскільки у Програмі закладено лише перспективний характер розробки техногенної сировини, то в
цьому напрямі передбачається лише продовження робіт із форму48
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вання бази даних техногенних родовищ України; геологоекономічна оцінка техногенних накопичень, що перебувають у
державній або комунальній власності (промислових відходів у
вигляді розкривних порід, хвостів флотації та гравітації, фосфогіпсу, дефекату, металургійних шлаків, золошлаків, різноманітних
шламів, мулу, стічних вод тощо).
Європейські принципи поводження з усіма видами відходів
(твердими побутовими, промисловими, будівельними, небезпечними, відходами сільського господарства тощо) запроваджено в
Національній стратегії управління відходами в Україні до
2030 року. Стратегія є першим стратегічним документом національного рівня, який визначає цілісну державну політику у сфері
поводження з відходами. Цілями Стратегії є визначення та вирішення ключових проблем розвитку управління відходами в Україні на інноваційних засадах. Принципи Стратегії: перехід до економіки замкненого циклу, згідно з яким продукти, матеріали і ресурси використовуються в економіці якомога довше й утворення відходів мінімізується; наближеності, який передбачає для зменшення потенційних ризиків від забруднення відходами їх перероблення якомога ближче до джерел утворення.
У документі зазначено, що «відходи, які утворюються у
процесі видобування, збагачення, хіміко-металургійної переробки,
транспортування і зберігання корисних копалин, є вторинним сировинним резервом промисловості, будівництва та енергетики»
[104]. Однак у Стратегії не йдеться ні про техногенну сировину, ні
про техногенні родовища.
Відповідно до ст. 6 Кодексу України «Про надра» техногенні
родовища підлягають обліку в державному кадастрі родовищ
і проявів корисних копалин та державному балансі запасів корисних копалин. Кадастр є складовою частиною системи обліку
об’єктів державного фонду родовищ корисних копалин та його
резерву і використовується для оперативного визначення стану й
можливості розвитку мінерально-сировинної бази, планування
робіт із геологічного вивчення надр, раціонального розміщення
об’єктів гірничодобувної промисловості, комплексного використання надр у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Державний облік
родовищ, запасів і проявів корисних копалин здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе49

ЦИРКУЛЯРНА СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

рі геологічного вивчення та раціонального використання надр у
порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Саме віднесення промислових відходів уже як техногенних
родовищ до Державного кадастру родовищ і проявів корисних
копалин перетворює їх на об’єкт правовідносин.
В Україні науково-технічну діяльність, пов’язану з проведенням державної експертизи геологічних матеріалів з вивчення і
використання надр та оцінки запасів корисних копалин здійснює
Державна комісія України по запасах корисних копалин [105].
Експертиза може бути проведена на замовлення користувачів надр
або за дорученням відповідних центральних органів виконавчої
влади.
Вирішення проблем переробки промислових відходів гальмується, зокрема, з причин питань відносин власності на відходи,
які виникають у результаті державної реєстрації та взяття на облік
об’єктів скупчення відходів. Питання відносин власності на відходи встановлено Законом України «Про відходи» та Кодексом України «Про надра». Відповідно до ст. 9 Закону України «Про відходи» суб’єктами права власності на відходи є громадяни України,
іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації всіх форм власності, територіальні громади (є власниками
відходів, що утворюються на об’єктах комунальної власності чи
розташовані на їх території та не мають власника або власник яких
невідомий (безхазяйні відходи), Автономна Республіка Крим і
держава (є власником відходів, що утворюються на об’єктах державної власності чи розташовані на території України і не мають
власника або власник яких невідомий (крім відходів, які утворюються на об'єктах комунальної власності чи розташовані на їх території та не мають власника або власник яких невідомий), а також
в інших випадках, передбачених законом).
Право власності передбачає володіння, користування і розпорядження відходами в межах, визначених Законом України
«Про відходи». У випадку державної реєстрації та взяття на облік
об’єкт скупчення відходів, уже як техногенне родовище, стає власністю «Українського народу» та надається державою «тільки у
користування» (ст. 4 Кодексу України «Про надра»). Підприємство-власник відходів втрачає зацікавленість у переробленні мінеральної сировини, оскільки для цього необхідне отримання спеціального дозволу та сплата обов’язкових платежів. Таке протиріччя
50

2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ,
ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

призводить до того, що підприємства не ініціюють геологорозвідувальних робіт з оцінки кількості мінеральної сировини та її придатності для ефективного використання у сфері виробництва. За
відсутності належного контролю з боку держави за використанням
відходів вуглезбагачення останні або не переробляються взагалі,
або переробляються без державного обліку.
З іншого боку, неприпустимо скасувати вимоги Кодексу про
надра щодо права власності на техногенні утворення, позбавивши
державу контролю за підприємством-власником промислових відходів, якщо ці відходи містять мінеральну сировину, яка є важливою для економіки країни та може бути раціонально використана.
Низький рівень утилізації твердих відходів переробки вугілля спричинений ще й тим, що енергетики не зацікавлені в переробці відходів, оскільки витрати на викиди і захоронення закладені в
собівартості електроенергії і теплоносія або вугільного концентрату, їх сплачує населення, споживачі концентратів.
Отже, необхідне створення регуляторних режимів, які стимулюють та/або примушують власників підприємств вугільної
галузі до вживання заходів щодо мінімізації, повторного використання та переробки техногенної сировини на інноваційних засадах.
Наразі стимулювання заходів щодо переробки відходів та
зменшення обсягів їх утворення визначено у ст. 40 Закону України
«Про відходи», де передбачено:
пільги щодо оподаткування прибутку від реалізації продукції, виготовленої з використанням відходів;
пріоритетне державне кредитування;
дотації з фондів охорони навколишнього природного середовища та інших джерел;
пільги щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій − суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини, за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів.
На сучасному етапі виникла потреба в пошуку якісно нових
підходів до формування та розвитку правової системи управління
промисловими відходами з урахуванням провідного зарубіжного
досвіду. У першу чергу це стосується вдосконалення нормативноправового забезпечення розвитку цієї сфери, яке полягає у:
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розробці й ухваленні нової редакції Закону України «Про
відходи», що передбачає уточнення понятійного апарату, узгодженого з Директивою 2008/98/ЄС, щодо запровадження п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами; введення критеріїв
визначення завершення статусу відходів (коли відходи перестають
бути відходами); закріплення принципів розширеної відповідальності виробника; введення положення щодо класифікації об’єктів
розміщення відходів та впровадження інституту фінансових гарантій у процесі їх функціонування;
внесенні змін і доповнень до відповідних нормативно-правових і підзаконних актів, пов’язаних із змінами до Закону України
«Про відходи»;
прийнятті національного переліку відходів, що передбачає
створення та нормативне закріплення переліку відходів, розробку
нормативно-правових актів щодо класифікації об’єктів розміщення відходів і публічних реєстрів суб’єктів підприємницької діяльності у сфері управління відходами;
розробці та доповненні нормативно-правових актів з питань
захоронення відходів і відходів добувної промисловості;
створенні механізмів моніторингу та забезпеченні реалізації
відповідного законодавства з питань управління відходами, упровадженні комплексу заходів інституційного, організаційного та
кадрового характеру;
вирішенні проблем управління відходами за різними варіантами, що принципово відрізняються технологією поводження;
розробці й упровадженні рециклінгу як технології вторинного використання промислових відходів;
доповненні переліку фінансових механізмів реалізації публічно-приватного партнерства у сфері управління промисловими
відходами.
Крім цього, місцеві органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування можуть визначати в межах своїх повноважень
додаткові заходи, пов’язані із стимулюванням утилізації відходів
та зменшенням обсягів їх утворення. Ця норма закону є дуже важливою в умовах реформи децентралізації управління, яка реалізується в Україні. Однак для промислових регіонів, де скупчення
техногенної сировини є критичним, необхідно розширити повноваження органів місцевого самоврядування з питань поводження з
відходами, зокрема щодо стимулювання процесів не тільки утилі52
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зації промислових відходів, але й управління ними за принципами
циркулярної економіки. Для цього доцільно розглянути можливість упровадження кращих світових практик із застосування фінансових інструментів стимулювання ревіталізації браунфілдів.
Наприклад, у США та Великій Британії використовується
TIF (tax increment financing) – фінансування за рахунок майбутніх
податкових надходжень. Завдяки цьому інструменту державного
фінансування місцеві муніципалітети стимулюють розвиток у певних сферах своєї юрисдикції під назвою «проєктні райони». Території проєктів створюються спеціальними агентствами за допомогою прийняття постанови або резолюції місцевого керівного органу або міської ради [106].
Рівень податкових доходів (пов’язаних із податками на нерухомість), що формуються в рамках TIF-району на момент початку проєкту, фіксується. Передбачається, що реалізація інфраструктурного проєкту в районі збільшить цінність нерухомості та / або
землі на прилеглих територіях, підвищить рівень податкових доходів понад зафіксований без підвищення податкових ставок. Усі
податкові надприбутки від TIF-району (tax increments) або тільки
їх частину, включаючи доходи від самого інфраструктурного
проєкту (якщо такий приносить їх самостійно), перерозподіляються з державного бюджету до бюджету TIF-проєкту аж до його завершення і використовуються для погашення початкових інвестицій у проєкт. Згодом реалізація проєкту також може спричинити
збільшення доходів від податків з продажів, збільшення кількості
робочих місць, проте ці чинники вважаються вже вторинними
[107].
У Великій Британії уряд представляє план фінансування за
рахунок майбутніх податкових надходжень, заснований на Плані
фіксації податкових доходів, пов’язаних із податком на нерухомість (Business Rates Retention Scheme). За цими схемами місцева
влада може брати позики на інфраструктурні проєкти за рахунок
майбутнього зростання надходжень від бізнесу, які виникнуть унаслідок реалізації проєктів [108].
Крім інструментів стимулювання, використовуються інструменти, які примушують власників браунфілдів до ревіталізації. Якщо актив має стратегічне значення для міста, то може бути
застосовано так зване eminent domain – юридичне право уряду вилучати приватну власність в інтересах громади без згоди власника
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(право на примусове відчуження приватної власності з виплатою
справедливої компенсації). Ще одним інструментом примусу є
єдиний податок, що може бути накладений на промисловий об’єкт,
який є занедбаним або використовується неповною мірою. Якщо
майно створює загрозу для здоров’я громад або завдає шкоди природним ресурсам, до власників можуть бути застосовані штрафи і
санкції для примусового очищення та ревіталізації. Отже, світова
практика свідчить, що можливість вилучення державою приватної
власності, зокрема в інтересах громади, для подальшого ефективного використання об’єкта розташування промислових відходів є
цілком реальною.
2.2.3. Визначення можливостей приватного сектору
щодо утилізації відходів вуглевидобутку
та вуглезбагачення

З урахуванням поточного стану вугільної галузі її реформування має бути тісно пов’язане не тільки із самими підприємствами галузі, але і з необхідністю вирішення екологічних проблем, у
тому числі поводження з відходами вугледобувних і вуглепереробних підприємств, що безпосередньо стосується стратегії розвитку
вугільної промисловості. Нова енергетична стратегія України передбачає створення на загальнодержавному рівні основ для розбудови та системи утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу, у тому числі:
внесення змін до нормативно-правових актів щодо стимулювання власників і потенційних споживачів до збільшення обсягів
утилізації відходів;
координацію робіт уповноважених органів влади у сфері поводження з великотоннажними відходами паливно-енергетичного
комплексу;
забезпечення впровадження новітніх технологій та обмін інформацією щодо утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу тощо [109, с. 29].
За умови створення сприятливого інвестиційного клімату та
залучення інвесторів до енергетичного сектору можна вирішити
завдання у сфері управління відходами в паливно-енергетичному
секторі.
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Насамперед слід відзначити, що впровадження зазначених
заходів можливе, у тому числі, за рахунок запровадження деяких
форм державно-приватного партнерства, оскільки передача в управління об’єктів державної власності зовсім не суперечить стратегічним планам розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Оскільки суб’єктом управління об’єктами державної власності в паливно-енергетичному комплексі та вугільній промисловості
відповідно є Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України, воно має повноваження щодо прийняття рішень про передачу об’єктів державної власності в оренду, концесію, комунальну власність, до сфери інших органів, уповноважених управляти
об’єктами державної власності, а також об’єктів державної власності від одного підприємства іншому тощо [110]. Усі рішення
щодо функціонування підприємств державної форми власності у
вугільній промисловості приймаються саме Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство може не
тільки безпосередньо виступати ініціатором здійснення реформ у
галузі, але і порушувати розгляд питань подальшого функціонування окремих підприємств, у тому числі їх передачі, наприклад у
комунальну власність.
Згідно з чинним законодавством обласні ради [111] мають
повноваження щодо вирішення в установленому законом порядку
питань з управління об’єктами спільної власності територіальних
громад, призначення та звільнення їх керівників, надання згоди на
передачу об’єктів із державної власності у спільну власність територіальних громад та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад, що перебувають в
управлінні обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності [112]. Разом із тим виконавчі
органи сільських, селищних, міських рад мають більше повноважень у сфері розвитку та сприяння господарській діяльності. Зокрема, вони мають повноваження щодо:
сприяння у створенні на основі законодавства спільних з
іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної
інфраструктури й інших об’єктів, залучення іноземних інвестицій
для створення робочих місць, а також управління комунальною
власністю, у тому числі управління в межах, визначених радою,
майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;
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підготовки та внесення на розгляд ради пропозицій щодо
порядку й умов відчуження комунального майна, проєктів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організації виконання цих
програм; підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які
можуть надаватися в концесію, подання раді письмових звітів про
перебіг і результати відчуження комунального майна. Також територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить
право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, а районні та обласні ради від імені
територіальних громад сіл, селищ, міст можуть здійснювати управління об’єктами їхньої спільної власності, що задовольняють
спільні потреби територіальних громад [111].
Отже, Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України у межах своїх повноважень може разом із розробкою
стратегій розвитку державних підприємств та господарських товариств, які належать до сфери його управління, також приймати у
певних випадках рішення про передачу об’єктів державної власності в комунальну, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності тощо [109].
Останнє означає, що цілком реальним є сценарій передачі об’єктів
вугільної промисловості в комунальну власність для подальшого
вирішення проблем щодо управління відходами вугледобувних та
вуглепереробних підприємств.
Безпосередньо особливості передачі об’єктів права державної власності в комунальну регулюються Законом України «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та
Постановою Кабінету Міністрів України «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності» [113]. Зокрема, передача об’єктів державної власності в комунальну має здійснюватися
за рішенням Кабінету Міністрів України при погодженні з уповноваженим органом управління – Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна тощо та
за наявності згоди відповідної міської ради. При цьому об’єкти,
щодо яких є рішення про їх приватизацію, не можуть брати участі
в передачі з державної в комунальну власність, але тільки якщо
вони не будуть виключені з відповідного переліку. Разом із цим
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мають бути внесені зміни до чинного законодавства, у тому числі
до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку об’єктів паливно-енергетичного комплексу права державної
власності, які можуть надаватися в концесію» [114]. Однак документ уже є неактуальним через те, що більша частина підприємств
із зазначеного переліку розташовані на непідконтрольній території
Донецької та Луганської областей.
Таким чином, передача підприємств вугільної промисловості
державної власності в комунальну за рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України має сприяти не тільки
децентралізації, але і розширенню можливостей місцевих органів
влади щодо більш ефективного вирішення проблем розвитку старопромислових регіонів, а також екологічних проблем, пов’язаних
із необхідністю вирішення питання з відходами підприємств вугільної промисловості.
Саме місцеві органи влади мають повноваження щодо прийняття рішень про передачу об’єктів комунальної власності в оренду або концесію приватним суб’єктам господарювання або виступати ініціатором передачі приватному сектору земельних ділянок,
природних ресурсів, майна і цілісних майнових комплексів для
здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку [115]. Слід відзначити, що згідно із Законом України «Про індустріальні парки» індустріальним парком є визначена ініціатором
створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія,
у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати
господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і
телекомунікацій на умовах, визначених даним Законом та договором про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку.
Оскільки в межах індустріального парку може здійснюватися господарська діяльність саме у сфері переробної промисловості,
це повністю відповідає основному завданню щодо управління відходами у вугільній промисловості, а саме необхідності вирішення
питання з утилізації або переробки відходів, які накопичилися в
результаті вуглевидобування та вуглепереробки. Це також не суперечить умовам використання земельних ділянок у межах індустріального парку, а саме:
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строк використання земельної ділянки в межах індустріального парку має становити не менше 30 років із дня прийняття рішення про створення індустріального парку;
використання земельних ділянок у межах індустріальних парків має відповідати санітарно-епідеміологічним та екологічним
вимогам [там само].
Якщо порівнювати концесію з індустріальними парками для
реалізації проєктів у вугільній промисловості, то для завдань подальшого провадження добувної діяльності більшою мірою придатна концесія. З іншого боку, індустріальні парки так і не набули
достатнього поширення в національній економіці, і наразі вони
мають непогані перспективи щодо їх формування у вугільній промисловості з метою виконання завдань з утилізації або переробки
відходів вуглевидобування та вуглезбагачення на основі залучення
інвестицій у старопромислові регіони, що сприятиме пожвавленню
підприємництва в таких регіонах, підвищенню рівня зайнятості
населення та частковому вирішенню екологічних проблем.
Слід відзначити, що при формуванні індустріальних парків є
певні обмеження щодо їх площі. Зокрема, Концепцією створення
індустріальних (промислових) парків [116] передбачено, що індустріальний парк може створюватися на території площею до
700 га. При цьому в межах заданої площі органом управління індустріальним парком має бути сформовано комплекс об'єктів виробничої інфраструктури (електро-, газо-, водопостачання, водовідведення, телекомунікації тощо) та надаватися супутні послуги
(охорона, транспортні та інші послуги) з метою залучення інвесторів для провадження ними виробничої, науково-дослідної, іншої
господарської діяльності. Очікуваними результатами від функціонування індустріальних парків є створення сприятливих умов для
розміщення в регіонах нових підприємств, а також прискорення
процесів реструктуризації у гірничодобувній та в інших галузях
промисловості. Останнє набуває особливої актуальності у старопромислових шахтарських регіонах, де накопичилося достатньо
відходів вугледобувної та вуглепереробної промисловості.
Отже, місцеві органи виконавчої влади старопромислових
вугільних регіонів мають усі інструменти, щоб створити умови для
стимулювання та розвитку підприємницької діяльності на основі
управління відходами вугледобувних і вуглезбагачувальних підприємств.
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Об’єкти розміщення відходів вугільної промисловості, які є
типовими браунфілдами для старопромислових шахтарських поселень, знижують конкурентоспроможність та якість життя не тільки
в цих поселеннях, але і в областях загалом; прискорюють міграцію
їх жителів до регіонів із кращими умовами навколишнього середовища; знижують інтерес потенційних інвесторів до розвитку території. Подальше використання таких земель є неможливим без
вживання заходів щодо екологічного очищення. Однак такі
об’єкти є своєрідним мінеральним складом і потенційним джерелом різноманітних корисних копалин, а тому можуть бути повторно використані або перероблені.
У зв’язку з реалізацією євроінтеграційної стратегії трансформація політики територіального розвитку має відбуватися на
основі імплементації головних принципів поводження з відходами,
зокрема Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами добувної промисловості, в національне законодавство України, що прискорить реалізацію підписаної з ЄС Угоди про асоціацію.
В Україні поводження з промисловими відходами регулюється великою кількістю законодавчих та нормативно-правових
актів, у яких деякі поняття, що стосуються раціонального комплексного освоєння відходів не використовуються зовсім або трактуються неоднозначно. Кодексом України «Про надра» місця, де
накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені та мають промислове значення, визначаються як техногенні родовища. Цей термін, а також
поняття «техногенна сировина» використовуються і в Законі України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку
мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року». Однак у Програмі наголошується лише на перспективності розробки
техногенної сировини. Відсутні такі поняття і в Законі України
«Про відходи». У Національній стратегії управління відходами в
Україні до 2030 року, заснованій на принципі переходу до економіки замкненого циклу, про техногенну сировину та техногенні
родовища не згадується, натомість йдеться про нагальне вирішення ключових проблем розвитку управління відходами на інноваційних засадах.
Однією з причин гальмування вирішення проблем переробки
промислових відходів є питання відносин власності на відходи, які
виникають у результаті державної реєстрації та взяття на облік
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об’єктів скупчення відходів. Підприємства не ініціюють геологорозвідувальні роботи з оцінки кількості мінеральної сировини та її
придатності для ефективного використання у сфері виробництва,
що в разі віднесення таких об’єктів до техногенних родовищ позбавляє їх права володіння і розпорядження відходами. Права власності на відходи та техногенні утворення мають бути розподілені
таким чином, щоб підприємство-власник відходів було зацікавлене
в оцінці якості мінеральної сировини та її придатності для повторного використання, а держава контролювала процес та ефективність її переробки.
Необхідне створення регуляторних режимів, які стимулюватимуть та/або примушуватимуть власників підприємств вугільної
галузі до вживання заходів щодо мінімізації, повторного використання та переробки техногенної сировини на інноваційних засадах.
З урахуванням процесів децентралізації управління слід
розширити повноваження органів місцевого самоврядування з
питань поводження з відходами, зокрема щодо стимулювання
процесів не тільки утилізації промислових відходів, як визначено в
Законі України «Про відходи», але й управління ними згідно з
принципами циркулярної економіки.
2.3. Феномен Shrinking Сities – убуваючих міст
Сучасні міста у всьому світі стикаються з проблемою зменшення чисельності населення. За останні п’ятдесят років 370 міст з
населенням більше 100 тис. осіб скоротилися як мінімум на 10%
[117]. Очікується, що через демографічні зміни в найближчому
майбутньому все більше міст відчуватимуть скорочення населення, навіть у тих країнах, де спостерігається його швидке загальне
зростання, − в Китаї та Індії. Депопуляція очевидна і в Африці, яка
вважається континентом швидкого зростання міст, проте воно є
нерівномірним.
На міжнародному рівні науковці проявляють інтерес до проблем міського убування (urban shrinkage). Останні два десятиліття
спостерігається активізація досліджень причин і наслідків міського
убування, пошуку інноваційних способів «розумного» (смарт)
убування міст [118].
Раніше вважалося, що проблему можна вирішити лише за
допомогою розробки стратегій економічного розвитку, але ця тра60
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диційна тактика зазнала невдачі в багатьох містах. Останнім часом
з'являються нові підходи до переосмислення причин і наслідків
убування, що забезпечує неекономічне бачення реакції на проблему [119; 120].
Міське убування як феномен являє собою масове скорочення
чисельності населення в містах унаслідок специфічної взаємодії
таких чинників: економічних, фінансових, демографічних, системи
розселення, екологічних, зміни політичних або адміністративних
систем [121, с. 4-5]. Світовий досвід свідчить, що спад населення
одного конкретного міста − це зазвичай комбінація безлічі чинників і причин на різних рівнях − від місцевого до глобального.
Міське убування може виникнути через нерівномірний економічний розвиток, пов’язаний із системними змінами (наприклад, перехід до ринкової економіки в пострадянських країнах), екологічними катастрофами, демографічними змінами, а саме низьким
рівнем народжуваності та міграцією.
На перший погляд убування є соціально-економічною проблемою. Разом з тим воно зачіпає проблеми просторової системи і
системи землекористування, як наприклад, покинуті комерційні та
житлові приміщення, недовикористана інфраструктура, занедбані
промислові об’єкти (браунфілди) [118]. У великих містах за відсутності інвестицій такі простори часто візуально приховані від
очей громадськості: порожні ділянки огороджені рекламними щитами, на яких зображено майбутній розвиток об’єкта. Тим не менш
більшість із них не є «мертвими»: це простори «міської дикої природи», «альтернативних культур» для маргіналізованих соціальних
груп, молоді або художників [122, с. 135].
Як основний показник міського убування використовується
скорочення чисельності населення [123; 124]. Проте дослідники
підкреслюють, що воно не є тотожним поняттю міського убування,
оскільки останнє проявляється в багатьох інших формах, таких як
житло, що пустує, недовикористання міських земель або економічні невдачі. Наслідки зменшення негативно впливають як на фізичний простір, так і на міське суспільство, його соціальну згуртованість, збільшуючи соціальну нерівність і поляризацію, знижуючи
привабливість життя в окремих міських районах.
Важливо усвідомлювати різницю між основним показником
(скороченням чисельності населення) і міським убуванням як
складним явищем, його емпіричним проявом, що включає всі ви61

ЦИРКУЛЯРНА СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

мірювання. Міське спадання розглядається як якісний процес, що
суттєво змінює міське середовище. У рамках даного дослідження
не виконано детальний кількісний аналіз усіх проявів міського
убування в шахтарських містах, а сфокусовано увагу на чиннику
зниження обсягу видобутку вугілля, що призвело до соціальних,
економічних й екологічних проблем.
Найбільш поширеною причиною убування є деіндустріалізація, спад виробництва в окремих галузях, закриття підприємств у
мономістах, що мало місце у всіх країнах. Традиційно міста, які
скорочуються, пов’язують із феноменом «іржавого поясу». У старопромислових регіонах міське убування спричинене насамперед
спадом виробництва базових галузей промисловості, що викликало складну економічну ситуацію, безробіття, міграцію до благополучних регіонів, зниження народжуваності, старіння населення.
Навіть у промислово розвинутих регіонах є території, на
яких відбуваються процеси зниження виробництва, зміни його
структури. Так, проблема убуваючих міст торкнулася навіть Китаю, який урбанізується та є країною, що промислово інтенсивно
розвивається. Географія убування демонструє кластеризацію просторового розподілу, основними причинами якого є виснаження
природних ресурсів, спад промисловості та, як наслідок, міграція
населення в пошуках більшого доходу. У Китаї, наприклад, останнім часом процеси скорочення міст посилилися завдяки великому
розширенню мережі китайських високошвидкісних залізниць, що
значно зменшило час у дорозі та підвищило мобільність людей
[125, с. 4].
Більшість досліджень із цього питання зосереджено на проблемах економічного занепаду. Разом з тим деякі з них свідчать
про існування процвітаючих убуваючих міст. Емпіричні дослідження на прикладі США свідчать, що міста на узбережжі (Норфолк, Вірджинія) є процвітаючими (за показником рівня доходу
населення), на відміну від колишніх індустріальних міст (Детройт,
Клівленд, Пітсбург) [126]. Це ще раз доводить той факт, що «успадкована перешкода» (inherited barrier) минулого [127, с. 1] стає
причиною економічних невдач у майбутньому.
У розвинутих країнах суб'єкти через окремі регуляторні акти
позитивно впливають на розвиток убуваючих міст, проте вирішення їхніх проблем залишається складним завданням. Можливо, це
пов’язано з усе ще недостатньою увагою до даного питання з боку
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національного (наднаціонального) уряду. Так, вирішення проблем
убуваючих міст не є ключовим пріоритетом у жодному документі
ЄС. І хоча фонди ЄС стають усе більш важливими як з точки зору
досліджень у сфері міського убування, так і в практиці міського
планування, міста змушені витрачати значну частину дефіцитних
ресурсів місцевого бюджету на співфінансування європейських
проєктів, що ще більше посилює фіскальне навантаження, а деякі
старопромислові міста і зовсім змушені відмовитися від допомоги
ЄС через відсутність коштів на співфінансування проєктів [128,
с. 13] .
Найбільш помітним проявом деіндустріалізації є великі вугільні родовища, які сприймаються як «примари обтяженого небажаного минулого» (ghosts of burdened, unwanted pasts) [129, с. 134].
У всьому світі проблема шахтарських міст полягає в тому, що вони, як правило, є моногалузевими − спеціалізацію роботи економічно активного населення в них визначають підприємства здебільшого однієї-двох профілюючих галузей економіки, які формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення.
Загальноекономічна та соціальна ситуація, яка складається в
районах видобутку вугілля штатів Західна Вірджинія, Вірджинія і
Кентуккі, характеризується значно гіршими показниками порівняно із середніми по штату та країні. Наприклад, видобуток вугілля
на шахтах Покахонтас (штат Вірджинія) не припинявся в період
енергетичного буму кінця 1970-х − початку 1980-х років. З 1990 р.
це вугільне родовище занепадає, а міграція позбавляє територію
75% населення. У 1950 р. чисельність населення округу Макдауелл
становила близько 100 тис. осіб, а згідно з переписом 2010 р. −
22 тис. [130].
Аналогічна ситуація спостерігається і в регіоні вуглевидобутку штату Кентуккі. Так, середній рівень безробіття за 20122014 рр. був 9,8% порівняно із 7,6% по штату і 7,2% по країні.
У 2014 р. дохід на душу населення в регіоні становив 18889 дол.
порівняно з 28332 дол. по штату і 38117 дол. по країні. У період з
2010 по 2014 р. середній рівень бідності в регіоні становив 25,4%
(порівняно з 18,9% по штату та 15,6% по країні) [131].
У статті «Нью-Йорк Таймс» за червень 2014 р. зазначено, що
шість графств на вугільному родовищі Кентуккі були названі од63
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ними з «найважчих місць для життя серед штатів США» за такими
критеріями: безробіття, розповсюдження інвалідності, виживання,
дохід і освіта [132].
Чинниками, які активізували розвиток шахтарських міст у
Донецькій області, стали історично сформована орієнтація економіки країни на розширення екстенсивної експлуатації природних
ресурсів і використання монофункціонального підходу в період
планового господарства як засобу регулювання територіальних
пропорцій національного економічного простору. У результаті
сформувався особливий тип моноспеціалізованого міста, соціально-економічне становище якого практично повністю залежить від
функціонування малоеластичного до структурних перетворень
містоутворюючого підприємства, чий життєвий цикл жорстко обмежений через виснаження невідтворюваних ресурсів. Моноспеціалізація є причиною високої вразливості таких міст до несприятливих змін зовнішнього середовища. Отже, соціально-економічне
становище шахтарських міст залежить від запасів корисних копалин, ступеня їх промислового освоєння і конкурентоспроможності
збагаченої сировини, яку добуває містоутворююче підприємство.
Унаслідок обмеженої статистичної інформації проаналізовано деякі показники розвитку шахтарських міст, не розташованих
на тимчасово окупованій території (Вугледар, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Торецьк) [133] (рис. 2.5).
Депопуляція шахтарських міст відбувається на тлі зменшення чисельності населення всієї Донецької області (рис. 2.6). Однак
тимчасові рамки зниження є різними. У шахтарських містах різке
скорочення населення спостерігалося (у рамках досліджуваного
періоду) вже на початку 2000-х років − від 7,0% у Мирнограді до
11,0% у Селидовому. У той же час по області кількість населення
зменшилася лише на 1,1%. Жителі Донецької області відреагували
на події, пов'язані з конфліктом, і в 2014 р. чисельність населення
області різко знизилася. Але в шахтарських містах скорочення вже
не було настільки значним, як на початку 2000-х років. Хоча все ж
різка депопуляція населення спостерігалася в Торецьку (-5,9%) та
Новогродівці (-3,8%) при показнику по області 8,3%. Слід ураховувати, що Головне управління статистики Донецької області надає дані щодо кількості наявного та постійного населення в містах,
які є тимчасово окупованими, тому високі показники депопуляції
по області викликані відпливом населення з територій, проживання на яких пов’язане з ризиком.
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Рисунок 2.5 − Динаміка чисельності населення шахтарських міст
Донецької області, тис. осіб
Джерело: складено за даними Головного управління статистики Донецької області [134; 135, с. 6; 136, с. 5].
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Рисунок 2.6 − Темпи приросту населення шахтарських міст Донецької області, % до попереднього року
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики Донецької області [136; 137, с. 6; 138, с. 6].
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Основними проблемами вугледобувних підприємств є хронічне бюджетне недофінансування, брак власних оборотних коштів на технічне переоснащення, що призвело до зниження обсягів
видобутку вугілля. Загострює ситуацію в шахтарських містах відсутність комплексного підходу до вирішення проблем, які накопичилися у зв’язку із закриттям неперспективних шахт. При реалізації проєктів закриття шахт відбувається випереджаюче фінансування заходів щодо їх фізичної ліквідації на шкоду вирішенню
соціальних та екологічних проблем.
Процес масової ліквідації збиткових вугледобувних підприємств не завжди супроводжується науково-технічним обґрунтуванням, прогнозуванням і відстеженням соціально-економічних
наслідків. Ситуація погіршується через недостатній рівень централізованого фінансування закриття підприємств, заходів щодо соціального захисту звільнених працівників, програм з охорони навколишнього середовища, відповідних соціально-економічних програм розвитку шахтарських міст.
Усе це негативно позначається на соціально-економічному
становищі вугледобувних регіонів та обумовлює депресивний стан
значної частини міст, де робота на підприємствах вугільної промисловості становить основу життєдіяльності населення. Соціальними наслідками невиваженої політики у вугільній галузі та державної регіональної політики в шахтарських містах є:
низький рівень заробітної плати та наявність заборгованості
щодо заробітної плати;
зростання безробіття;
відсутність нових робочих місць;
звільнення працівників без подальшого працевлаштування
при одночасній слабкій мотивації шахтарів до перекваліфікації та
навчання;
низька міжгалузева і територіальна мобільність робочої сили;
скорочення купівельної спроможності населення;
неврегульованість питань передачі об'єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери, які належать ліквідованим
шахтам;
вкрай несприятливі побутові умови шахтарів і членів їх сімей, руйнування профілактично-оздоровчої системи галузі;
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незадовільний стан житлово-комунальної сфери та соціальної інфраструктури міст;
незадовільний екологічний стан навколишнього середовища;
зростання соціальної напруженості.
Такий стан зумовлює загрозу руйнування людського потенціалу шахтарських міст.
Разом з тим шахтарські міста за рівнем розвитку і наявністю
проблем відрізняються між собою. Аналіз даних, наведених у
табл. 2.3, дозволяє констатувати, що найбільш сприятлива ситуація склалася у Вугледарі та Добропіллі, які посідають 1 і 2 місця
відповідно серед досліджуваних шахтарських міст Донецької області. У цих містах відзначається відносно високий рівень капітальних інвестицій, обсягів промислового виробництва, купівельної
спроможності жителів (тільки у Вугледарі), середньомісячної заробітної плати, витрат на охорону навколишнього середовища,
низький рівень заборгованості щодо заробітної плати (тільки в
Добропіллі) і відносно благополучна криміногенна обстановка
(тільки у Вугледарі).
Слід відзначити, що у Вугледарі містоутворюючим є державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1».
За умовами роботи ця шахта одна з кращих в області. У 2017 р.
була запущена нова лава, що дозволило забезпечити роботою жителів міста. Однак підприємство має заборгованість із заробітної
плати, що викликало ряд протестів гірників у 2019 р. [137]. У
цьому ж році через борги за спожиту енергію на деякий час шахта
була знеструмлена, що загрожувало соціальною та екологічною
катастрофою [138].
У м. Добропіллі містоутворюючим є ДТЕК Добропіллявугілля − одне з найбільших вугледобувних підприємств України,
що включає п'ять шахт. Воно утворене шляхом передачі в оренду
ДТЕК цілісного майнового комплексу ДП «Добропіллявугілля»
(на 49 років). У свою чергу, компанія є галузевим холдингом групи
SKM (System Capital Management). Можна припустити, що розвиток підприємства визначається кон’юнктурою на зовнішньому
і внутрішньому ринку, становищем групи SKM у світовій і вітчизняній економіці.
Таким чином, у подальшому процеси убування навіть у відносно благополучних шахтарських містах пов'язані з певними ризиками розвитку містоутворюючих вугледобувних підприємств.
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Міське убування відрізняється від класичних уявлень про
міський занепад (decline) тим, що воно сфокусоване на дослідженнях у рамках процесів глобалізації та глокалізації з метою пом'якшення його (убування) наслідків. Глобальною світовою тенденцією є створення більш «розумних» і стійких міст шляхом застосування технологічних рішень для низки загальних міських
завдань сталого розвитку. У зв’язку з цим подальший розвиток
убуваючих шахтарських міст залежить від того, як місцеві та глобальні чинники взаємодіють локально, сприяючи вирішенню не
лише економічних проблем, але і соціальних та екологічних.
Убуваюче місто в регіоні, який деградує, − це зовсім не убуваюче місто в регіоні, який розвивається [127, с. 1664].
2.4. Інноваційні технології, що сприяють відповідним регіональним трансформаціям в Україні
та країнах із потужним вуглевидобуванням
2.4.1. Енергетичні сховища на базі шахт
Найвідоміший енергетичний експерт сучасності Д. Єргін
(Daniel Howard Yergin) доповнив необхідний набір «аксесуарів»
промислової революції сховищами енергетичних ресурсів, які
вподібнив Святому Граалю наших днів.
За прогнозами агентства GTM Research, ринок сховищ енергії у США до 2020 р. зросте до 2,6 Гвт·год., тобто порівняно з
2016 р. у 12 разів, а його вартість збільшиться до 3,2 млрд дол., або
в 10 разів [139].
Сьогодні, незважаючи на велику кількість варіантів конструктивного створення енергетичних сховищ, тема електростанцій
на базі шахт, які закриваються, є досить актуальною. У статті [140]
обґрунтовано протиставляються два вказані напрями. У Південній
Каліфорнії у 2016 р. державною енергетичною компанією із СанДієго був запущений в експлуатацію найбільший у світі промисловий мережевий накопичувач енергії потужністю 3 × 30 МВт, ємністю 120 МВт·год. на літій-іонних елементах. Як ГАЕС стартував
проєкт перетворення кам’яновугільної шахти «Проспер-Ханієль»
(Prosper-Haniel), яка закривається та розташована у федеральній
землі Північний Рейн-Вестфалія, на енергетичне сховище потуж69
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ністю 200 МВт. Для порівняння: потужність одного агрегату української Ташликської ГАЕС (на річці Південний Буг), будівництво
якої розпочалося ще в 1981 р. і не завершилося дотепер, у турбінному режимі становить 150 МВт, а загальна планова потужність
шести агрегатів – 906 МВт.
Проєкти створення ГАЕС на базі шахт – це не тільки шахта
«Проспер-Ханієль», подібні розробки здійснюються і в Іспанії
(Астурійський кам’яновугільний басейн) [141], США (шахтарське
містечко Майнвілль, штат Нью-Йорк) [142], Данії, Нідерландах
[143] та ін.
Якщо розглядати гірничі виробки як відходи виробництва,
то будь-яка гідроакумулююча електростанція підпадає під визначення циркулярної економіки – не тільки енергетичні сховища, які
використовують саме шахтні води, оскільки вони повертають відходи гірничого виробництва до циклу іншого виробництва – з вироблення електроенергії. Це є новим поглядом на проблему,
оскільки науковцям притаманний формальний підхід, суть якого
розкрито на Міжнародному конгресі «Шахтна вода та циркулярна
економіка», 13 засідання якого під егідою Асоціації шахтних вод
відбулося у 2017 р. у Фінляндії.
Проєкт в естонській Муузі (Muuga), за яким здійснюють перепуск води, взятої із розташованої поруч морської затоки, через
турбіни у виробки відпрацьованого гранітного рудника та насосами назад у затоку, теж можна класифікувати як елемент циркулярної економіки, незважаючи на те, що води, які використовуються,
є зовсім не шахтними.
Саме проєкти на шахтних водах є найбільш актуальними для
шахтарських районів України. ГАЕС на базі шахт є надзвичайно
важливими для районів зосередження об'єктів добувної промисловості, оскільки дозволяють ефективно вирішити не тільки енергетичні й економічні, але і широкий спектр соціальних проблем.
Важливість збереження найбільшого центру національного вуглевидобутку у статусі учасника енергоринку відзначила прем'єрміністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Х. Крафт
(Hannelore Kraft). «Приклад Проспер-Ханієль можуть наслідувати
й інші шахти, адже держава потребує більшої кількості сховищ
енергії, оскільки прагне подвоїти частку енергії з поновлюваних
джерел і досягти 30% до 2025 року» [144].
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Розробниками проєкту по шахті «Проспер-Ханієль» є два
університети, наукові, проєктні організації, але головною дійовою
особою, безсумнівно, виступає концерн Рурколє АГ (RAG).
Робота гідроакумулюючої станції заснована на перетворенні
потенційної енергії рідини на кінетичну енергію з одночасним
виробленням електрики. Це досягається тим, що в певний період
часу великі об’єми рідини, розташовані на верхньому рівні, перепускають через турбіну на нижній горизонт у спеціальний резервуар. Відновлення потенційної енергії рідини (її перекачування з
нижнього на верхній рівень) здійснюється за допомогою електричних насосних установок в іншій часовій частині циклу.
Проєкт припускає використання існуючих вертикальних
стволів шахти Franz Haniel. Рівень ґрунтових вод на ділянці шахти
становить приблизно «мінус» 600 м стосовно рівня моря, що визначає спорудження машинного залу та трансформаторної підстанції на глибині 522 м.
Розташований у стовбурі 1 напірний водовод пов'язаний із
верхнім резервуаром (шахтним ставом-відстійником). У нижній
частині напірного водовода розміщені дві горизонтально розташовані насосні турбіни, які приводяться рухом води та за необхідності генерують електроенергію або транспортують воду нагору
стовбуром 1 у верхній резервуар. Після проходження турбінного
відсіку вода перетікає в нижній резервуар.
Стовбур 2 призначений для подачі електроенергії, а також
для спуску-підйому персоналу.
Енергетична індустрія на базі електростанцій, що використовують перепади висот (PSHE – Pumped-storage hydroelectric), є
досить розвиненою. Це єдиний тип сховищ енергетичних ресурсів,
життєвий цикл якого перебуває в зоні масового промислового використання. І розташування енергетичних агрегатів під денною
поверхнею − не новина для існуючих ГАЕС. За цією схемою працює майже половина їх діючих потужностей (близько 50 млн кВт),
розосереджених на 300 підземних енергоблоках. Специфіку задає
глибина споруд.
Глибина розміщення нижнього резервуару та його ємність –
це два основних чинники, що визначають установлену потужність
ГАЕС підземного залягання. Матриця можливих потужностей
шахтних ГАЕС, розроблена німецькими фахівцями, починається з
глибини 100 м та ємності сховища 0,1 млн т води, що дозволяє
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створити енергетичне сховище потужністю 26 МВт; глибина
1250 м і ємність 1,5 млн т води припускають досягнення потужності ГАЕС 4850 Мвт.
У 60-70-х роках ХХ ст., німецькі концерни користуючись
субсидіями з бюджету, здійснили повну модернізацію свого господарства. Згідно з принципами централізації підйому та збагачення було виконано об'єднання шахт підземними виробками, у
результаті чого рурські шахти Friedrich Heinrich, Heinrich Robert,
Hugo, Rheinland стали найбільшими в Європі. Іспанську вугільну
промисловість настільки масштабна неоіндустріалізація не торкнулася, і це видно по проєктах місцевих енергетичних сховищ.
Іспанська лінійка, на відміну від німецької, не опускається нижче
600 м по глибині та починається з 0,05 млн т до об’ємів резервуарів понад 0,3 млн т. Тому розглянуті ними ГАЕС є значно меншими за потужністю – від 12 до 445 МВт [145].
Показники іспанського проєкту набагато ближче до умов
українських шахт і тим більший інтерес становлять для вітчизняної практики.
У табл. 2.4 наведено дані з чотирьох варіантів проєкту: три
німецьких та іспанський.
Таблиця 2.4 – Варіанти німецьких та іспанського проєктів
Варіанти проєкту
Показник
Потужність турбін, МВт
Час роботи с повним навантаженням,
год./цикл
Вироблення електроенергії, МВт⋅год.
/ цикл
Загальна вартість, млн євро
Питомі капіталовкладення, євро/кВт
встановленої потужності
Ємність нижнього резервуара, тис. м3
Довжина нижнього резервуара, км
Глибина закладення нижнього резервуара, м
Потужність потоку, м3/с
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A
198

німецький
B
C
348
348

іспанський
23,52

4,17

3,85

5,0

6,0

824
560

1341
260

1739
300

141
40

2750
600
15,5

760
555
22,2

870
720
28,8

1701
170
5,7

560
40

985
40

985
40

300
8
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Найбільш витратною частиною є підготовка нижнього резервуара – до половини всієї вартості робіт. І це не випадково:
існуючі виробки не можуть без модернізації використані для
приймання та зберігання настільки великих високооборотних
об’ємів рідини, витрати на проходку й оснащення виробок становлять, за оцінками фахівців, від 10 до 20 євро на 1 погонний метр.
А рахунок іде на десятки кілометрів [146].
Із використанням зарубіжних розрахунків можна припустити, що на базі української шахти «Білицька» реально спорудити
ГАЕС потужністю близько 60 МВт.
Державна шахта «Білицька», орендована ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», через відсутність розвіданих геологічних запасів
із 2014 р. не здійснює діяльність із видобутку вугілля, її утримання
обходиться в суму близько 65 млн грн на рік, у тому числі на утримання до 150 людей, зайнятих відкачкою води, дегазацією та
моніторингом стану шахтних виробок. Нормальні годинні водоприпливи по шахті становлять 250 м3 на горизонті 250 м і 200 м3 −
на горизонті 500 м. На верхньому рівні є дві гілки водозбірника
об’ємом 900 і 1100 м3, на нижньому − дві гілки обсягом 500 м3. Ці
ємності є явно недостатніми; для нормального функціонування
сховища потрібно, як мінімум, 50 тис. м3. У цьому випадку при
глибині залягання нижнього резервуара 500 м потужність станції
могла б становити 60 Мвт. Щоб оцінити масштаби енергетичного
виробництва, слід відзначити, що потужність споживаної ш/у
«Покровське» у пікові години електроенергії доходить до 30 МВт,
а на місяць − 17-19 млн кВт·год. Тобто енергетичне сховище на
базі шахти «Білицька» у змозі протягом декількох годин забезпечувати енергетичними ресурсами велике для України вугледобувне підприємство.
Шахта «Білицька» до того ж розташована за кілька кілометрів від однойменної підстанції з номінальною потужністю
800 МВА (ПС-330/110/35/10 кВ «Білицька»). Електричне навантаження в режимний день вечірнього максимуму системи становить
275 МВт, спорудження ГАЕС на базі шахти в Білицькому здатна
покрити до 22% цієї потужності. Наявність діючих об'єктів електричної мережі створює передумови для значного зменшення витрат на реалізацію проєкту загалом.
Завдання облаштування енергетичних сховищ для українських реалій може бути дещо спрощене з урахуванням того, що
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жодна шахта, як свідчать дослідження НТУ ДП, не має водовідливного господарства, яке задовольняло б сучасні вимоги безпеки
[147]. Модернізація водозбірників на вітчизняних шахтах є життєво необхідною сама по собі.
Незважаючи на всі труднощі, представники німецького консорціуму, зайнятого втіленням проєкту, прогнозують поширення
бізнесу щодо створення енергетичних хабів у шахтарських регіонах усього світу – від США, Канади до Австралії, Південної Африки та Китаю. У Європі особливий інтерес становлять Німеччина,
Франція, Іспанія, Україна та Польща.
Поняття хаб (hub) у перекладі з англійської дослівно означає
«розгалуження, розвилка, вузол», але може використовуватися для
позначення ефективного центру діяльності, регіону або мережі.
Хаби електроенергії у старопромислових регіонах України і
Польщі могли б стати значущими для європейської енергетики
[61]. Проблема полягає в тому, що ні вітчизняна, ні польська економіка не в змозі самостійно впоратися з такими масштабними
завданнями. Очевидна необхідність організації міжнародного консорціуму з інвестування, проєктування, будівництва й експлуатації
енергетичних хабів у районах зосередження глибоких шахт.
В Україні першочерговими кандидатами на перетворення на
ГАЕС могли б стати шахти Мирноградського, Селидівського та
Добропільського районів, а також Львівсько-Волинського басейну.
2.4.2. Енергетичні комплекси на відходах збагачення

Відвальне господарство збагачувальних фабрик (ЗФ) налічує
80 відвалів. Із закладеної в них горючої маси зольністю 72-75%
зберігаються тільки відходи збагачення антрацитів, залишки ж
кам’яного вугілля швидко вигорають. За даними Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, загальна кількість сухих відходів збагачення антрацитів в Україні перевищує 490 млн т, що
адекватно 85-90 млн т вугілля зольністю 32-36%. Але переробка
відвалів пустих відходів неможлива без їх вивезення.
Позабалансові шлами (флотовідходи), які утворюються у
процесі мокрого збагачення, потребують використання мулонакопичувачів (хвостосховищ). Винятком є збагачувальна фабрика
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«Свято-Варваринська» і ще кілька фабрик, здатних працювати за
замкнутим циклом без позафабричних споруд.
У зв’язку зі збройним конфліктом на сході країни місця масового складування відходів флотації диференційовано територіально.
За непідтвердженими даними (офіційного кадастру не існує)
у 35 сховищах збагачувальних фабрик накопичено понад 190 млн т
шламів і мулів, з яких 70 млн т мають зольність на суху масу до
60%. Це не звичні для європейських старопромислових регіонів
браунфілди, а майже техногенні родовища високозольного вугілля,
що не тільки займають велику територію, а ще й небезпечні для
навколишнього середовища. Тому утилізація відходів збагачення
створює позитивний ефект як для економіки, так і для екології
старопромислових шахтарських регіонів.
Система збагачення вугілля в Україні за часів максимального розвитку галузі об’єднувала 64 збагачувальні фабрики загальною промисловою потужністю близько 146 млн т рядового вугілля
на рік. Із цієї кількості 20 фабрик було зайнято переробкою вугілля
металургійного призначення, 44 – енергетичного, зокрема 23 спеціалізувалися на переробці антрацитів.
На 20 фабриках зі збагачення коксівного вугілля та на 10 фабриках із виготовлення концентратів для ТЕС (6 з яких належать до
антрацитових) технології передбачають глибину збагачення
0-0,5 мм. Позабалансові шлами (флотовідходи) від таких підприємств направляють до хвостосховищ. І саме ці ресурси можуть
стати резервом подальшого існування шахтарських регіонів, бо
решта фабрик збагачує вугілля (антрацити) до класу 6-13 мм без
застосування мулонакопичувачів. Шлами, що утворюються на
таких підприємствах після сезонної просушки та згущення, підлягають відвантаженню на електростанції.
У сховищах позабалансових шламів на всій території України розташовано близько 155,03 млн т високозольних матеріалів. Із
них кількість шламів зольністю до 45% становить не більше 2%,
решта – ті, що мають зольність 45-60% (близько 34% загального
обсягу) і понад 60% (64%). Ємність середнього сховища позабалансових шламів складає 2,8 млн т.
На території, непідконтрольній уряду України, розташовано
69,8 млн т відходів вуглезбагачення, а також доволі значний обсяг
відходів (12,4 млн т) – на території поблизу лінії розмежування.
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Приблизно 58,4 млн т відходів збагачення, що належать
9 фабрикам (без Свято-Варваринської), розміщені на підконтрольній уряду територій (рис. 2.7). Осі X та Y на діаграмах відповідають географічним координатам широти та довготи, ось Z відображає обсяги заскладованих відходів. На рис. 2.8 вісь Z позначає
дані, що характеризують зольність заскладованих відходів збагачення.

Рисунок 2.7 − Мапа розташування відходів вуглезбагачення на
території, підконтрольній уряду України
Хвостосховища збагачувальних фабрик на території, підконтрольній уряду, мають зольність у таких межах:
Комсомольська та Курахівська – 60-70%;
Краснолиманська, Павлоградська, Піонер і Червоноградська – 50-60%;
інші –55-65%.
Глибина збагачення на всіх фабриках на території, підконтрольній українській владі, становить від 0 до 0,5 мм, на об’єднаній
збагачувальній фабриці шахт «Росія» та «Селидівська» це значення є ненабагато більшим та дорівнює 0,6 мм.
Виключення становить тільки Курахівська збагачувальна
фабрика, глибина збагачення на якій дорівнює 13 мм.
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Рисунок 2.8 − Мапа зольності відходів вуглезбагачення на території, підконтрольній уряду України
Сім із дев’яти збагачувальних фабрик, що мають 35,5 млн т
накопичених відходів, на підконтрольній уряду території розташовані в Донецькій області (рис. 2.9).

Рисунок 2.9 − Мапа розташування відходів вуглезбагачення на
території Донецької області
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На рис. 2.10 наведено діаграму зольності накопичених відходів на території Донецької області.

Рисунок 2.10 − Мапа зольності відходів вуглезбагачення на території Донецької області
Обсяги відходів кожної з цих фабрик відповідно до їх розташування наведено на рис. 2.11.
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Рисунок 2.11 − Обсяги та координати відходів вуглезбагачення на
території Донецької області
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Найбільш привабливими для розміщення центрів утилізації
відходів збагачення є шахтарські райони у Добропільському, Селидівському, Покровському районах Донецької області та в районі
ЦЗФ «Червоноградська» у Львівсько-Волинському басейні.
Кожна окрема місцева громада навряд чи в змозі буде вирішити питання виживання шляхом переробки відходів. Потрібен
найбільш привабливий варіант об’єднання їх коштів для побудови
підприємства з переробки відходів, передусім для отримання
електроенергії та будівельних матеріалів.
Головне питання утилізації відходів вуглезбагачення зводиться до вибору технології. Найбільш перспективними, до появи
способу української компанії Innotech, вважалися топки циркулюючого киплячого шару (ЦКШ). Досвід французької електростанції
«Еміль Уше» у цьому плані є хрестоматійним. Україна з модернізацією енергоблоку № 4 на Старобешівській ТЕС стала піонером
застосування ЦКШ-технології серед країн СНД. Це реальний шлях
утилізації високозольного палива, але є і негативні моменти, такі
як труднощі, пов'язані з підбором ефективних режимів спалювання
палива, складність і дорожнеча техніки.
На відміну від ЦКШ, пропонований тунельний котел є простим у монтажі, налагодженні й експлуатації, а процеси виробництва будматеріалів − нескладними та механізованими.
Ідея полягає в тому, щоб скористатися вугіллям, яке міститься у хвостах збагачення, як енергетичним ресурсом для вироблення пари, здатної обертати з’єднану з електрогенератором турбіну.
На ІІ Міжнародному форумі чистих технологій ECOSMART2012 йшлося про плани введення в експлуатацію підприємства з
утилізації відходів збагачення в передмісті Покровська вже у
2014 р. Але ситуація змінилася, і роботи за проєктом не ведуться.
Установлена проєктна потужність пропонованої станції −
45 МВт (1/3 потужності IV енергоблоку Старобешівської ТЕС за
реальним навантаженням), відпуск споживачам – 360 млн кВт·год.
електроенергії на рік і 67 млн керамічних будівельних блоків масою 3 кг кожен – усе це запорука успішної мікроекономіки.
Оприлюднений технологічний приклад можна застосувати
на великих збагачувальних фабриках. Однак у перспективі не слід
виключити появу типорозмірного ряду, що зробить добудування
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малих або середньої потужності консольних ТЕЦ раціональним
і при невеликих обсягах відходів.
Цінність збагачувально-енергетичного комплексу може
значно зрости при добудуванні на вугільних шахтах пікових електростанцій.
2.4.3. Застосування низькопотенційних джерел
тепла шахт для обігріву шахтного
виробничого і житлового фондів

Підприємства вугільної промисловості мають великий потенціал щодо застосування принципів циркулярної економіки,
оскільки шахта – це унікальний теплоенерго- і ресурсозберігаючий
комплекс, який є забруднювачем довколишнього середовища й
одночасно практично невичерпним джерелом енергії. При цьому
шахти мають ряд джерел, які генерують велику кількість низькопотенційної енергії: перш за все шахтна вода, яка відкачується на
денну поверхню; вентиляційне повітря, що викидається в атмосферу, терикони, стічні води. Для забезпечення технології видобутку і переробки вугілля на кожній шахті передбачається будівництво й експлуатація котелень тепловою потужністю в десятки
Гкал/год., які споживають значну кількість вугілля або природного
газу, компресорних і вентиляційних станцій, побутових, адміністративних будівель і споруд. Тому рішення про забезпечення шахти
теплом, гарячою водою, електрикою, організацію прання і сушіння
спецодягу, взуття тощо мають прийматися з урахуванням можливостей комплексного використання всіх джерел енергії завдяки
тепловим насосам, які є екологічно чистими, надійними в експлуатації, універсальними за видами низькопотенційного джерела і
рівнем виробленої потужності, повністю автоматизованими та
мають тривалий термін служби.
На сьогоднішній день найбільш опрацьованими проєктами
використання матеріальних потоків шахт є застосування низькопотенційного тепла шахтних вод для обігріву шахтного виробничого і житлового фондів.
Техніко-економічні обґрунтування установок, що використовують низькопотенційну енергію шахтних вод, підтверджують
їх економічну доцільність. Завдяки тому, що з’являється можли80
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вість не використовувати шахтні котельні в теплу пору року, а в
зимовий час − не на всю потужність, досягається зниження енерговитрат у 2-4 рази. Ще одна важлива перевага даного методу:
наявний потенціал енергозбереження при охолодженні шахтної
води, наприклад, із рівнем мінералізації до 3 г/л (467,3 млн м3/рік)
на 15°С становитиме понад 834,5 Гкал/год. (970,5 МВт). Для виробництва такої кількості тепла у вугільних котельнях необхідно
140 т у.п. / год., або 1,176 млн т у.п. за опалювальний сезон, а якщо
тепло виробляється в газових котельнях, то треба було б 0,6 млрд
м3 природного газу.
При утилізації тепла вентиляційного повітря з шахти теж досягається значна економія палива. Використання вентиляційного
повітря з шахти тепловими насосами дає змогу виробляти від 2,5
до 6 МВт тепла. Упровадження теплонасосних технологій на
50 шахтах дозволяє економити 210 МВт тепла, оскільки для виробництва аналогічної кількості тепла потрібно 31 т у.п. / год., або
0,26 млн т у.п. за опалювальний сезон у вугільних котельнях, а
якщо в газових котельнях, то 0,132 млн м3 природного газу. Результати розрахунків економічної доцільності впровадження теплонасосних установок свідчать, що розрахункова собівартість
отримання теплової енергії у 2-3,5 раза нижче, ніж при використанні існуючих технологій. Термін окупності теплонасосної установки не перевищує 3,5 року.
Тепловий потенціал териконів тільки двох шахт при температурі +30°С може забезпечити виробництво до 10 МВт теплової
енергії за допомогою теплових насосів протягом 20 років.
Застосування альтернативних джерел енергії на підприємствах вугільної промисловості шляхом реалізації запропонованих
проєктів дозволяє значно підвищити ефективність діяльності шахт.
Технологічні й економічні аспекти використання теплонасосних
установок детально викладено у монографії [148].
Так, у Вугледарі впроваджується проєкт, цілями якого є підвищення енергоефективності та надійності систем тепло- й енергопостачання міста і шахт «Південнодонбаська № 1», «Південнодонбаська № 3», скорочення споживання природного газу, поліпшення умов праці та побуту населення, захист довкілля. На другому етапі було заплановано створення трьох теплонасосних станцій,
що утилізують низькопотенційне тепло шахтних вод і води зворотного водопостачання. Загальна теплова потужність – 13,5 МВт
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(11,6 Гкал/год.). Техніко-економічні показники теплонасосної
станції гарячого постачання, що утилізує тепло шахтної води, наведено в табл. 2.5.
Таблиця 2.5 – Техніко-економічні показники теплонасосної станції
гарячого постачання, що утилізує тепло шахтної
води 1
Показник
1. Технологічні показники теплонасосної станції
Навантаження на систему гарячого постачання
Коефіцієнт трансформації енергії
2. Річне використання електричної енергії
3. Річне виробництво теплової енергії
4. Скорочення обсягів викидів CO2 еквіваленту
5. Вихідні економічні показники, %
Відсоток інфляції
Квартальна ставка амортизації
Податок на прибуток
6. Існуючі ціни та тарифи
Тариф на електричну енергію
Тариф на теплову енергію
7. Інвестиційні витрати, євро
Основне устаткування
Вартість монтажних та пускових робіт
Вартість проєктно-кошторисної документації
Загальні інвестиційні витрати
8. Щорічні експлуатаційні витрати, євро/рік
Заробітна плата персоналу
Вартість електричної енергії
Вартість технічного обслуговування
Загальні щорічні експлуатаційні затрати
9. Дохід, євро/рік
Продаж теплової енергії
Загальний щорічний прибуток
10. Економічні показники проєкту
Простий термін окупності
Внутрішня норма рентабельності
Чистий приведений дохід
1

Джерело: [151, с. 92].
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Значення
1,5 МВт (гаряча вода
+60°С)
2,87
4662 МВт·год./рік
10836 Гкал/год.
2276 т/рік
10,0
2,0
19,0
51,0 євро/МВт⋅год.
(НБУ 19,41 грн/євро)
54,77 євро/Гкал
305865,0
36703,8
15293,0
357861,8
1734,0
237762,0
3578,6
243074,6
593487,7
593487,7
1,24 року
80,5%
1373854,0 євро
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2.5. Прогноз екологічної ситуації у старопромислових
регіонах з огляду на розвиток циркулярної економіки, що стосується переробки хвостосховищ
Сучасний екологічний стан України характеризується диспропорційним розосередженням джерел забруднення, що визначає
структуру причино-наслідкових зв’язків між джерелами та
об’єктами забруднення1. Наприклад, концентрація та розташування джерел забруднення атмосферного повітря визначає кислотність і локацію опадів, які являють собою окремий елемент забруднення. Так, виникає спіраль деструктивного розвитку регіонів
із високою концентрацією джерел забруднення атмосферного повітря (рис. 2.12).
Донецька та Луганська області (без урахування окупованих
територій) дають 45% забруднення атмосфери країни. Зокрема, на
Донецьку область припадає 34%, що обумовлено наявністю високозабруднюючих підприємств, таких як: ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
(10,8%); ПрАТ «МК «Азовсталь» (5%); Курахівська ТЕС ТОВ
«Східенерго» (8,2%). У перерахунку на 1 км2 території підприємства Донецької області щорічно викидають у повітря близько 30 т
забруднюючих речовин, займаючи лідируючі позиції серед регіонів України (табл. 2.6). Здебільшого забруднення (близько 85%)
походить від стаціонарних джерел, тому ця проблема належить до
компетенції промислової політики.
За видами економічної діяльності (табл. 2.7) основними продуцентами забруднення в Донецькій області є переробна промисловість (42%) та енергетичний сектор (38%)2. Частка добувної
промисловості ледве сягає 19%, що суперечить усталеному уявленню про вирішальний вплив цього сектору на екологію в області.
Щодо розосередження джерел забруднення в регіональному
розрізі, то слід відзначити, що лідерами Донецької області за обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є Мар'їнський,
1
Під об’єктами забруднень розуміються регіони, на які поширюється
забруднення.
2
Наведені частки забруднення не враховують викидів діоксиду вуглецю,
за яким частка переробної промисловості складає 36%, енергетичного
сектору − 61%.
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1
2
3
4
5
6
7

− вплив забрудненого повітря на формування кислотних опадів;
− вплив забрудненого повітря на здоров’я людей;
− вплив кислотних опадів на родючість ґрунтів;
− вплив кислотних опадів на засоби виробництва (корозія);
− вплив зниженої родючості ґрунтів на добробут населення;
− вплив населення з погіршеним здоров'ям та добробутом на родючість ґрунтів;
− вплив населення з погіршеним здоров’ям та добробутом на виробництво

Рисунок 2.12 − Спіраль негативних впливів, що походять від забрудненого повітря
Таблиця 2.6 – Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення [149]
Регіон
1
м. Київ
Донецька
Дніпропетровська
Івано-Франківська
Запорізька
Львівська
Вінницька
Київська
Черкаська
Полтавська
Луганська

Щільність викидів у
розрахунку на 1 км2, кг
2
34975,3
29798,2
19244,1
15897,7
6428,0
4889,5
3673,7
2889,6
2766,9
1814,1
1748,6
84

Обсяги викидів у розрахунку на 1 особу, кг
3
9,9
188,9
190,9
161,0
101,9
42,3
62,1
46,1
47,7
37,1
21,6
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Закінчення табл. 2.6
1
Харківська
Одеська
Хмельницька
Чернігівська
Сумська
Тернопільська
Миколаївська
Кіровоградська
Рівненська
Житомирська
Херсонська
Чернівецька
Закарпатська
Волинська

2
1424,0
1123,0
1070,3
929,7
871,6
735,9
532,7
494,8
455,4
434,9
434,6
339,5
311,5
252,7

3
16,7
15,7
17,4
29,3
19,1
9,7
11,5
12,8
7,9
10,6
11,9
3,0
3,2
4,9

Таблиця 2.7 – Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами
економічної діяльності у 2018 р.1 [150]
Вид економічної діяльності
1
Всі види економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів та мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
1

Код за Обсяг Крім того,
КВЕД- викидів, діоксиду
вуглецю, т
т
2010
2
3
4
790158,9 25143420,9
А
1529,8
29656,1
В
С

149545,0 234482,4
332923,8 9302874,7

D

302438,5 15489375,5

Е
F

246,2
37,8

5252,9
2656,6

G

14,7

340,6

Н

900,8

25114,6

Н

900,8

25114,6

Інформацію наведено без урахування тимчасово окупованої частини
території Донецької області.
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Закінчення табл. 2.7
1
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова і технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

2

3

4

І
J
К
L
М

13,2
0,0
16,2
249,7

447,6
1,0
1282,1
3359,8

N

–

–

О
Р

1261,0
366,7

28070,8
2620,6

Q
R
S

612,9
–
2,6

17854,0
–
31,6

Бахмутський, Покровський, Слов’янський, Добропільський
райони1 та м. Маріуполь. Основними продуцентами забруднення є:
у Мар'їнському районі − Курахівська ТЕС та вугледобувні підприємства «Південнодонбаська № 1» та «Південнодонбаська № 3»; у
Бахмутському районі – Вуглегірська ТЕС; Покровському та Добропільському районах – підприємства з видобутку та збагачення
вугілля; у Слов’янському районі – Слов’янська ТЕС; у Маріуполі –
металургійні комбінати. Попри вагомий внесок підприємств вугільного сектору у викиди забруднюючих речовин у Покровському
(95%) та Добропільському (24%) районах, не слід очікувати суттєвого скорочення обсягів викидів унаслідок реалізації запропонованої концепції циркулярної смарт-спеціалізації2.
Оскільки похідні продукти збагачувальної діяльності забруднюють повітря значно меншою мірою, ніж інші стаціонарні джерела у Покровському та Добропільському районах, ліквідація наслідків збагачувальної діяльності суттєво не поліпшить їх еколо1

У процесі аналізу до деяких районів зараховано окремі міста обласного
підпорядкування, розташовані в межах цих районів (Мар’їнський район –
Вугледар, Покровський район –Новогродівка та Селидове).
2
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин у повітря в Покровському районі становить близько 74 т на рік, у Добропільському −
близько 36 т на рік.
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2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ,
ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

гічного стану. На сьогодні у Покровському районі функціонує
чотири збагачувальні фабрики: ТОВ «ЗФ «Свято-Варваринська»;
ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська»; ТОВ «ЗФ № 105»; ТОВ «ЦЗФ
«Селидівська». У сукупності вони щорічно викидають у повітря
близько 68 т твердих частинок, 7 т діоксидів сірки (SO2), приблизно 1 т діоксиду вуглецю (СО2), 0,5 т оксидів азоту (NO2). Єдина
збагачувальна фабрика, що функціонує у Добропільському районі, – ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» щорічно викидає у повітря
41 т твердих частинок1. На загальному тлі такі обсяги викидів забруднюючих речовин у масштабах районів є мінімальними, не
кажучи вже про масштаби області.
Результати розрахунків свідчать, що внаслідок переробки
похідних продуктів збагачувальної діяльності у Покровському
районі викиди твердих частинок буде знижено на 3,8%, SO2 – на
0,3, NO2 – на 0,1, CO2 – на 0,03% (рис. 2.13). У Добропільському
районі викиди твердих частинок у повітря знизяться на 1,1%.

Рисунок 2.13 – Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин у
повітря в Покровському районі внаслідок переробки похідних продуктів вуглезбагачення
Отже, переробка похідних продуктів вуглезбагачення у Покровському та Добропільському районах суттєво не поліпшить
екологічний стан цих регіонів. Однак можливе певне екологічне
поліпшення в поселеннях, безпосередньо прилеглих до вуглезбагачувальних підприємств.
1

По Добропільській ЦЗФ відсутні дані щодо викидів СО2, SO2 та NO2.
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3. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ ОЦІНКИ
ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ
РЕГІОНІВ ІЗ РОЗВИНУТИМ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯМ
3.1. Інвестиційно-економічні аспекти розвитку
циркулярної смарт-спеціалізації
Беззбитковість інвестиційних проєктів
Принцип циркулярної смарт-спеціалізації у старопромислових шахтарських регіонах має полягати в беззбитковості проєктів,
що обумовлює певні вимоги до вибору напрямів утилізації відходів. Зокрема, необхідно визначити ануїтети, що забезпечують беззбитковість відповідного типу інвестиційного проєкту [151, 152,
153].
Інвестиційний проєкт вважається ефективним, якщо
= (∑

(

)

− І) ≥ 0,

(3.1)

де NPV (Net Present Value) – чиста приведена вартість інвестиційного проєкту;
– річний грошовий потік;
– приведені до нульового року капітальні вкладення;
− ставка дисконтування;
L – термін дії проєкту.
Річний грошовий потік проєкту дорівнює різниці між доходами від реалізації виробленої продукції та сумарними експлуатаційними витратами. Дохідна частина
залежить від обсягів виробленої продукції та цін на неї.
Якщо припустити, що річний грошовий потік є ануїтетом, то
,
нейтральний для інвестора вихід проєкту настає при значенні
яке відповідає умові
= 0. Тому
є річним грошовим
потоком беззбитковості, який можна прийняти за критерій ефективності проєкту.
В економіці існує поняття break-even point (BEP) – точка беззбитковості, або синонім критичної точки (CVP), що означає обсяг
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виробництва і реалізації продукції (в одиницях продукції, грошовому вираженні або з урахуванням очікуваного обсягу прибутку),
за яким доходи компенсують витрати, а виробництво і реалізація
кожної наступної одиниці продукції дають прибуток підприємству.
Таким чином, щоб проєкт циркулярної економіки був успішним, потрібне виконання умови
>(
де

=

),

(3.2)

– ануїтет річного грошового потоку беззбитковості [154].

Таким чином, ануїтет, що забезпечує беззбитковість проєкту, дорівнює
CFBEP =

I
L

1

 (1 + r )l
1

.

(3.3)

1

Ознаками проєкту традиційно є масштаб, складність і тривалість [155, с. 15-16].
За складністю розрізняють монопроєкти (окремий проєкт
певного виду і масштабу), мультипроєкти (комплексний проєкт,
що складається з окремих монопроєктів) і мегапроєкти (комплексний проєкт розвитку регіонів, що складається з декількох моно- і
мультипроєктів, об’єднаних спільною метою).
За тривалістю дії – короткострокові (до 3 років); середньо(3-5 років) і довгострокові (понад 5 років).
Залежно від масштабу інвестиційного проєкту визначається
обсягу капіталу. Так, у посібнику [155] надано таку градацію: малі
проєкти – до 10 млн дол. США; середні – 10-50 млн, великі – 50100 млн і надвеликі – понад 100 млн дол. США, що певним чином
збігається з концепцією Євросоюзу. Відповідно до ст. 100 Регламенту (ЄС) № 1303/2013 проєкт Major (великий, основний) – це
інвестиційна операція, яка включає «низку робіт, заходів чи послуг, призначених для виконання неподільного завдання точного
економічного та технічного характеру, що має чітко визначені цілі
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та для яких загальна прийнятна вартість перевищує 50 млн євро.
Загальна сума прийнятної вартості – це частина інвестиційної вартості, яка є придатною до співфінансування ЄС. У разі операцій,
що підпадають під ст. 9 (7) (Тематичні цілі) Регламенту (ЄС)
№ 1303/2013, фінансовий поріг для визначення основного проєкту
встановлений у розмірі 75 млн євро» [156, с. 15].
В американській корпоративній практиці визначено проєкти
п’яти класів: до 8000 дол. і трудомісткістю від 80 до 159 людиногод.; 8000-24999 дол. і 160-499 людино-год.; 25000-249999 дол. і
500-4999 людино-год.; 250000-499999 дол. і 5000-9999 людиногод.; понад 500 тис. дол. і 10 тис. людино-год. [157]. П’ятий клас
(більше 500 тис. дол.) охоплює і ті заходи, що підпадають під європейські Major, але американська класифікація явно стосується
малих проєктів (до 0,5 млн дол.).
Відносно невелика за німецькими зразками гідроакумулююча електростанція на базі шахти в Астурії (близько 24 МВт),
проєкт якої коштує 40 млн євро, наближається в доларовому еквіваленті до європейських проєктів великого класу. А побудова відповідної станції на шахті «Проспер-Ханієль» – до надвеликих
проєктів (найдешевший варіант 260 млн євро).
Згідно з формулою (3.3), щоб ГАЕС на кшталт астурійської
не була збитковою, потрібний ануїтет (річний грошовий потік) має
бути більшим, ніж на наведений на рис. 3.1 (капітальні вкладення
за проєктом становлять 50 млн дол., термін дії проєкту – 30 років).
Щоб проєкт будівництва та експлуатації електростанції на базі
шахти був беззбитковим (NPV≥0), річний грошовий потік при
дисконті 5% має бути не менше 3,25 млн дол., при дисконті 30% –
15 млн дол.
Ці дані відповідають висновкам роботи [153], одержаним із
застосуванням методів математичної статистики, за якими у великих проєктах значущими є як капітальні вкладення, так і ставка
дисконту, яка характеризує вартість капіталу інвесторів. Причому
між чинниками спостерігається ефект парних взаємодій, і він є
позитивним: зростання величин приводить до нелінійного зростання потрібних за проєктом обсягів ануїтету.
Іншим питанням є можливість забезпечення необхідного річного грошового потоку за інвестиційним проєктом.
Електростанція на базі шахти за іспанським проєктом здатна
видати споживачам під час дефіциту ресурсів у системі
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Річний грошовий потік за умов
беззбитковості, млн дол.

141 МВт· год. за один цикл заряду-розряду енергетичного сховища,
тобто на добу. Щодо енергоресурсу такого роду, то доречно наполягати на застосуванні так званого «зеленого» тарифу, який в Україні було введено у 2009 р. «Зелений» тариф є дотацією, яку держава гарантує виробникам електроенергії, одержаної з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).
16
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СF = 20,167r12 + 40,161r1 + 1,1566
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Рисунок 3.1 − Залежність ануїтету беззбитковості від ставки
дисконту
«Зелений» тариф діє до 2030 р., і до цього часу держава зобов'язана викуповувати в повному обсязі електроенергію ВДЕ за
тарифами, які прив'язані до курсу євро та в рази перевищують тарифи на традиційну електроенергію ТЕС, АЕС і великих ГЕС. Якщо, наприклад, середній тариф для сонячної електростанції в Україні становить 5 грн/кВт· год., то ринковий (на добу наперед) для
промислових виробників − 1,4 грн/кВт· год. Є певна градація і за
джерелами генерації: середній тариф для СЕС (сонячні електростанції) в Україні становить 5,2 грн/кВт· год., для ВЕС (вітрових) –
3; на електроенергію з біогазових установок – 3,4, а для мікро- та
малих гідроелектростанцій – 3,7 грн/кВт· год. [158]. Ефект від використання гідроакумулюючих станцій, як відомо, виникає через
цінову різницю між тарифом на генерацію ресурсу та тарифу так
званого нічного провалу, що майже у 2,5 раза нижче, ніж тариф на
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споживання електроенергії в пікові часи (38,764 коп./кВт· год.
проти 145,365 коп./кВт· год. денного тарифу) [159].
Якщо
застосовувати
для шахтних
ГАЕС тариф
3,7 грн/кВт· год., як на мініелектростанції, то протягом року щоденної експлуатації таке підприємство здатне принести дохід у
розмірі 7,6 млн дол. Щоб гарантувати річний грошовий потік навіть на рівні 3,3 млн дол., витрати експлуатації власне шахти та
електростанції не повинні перевищувати 4,3 млн дол. Це дуже
непросте завдання, оскільки тільки на перекачку 170 тис. м3 води з
нижнього резервуару на поверхню насосами, що мають ККД 65%,
з глибини 600 м щоденно потрібно 436 тис. кВт· год. електроенергії, що коштує за нічним тарифом 174 тис. грн на добу, або 63 млн
грн на рік – приблизно 2,5 млн дол. На решту 1,8 млн дол. треба
забезпечити нормальну роботу підземного енергосховища, зокрема
водовідливної, вентиляційної, підйомної, калориферної та інших
установок, виплатити заробітну плату персоналу, податки тощо.
І це тільки щоб реалізувати довгостроковий проєкт без збитків;
якщо прибуток можливий, то дуже невеликий. Для довідки: шахта
«Білицька», яка перебуває в оренді ДТЕК-Добропіллявугілля і з
2014 р. працює в режимі лише відкачування шахтних вод, потребує щороку близько 90 млн грн (майже 3,6 млн дол.) і залучення
150 робітників.
Однак оскільки «... капітал боїться відсутності прибутку або
занадто маленького прибутку, як природа боїться порожнечі» [3],
треба визнати, що проєкт із побудови на деякій шахті Донбасу
енергетичного гідравлічного сховища навіть середньої потужності
для підприємців є, скоріше, безперспективним, і це сильно обмежує можливості циркулярної економіки в шахтарських регіонах.
Висока економічна ефективність пікових електростанцій на
базі українських шахт можлива лише за умов суттєвого здешевлення проєктів завдяки, наприклад, новим технологічним надбанням і доступу до дешевих капіталів. Перспективним технічним
рішенням може стати гравітаційна система Gravitricity, над втіленням якої зараз працюють у Великій Британії. Ідея вироблення
електроенергії з використанням сили тяжіння спонукала уряд підтримати розпочатий у Шотландії проєкт, орієнтований на ревіталізацію колишніх гірничодобувних регіонів країни. Технологія заснована на використанні потенційної енергії, яка трансформується
в електричну при опусканні у вертикальному стовбурі масивного
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вантажу. Через Державне агентство з інновацій було виділено урядовий грант у розмірі 650 тис. фунтів стерлінгів, достатній для
створення до 2020 р. діючої промислової моделі й пошуку майданчика під повномасштабний зразок.
Суть проєкту полягає в підйомі масивного вантажу в період
профіциту енергії в системі й опусканні при дефіциті ресурсу з
роботою двигунів лебідок у режимі генератора з рекуперацією
електроенергії в мережу. У планах Gravitricity створювати гравітаційні системи зберігання енергії потужністю від 1 до 20 МВт.
Орієнтація на використання існуючих стовбурів і піднімальних установок дозволяє суттєво зменшити капітальні вкладення,
але таке гравітаційне енергосховище за природою не може бути
потужним, тому не здатне генерувати великі річні грошові потоки.
Що стосується проєкту з переробки відходів збагачення на
електроенергію і будівельні матеріали, на кшталт такого, що планувався до реалізації на фабриці «Свято-Варваринська», то потужність 45 МВт теж обумовлює необхідність великих капіталовкладень. Вугільні ТЕС на парових турбінах мають питомі капітальні
витрати на 1 кВт встановленої потужності понад 1200 дол. [160],
що, в принципі, визначає проєкт європейського класу Major, тобто
великий (понад 50 млн євро). Але перспективи таких проєктів є
більш оптимістичними, оскільки вони не пов’язані з дорогою експлуатацією таких об’єктів, якими є шахти.
Специфіка розвитку циркулярної економіки у старопромислових шахтарських регіонах потребує специфічних проєктів: дешевих із швидким упровадженням.
Відповідно до трьох чинників (інвестиції, вартість капіталу
(дисконт), терміни) доцільно розглянути проєкти з розвитку економіки на відходах тільки двох класів: малі та середні.
Матрицю планування досліджень, які мають дати відповідь
про узагальнену поліноміальну залежність стосовно ануїтетів беззбитковості, наведено в табл. 3.1. Її основу становить план повного
трифакторного експерименту виду 23 – вісім дослідів із завданням
значень чинників Xi на двох рівнях [161].
Додатне значення чинника означає його завдання на вищому
рівні, від’ємне – на нижчому.
Нехай інвестиційні проєкти, позначені символами S (малий)
і M (середній), мають такі дані (табл. 3.2).
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Таблиця 3.1 – Матриця повного факторного експерименту 23
Номер варіанта
х1
х2
х3
1
-1
-1
1
2
-1
1
-1
3
1
-1
-1
4
1
1
1
5
-1
-1
-1
6
-1
1
1
7
1
-1
1
8
1
1
-1
Умовні позначення: х1 – стандартизоване значення обсягу інвестицій; х2 –
стандартизоване значення терміну дії проєкту; х3 – стандартизоване значення вартості капіталу.

Таблиця 3.2 – Параметри інвестиційних проєктів
Х1, млн дол.
Х2, років
Тип
проєкту
+1
-1
+1
-1
M
49
10
30
10
S
8
2
5
3

Х3 , %
+1
60
60

-1
10
10

Стандартизація чинників (від «мінус» до «плюс» 1) здійснюється за формулою
xi =

X i − X i0
,
Ii

(3.4)

де xi – стандартизоване значення чинника;
Xi – натуральне значення чинника;
Xi0 – натуральне значення основного рівня;
Ii – інтервал варіювання.
Варіювання змінних х1 ... х3 за планом-матрицею (див.
табл. 3.1) визначає ануїтети (табл. 3.3), що відповідають умові
беззбитковості (3.3).
На рис. 3.2, 3.3 наведено карти Парето щодо впливу чинників хi на функцію відгуку CF за кожним типом проєктів.
94

3. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ ІЗ РОЗВИНУТИМ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯМ

Таблиця 3.3 – Ануїтети, що забезпечують беззбитковість
інвестиційних проєктів
Номер варіанта
CFM, млн дол.
CFS, млн дол.
1
6,1
1,6
2
1,1
0,5
3
8
3,2
4
29,4
5,3
5
1,6
0,8
6
6
1,3
7
29,7
6,3
8
5,2
2,1
Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: CF2(S)
2**(3-0) design; MS Residual=,0002645
DV: CF2(S)

276,8696

(1)x1

171,9565

(3)x3

103,1739

1by3

-58,4348

(2)x2

-35,0435

1by2

2by3

1,695652

p=,05
Effect Estimate (Absolute Value)

Рисунок 3.2 − Карта Парето для інвестиційних проєктів типу S
Показники проєктів типу M значущо залежать від чинників
х1, х3 та ефекту їх парної взаємодії (х1х3).
Ануїтет за проєктом типу S значущо залежить від чинників
х1, х3, х1х3, х2 (негативно) та х1х2 (негативно). Знак «мінус» перед
чинником означає, що його зростання призводить до зменшення
функції відгуку. Тобто чим більшим є термін реалізації проєкту,
тим менший грошовий потік потрібен для забезпечення його беззбитковості.
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: CF(M)
2**(3-0) design; MS Residual=,497614
DV: CF(M)

28,81832

(1)x1

27,69831

(3)x3

18,30905

1by3

(2)x2

-1,83849

2by3

1,512821

1by2

-1,21527

p=,05
Effect Estimate (Absolute Value)

Рисунок 3.3 − Карта Парето для інвестиційних проєктів типу M
Для проєктів типу S річний грошовий потік беззбитковості
від чинників залежить таким чином [153]:
CFs = 2,6 + 1,6 х1 − 0,3 х 2 + х3 − 0,2 х1 х 2 + 0,6 х1 х3 .

(3.5)

Значення коефіцієнта при змінній характеризує силу впливу
чинника на функцію відгуку. Найсильнішим чинником є обсяг
потрібних капітальних вкладень, друга за впливом − ставка дисконту, третя – парна взаємодія першого і третього чинників. При
стандартизованих показниках чинників хі=0, ануїтет беззбитковості дорівнює 2,6 млн дол.
Для проєктів класу M характерна формула
CFM =10,873 + 7,187x1 + 6,908x3 + 4,567x1x3 ,

(3.6)

що означає ануїтет беззбитковості приблизно 11 млн дол. за умов
хі=0.
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3.2. Стратегічні аспекти розвитку територіальних
громад
Поточна ситуація на територіях старопромислових шахтарських регіонів (СПШР) має тривале історико-економічне підґрунтя. Бажаючи уникнути короткострокового ризику, пов’язаного з
різким закриттям шахт, радянські, а потім і українські правлячі
кола спрямували розвиток СПШР на шлях квазіреформ, створили
ситуацію відкладеного ризику, здатного вдарити по наступним
поколінням жителів цих регіонів, особливо мономіст. Сьогодні
більша частина території СПШР є зоною не тільки надзвичайних
ситуацій або екологічного лиха, але і низької якості життя більшості населення.
Проблематиці СПШР присвячено багато наукових праць,
однак на практиці втілення реформ в Україні просувається дуже
повільно. Основні причини − це відсутність єдиної платформи
щодо стратегії розвитку цих територій і брак коштів. Тому актуальними є розробка та втілення алгоритму практичного вирішення
проблеми порятунку територіальних громад у СПШР. Для цього
доцільно узагальнити теоретичні підходи до вирішення проблеми
низької якості життя СПШР, визначити причини поточного стану
кризових територій і розробити напрями розвитку територіальних
громад.
В Україні вимірювання й оцінка рівня та якості життя здійснюється багатьма дослідниками, а також статистичними і соціологічними службами. Однак відсутня єдина загальновизнана методика, яка об’єднала б усі одержані результати цих різнопланових
обстежень. Ще однією проблемою є методика вимірювання і критерії для оцінки параметрів рівня та якості життя окремих адміністративно-територіальних одиниць: міст, районів, які найбільш
суттєво відрізняються за цими параметрами. Необхідне прискорене вирішення даного питання у зв’язку з процесом децентралізації,
який розпочався з прийняттям Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади. Курс на децентралізацію означає відмову від дотримання тенденцій, які
склалися в бюджетному процесі, управлінні, економіці, соціальній
політиці [162]. Концепція децентралізації випливає з необхідності
активних дій у цих сферах, важливості вживання заходів перелом97
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ного значення, орієнтованих на якісні зміни в суспільстві та головне − у кожній громаді.
При цьому необхідно усвідомити, що саме концепція децентралізації в сучасних реаліях глибокої політичної та економічної кризи в Україні за своєю сутністю є також антикризовою. Тож
у контексті європейського вибору, який зробила Україна, використання концепції децентралізації як основи розробки та реалізації
антикризових програм і стратегій розвитку країни та її окремих
територій є цілком обґрунтованим.
Для реальної дієвості таких програм необхідно мати
об’єктивні індикатори стану, існуючих проблем і ресурсів щодо
можливостей їх подолання в кожній з адміністративно-територіальних одиниць. Тому розробка науково-методичних підходів до
вимірювання й оцінки рівня добробуту та якості життя на муніципальному рівні є важливим теоретичним і практичним завданням.
Проблеми старопромислових шахтарських регіонів
У більшості країн світу промисловість старопромислових
регіонів представлена секторами другого та третього укладів із
переважним використанням застарілих технологій і засобів виробництва. Моноструктурний характер економіки – одна з головних
причин тяжкої хронічної депресії цих регіонів протягом уже кількох десятиліть. Світовий досвід свідчить, що більшість із них переживають лише тимчасовий підйом, поступаючись потім своїми
позиціями новим лідерам. Тільки проходячи на довгому циклі регіонального розвитку стадії стагнації та кризи, СПШР здатні відроджуватися в новій якості через самовідновлення, адаптацію та
генерування інновацій: створення нових видів продукції, послуг,
розробку технологічних процесів і бізнес-моделей.
У старопромислових шахтарських регіонах України, до яких
у першу чергу належить Донбас (решта СПШР – у Львівській і
Дніпропетровській областях), сформовані специфічні чинники
впливу на рівень добробуту та якість життя населення, що потребує їх урахування при розробці стратегічних напрямів розвитку
цих територій. У СПШР накопичилася значна кількість проблем,
які знижують якість життя населення й обумовлюють вищий рівень невдоволеності своїм соціально-економічним становищем.
Незважаючи на те що Донецька та Луганська області мають значний обсяг валового регіонального продукту, який відображає узагальнену економічну і соціальну результативність діяльності регі98
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ону та прямо впливає на підвищення рівня життя населення, у
2011-2018 рр. у них простежується скорочення загальних і відносних обсягів промислового виробництва (рис. 3.4). Як відомо, на
економіку України значною мірою впливають зовнішні чинники,
тому дані наведено в перерахунку на долар США за офіційним
курсом НБУ.

Рисунок 3.4 − Динаміка валового регіонального продукту старопромислових регіонів України, млн дол. США
Джерела: [163;164]; розрахунки авторів.

У 2014 р. виробництво валового регіонального продукту у
старопромислових регіонах стрімко скоротилось у зв’язку з політичною кризою, у Донецький і Луганський областях падіння досягло мінімальної позначки за 10 років. Показник, обчислений на
душу населення, показує таку саму динаміку (рис. 3.5).
Поточні показники доходів населення у Донецькій та Луганській областях є меншими, ніж в інших, що можна пояснити втратою основних промислових ланок регіонального виробництва з
2014 р. (табл. 3.4).
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Рисунок 3.5 − Динаміка валового регіонального продукту, обчисленого на душу населення регіону, дол. США
Джерела: [165; 166]; розрахунки авторів.

Таблиця 3.4 – Середньомісячні доходи населення в розрахунку на
одну особу у старопромислових шахтарських регіонах України, грн1

1

Рік

Україна

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

372,37
527,68
647,58
843,83
1143,03
1197,73
1540,47
1803,16
2100,53
2226,62
2231,84
2650,26
3089,99
3939,14
4825,72

Дніпропетровська
область
408,92
584,66
719,36
953,25
1288,33
1365,54
1728,28
2025,20
2392,63
2525,05
2669,68
3261,83
3697,16
4777,71
6073,62

Джерело: розрахунки авторів.
100

Донецька
область
415,33
590,74
737,99
968,81
1351,68
1417,83
1776,44
2074,19
2397,63
2587,38
2186,20
1778,87
1743,92
2106,53
2657,33

Луганська
область
344,92
491,74
611,95
801,67
1117,58
1172,63
1487,50
1739,99
2002,01
2132,53
1649,03
1302,80
1149,39
1368,03
1718,22

Львівська
область
366,34
516,93
616,23
793,65
1059,86
1100,94
1376,15
1600,37
1832,69
1928,19
1966,27
2461,85
2943,75
3748,42
4625,89
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У той же час значна частка населення СПШР не задоволена
своїм матеріальним становищем. У процесі вибіркового опитування 2017 р., проведеного Держкомстатом України [165], домогосподарствам було запропоновано вказати, яка сума грошей необхідна в середньому кожній особі на місяць, щоб не відчувати себе
бідними. Більшість із них вказали дохід у розмірі 9-10 тис. грн і
понад 10 тис. грн (по 22%). Наступним за ступенем поширення
оцінок був дохід у розмірі 4-5 тис. грн (23%). При цьому рівні показники 9-10 тис. грн були найбільш поширеними серед усіх груп
домогосподарств незалежно від місця проживання та кількості
осіб у них. Сільські домогосподарства вважали достатніми нижчі
розміри грошових доходів порівняно з міськими, а саме до 5 тис.
грн. Незважаючи на те що дослідження здійснювалося по країні
загалом, його результати стосуються і територій старопромислового економічного укладу.
СПШР мають свою специфіку в забезпеченні високої якості
життя населення. Серед чинників, які погіршують якість життя
мешканців цих регіонів, слід відзначити значну поширеність соціально обумовлених захворювань, злочинності, надмірне забруднення довкілля. Більшість мономіст СПШР України можна охарактеризувати як міста з низькою задовільною якістю життя: у них
відбулася різка деградація середовища проживання, і пік проблем
ще не настав. Соціальні проблеми, спричинені закриттям шахт,
доповнилися економічними й екологічними, негативними демографічними процесами, низькою тривалістю життя, що обумовлено передусім поширеністю бідності, недостатньою розвиненістю
соціальної інфраструктури, надмірним забрудненням довкілля.
Кожен з таких регіонів має свої чинники, які знижують загальну оцінку параметрів якості життя. У Донецькій області це
низька частка домогосподарств, які мали достатній рівень доходів
і робили заощадження; висока частка сімей, які отримували житлові субсидії; низька очікувана тривалість життя; значний від'ємний коефіцієнт природного приросту населення; від'ємне сальдо
міграції; низька частка осіб із повною вищою освітою; низька планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів; великі обсяги
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; високий коефіцієнт злочинності.
Умови життя мешканців шахтарських міст ніколи не відповідали нормам його високого рівня, а в районах закриття шахт
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ситуація (у так званих «мономістах») ситуація наближається до
стану соціальної ексклюзії. Основними формами її прояву є недоступність не тільки певних стандартів матеріального споживання,
але і соціокультурних стандартів, таких як: регулярне відвідування
культурних, спортивних, розважальних заходів, додаткові заняття
для дітей, спілкування за межами сімейного оточення, подорожування тощо.
Саме в таких районах при тривалій депресії формуються
процеси депрофесіоналізації, трудової демотивації та соціокультурної люмпенізації (примітивізація, спрощення уявлень, невігластво) населення, пов’язані також із формуванням субкультури бідності.
Що стосується Донецького регіону, то в ньому переважну
кількість монофункціональних міст становлять шахтарські міста,
які перетворилися на кризові, оскільки їх виробничо-ресурсна база
перейшла у фазу стійкого занепаду, яка виключає виникнення нових стимулів до розвитку. Їх основні риси [166]:
депопуляція;
деградація містоутворюючої бази;
висока залежність міського бюджету від економічного становища містоутворюючого підприємства й обсягу міжбюджетних
трансфертів;
нестабільний, хвилеподібний характер рівня доходів населення та їх надмірна залежність від економічного становища одного-двох підприємств;
розвинута виробнича інфраструктура і мережа внутрішньоі міжрегіональних зв’язків;
недостатній рівень інженерного захисту територій від проявів геологічних процесів, пов’язаних із закриттям шахт;
кваліфікована робоча сила, але вузька професійна підготовка
і моноспеціалізація трудових ресурсів. Це призвело до того, що
навіть високоспецалізована робоча сила не може знайти роботу, і
відкриття нового виробництва не вирішує проблеми працевлаштування кадрів, вивільнених із попереднього виробництва;
низька мобільність працівників із приводу соціально-психологічної апатії до перекваліфікації та зміни роду праці або так званої родинної призначеності вибору спеціальності (спадкоємність
поколінь);
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високий ступінь витратності відомчої моделі утримання соціальної інфраструктури і гірше при цьому становище її об’єктів –
занепад житлово-комунального та дорожнього господарства, транспортного комплексу, аварійний стан об’єктів систем водо-, енерго-,
теплопостачання, низький рівень міського благоустрою, сфери
послуг, об’єктів культури, незадовільна ситуація із збиранням та
знешкодженням твердих побутових, а в деяких із них – промислових токсичних відходів;
розповсюджена соціальна апатія;
практично відсутні умови, ресурси та стимули до самоорганізації населення.
Виникає питання щодо проблем і ризиків, які висуває існування мономіст для держави, регіону, галузі, але передусім для їх
мешканців.
Якщо в цілому охарактеризувати головну проблему монофункціональних міст, то крім переліку характерних рис, кожна з
яких генерує свою проблему, слід відзначити таке. Мономістам не
притаманне різноманіття ні у виборі сфер прикладання праці, яка
задовольнятиме індивідуальні вподобання; ні у здобутті освіти −
як середньої (відсутність спеціалізованих навчальних закладів для
учнів із різними схильностями, ліцеїв, гімназій), так і вищої; ні у
проведенні дозвілля. Також відсутня багатофункціональність та
інформаційна насиченість міського середовища, що сприяє розвитку людського, у першу чергу, інтелектуального, духовного потенціалу, розширенню можливостей для його використання.
Сукупність цих рис, притаманних майже всім мономістам
СПШР, свідчить про усталену тенденцію повільного спустошення,
стагнації, депресії: значний прошарок населення, для якого відсутність роботи та хронічна неможливість її знайти стали способом
життя; низька мобільність працівників щодо соціально-психологічної апатії до перекваліфікації та зміни праці; відсутність умов,
ресурсів і стимулів до соціальної організації та самоорганізації
населення. Горизонтальна мобільність (міграція або переміщення
працівників до інших сфер діяльності) значною мірою замінюється
спадною мобільністю, тобто люмпенізацією населення – вкрай
пасивними, а часто і негативними формами пристосування до умов
життя з втратою професіональної та загальної культури. Необхідно
також ураховувати, що тривале існування соціальної ексклюзії
103

ЦИРКУЛЯРНА СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

неодмінно породжує глибоку маргінальність, яка існує у формі
андеркласу та соціального дна.
Таким чином, життєво важливі інтереси переважної частини
мешканців в СПШР зводяться до фізичного виживання, тобто забезпечення найбільш повільного витрачання накопичених кількома попередніми поколіннями матеріальних цінностей на придбання елементарного набору продуктів харчування, одягу, взуття, на
захист здоров’я та освіту дітей. У жителів цих територій ще в середині 1990-х років з'явилося почуття соціальної дезорієнтації та
невизначеності свого майбутнього, тривоги за життя дітей та онуків [167; 168].
За існуючих умов внутрішні матеріальні, моральні та демографічні ресурси домогосподарств поступово і невідкладно спустошуються, а отже, таким територіям загрожує повне зникнення.
Тому перед суспільством постає питання вибору шляху вирішення
даної проблеми: або залишити все як було і дочекатися, коли проблема зникне сама собою, або докласти зусиль і спробувати врятувати ці міста.
Теоретичні напрями вирішення проблем монофункціональних міст СПШР
На перспективи розвитку монофункціональних міст існує
два протилежних погляди відповідно до двох концепцій.
Традиційна, консервативна, концепція заснована на уявленні
про те, що майбутнє монофункціональних міст і благополуччя
його мешканців залежатиме тільки від економічних результатів
містоутворюючого підприємства, і тому всі заходи мають бути
спрямовані на його підтримку. Якщо у світі спостерігається поступовий відхід від цієї концепції, то в Україні ця точка зору має прихильників майже на всіх щаблях влади, опанувала уявлення населення цих міст, ЗМІ, місцеву громадськість тощо. Основним недоліком такого підходу є відсутність будь-якого стратегічного плану
на випадок, якщо містоутворююче підприємство зникне (наприклад, буде вичерпано запаси копалин, зміниться кон’юнктура ринку тощо). Тоді територія залишиться без майбутнього. Така ситуація вже спостерігається в межах СПШР і поступово набуває масштабів кризи державного рівня.
З іншої точки зору майбутнє більшості сучасних мономіст
розглядається як рух убік повільного заміщення моновиробничої
структури міста на поліфункціональну (орієнтовану не стільки на
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диверсифікаційні можливості містоутворюючого підприємства,
скільки на розвиток малого та середнього бізнесу) або поступової
втрати міського статусу (перетворення на сільське поселення), у
тому числі у варіанті «соціального розвантаження території». Під
соціальним розвантаженням передбачається передусім розвантаження мономіста від економічно неефективних і соціально надлишкових об’єктів, а також від незайнятого населення, створення
умов для залучення інвесторів, які освоювали б міські ресурси на
принципово нових – ринкових засадах [169].
Згідно з викладеними поглядами можна розглянути такі варіанти розвитку монофункціональних міст.
1. Варіант регенерації. У мономісті у фазі занепаду генерується нова місія та створюється нова «хвиля» зростання, органічно
пов’язана з цією місією. Відбувається перерозподіл усіх ресурсів
між сферами діяльності, що виражається передусім в активних
соціальних переміщеннях у нову сферу. Про початок даного процесу може також свідчити зростання бізнес-прошарку. Цей варіант
може бути заснований на використанні виробничих потужностей,
які вже існують у місті та не потребують кардинальної технічної
реконструкції; більш дешевої, ніж у великих містах, робочої сили;
земельних ресурсів; наближеності до сільськогосподарської сировинної бази.
2. Варіант агломерації. Монофункціональні міста, більшість
яких входить до складу агломерацій, можуть стати: пунктами раціональної транспортної організації, у тому числі маятникових
поїздок на роботу до інших міст; місцем розміщення об’єктів, які
доповнюють обслуговуючий господарський комплекс центру агломерації (розташування складських приміщень та інших об’єктів
інфраструктури товарного ринку в таких містах є більш економічно вигідним через значно нижчі ціни на нерухомість, оренду, робочу силу тощо).
3. Варіант знаходження «точок зростання» на засадах накопиченого виробничого потенціалу та природних умов, коли об’єднуються зусилля довкола одного-двох підприємств з метою забезпечення динамічного розвитку ключового виробництва, яке в майбутньому, як локомотив, дозволить «витягнути» всю економіку
міста. За таким найбільш привабливим сценарієм розвитку знову
стануть затребуваними основні профільні виробництва міста, особливо машинобудівної спеціалізації. У сучасних урбаністичних
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теоріях як точки зростання розглядаються тільки поліфункціональні міста, а монофункціональним надається підпорядкований статус. М. Портер і П. Кругман підкреслюють, що мономіста можуть
бути полюсами зростання, якщо вони є об’єктом стратегічного
кластерного планування на рівні держави. Але такий підхід для
конкретної ситуації кожного міста потребує дорогих докладних
досліджень конкурентоспроможності нової продукції, оцінки перспективності ринків збуту тощо.
4. Перспективи розвитку монофункціональних міст значною
мірою будуть пов’язані з розширенням містоутворюючої сфери
економіки міста, передусім сфери послуг, яка, з одного боку, стимулюватиметься зростанням доходів населення (варіант відновлення діяльності містоутворюючих підприємств), а з іншого – сама
стане нарощувати кількість робочих місць, урізноманітнюючи їх,
підвищуючи в цілому доходи населення. Аналіз ситуації в торгівлі
та сфері послуг у монофункціональних містах свідчить, що їх розвиток значно нижчий, ніж у середньому по області, тобто ще є
резерви для зростання.
В узагальненому вигляді проблеми монофункціональних
міст можуть поступово вирішуватися шляхом урізноманітнення
видів господарської діяльності, що забезпечують зайнятість більшості населення та значною мірою впливають на дохідну частину
місцевих бюджетів, створення на базі підприємств нових виробничих комплексів, призначених для виробництва конкурентоспроможної продукції. Це потребує реалізації системи заходів адміністративно-правового, фінансового і соціально-економічного характеру, які забезпечать створення відповідних умов.
У більшості випадків мономіста та містоутворюючі підприємства потребують особливої уваги суспільства і влади.
Створення інституціональних передумов розвитку екосистем СПШР
Найбільш актуальним питанням наразі є вибір стратегічного
напряму вирішення проблеми цих територій. Суспільство має вирішити, чи потрібно зберегти окремі територіальні одиниці. У першу чергу це залежить від прагнення та наполегливості самих мешканців, адже жодна влада не зможе ззовні нав’язати їм бажання
жити та працювати саме тут. Найдешевший шлях для влади – це
залишити все як є, «відкупатися» від жителів субсидіями, соціальними виплатами і чекати, поки збиткові міста зникнуть.
106

3. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ ІЗ РОЗВИНУТИМ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯМ

Якщо мета полягає у збереженні територіальних громад, то
цей шлях має бути комплексним, оскільки перетворення інфраструктури міст має бути кардинальним.
Створення економічних умов залежно від конкретної ситуації в тому чи іншому монофункціональному місті передбачає:
проведення заходів щодо реструктуризації, які включають
удосконалення технологій, зміну схем забезпечення сировиною;
перепрофілювання підприємств;
стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу;
залучення інвесторів;
соціальний захист і перекваліфікацію робітників, які вивільняються.
Однак стосовно шахтарських поселень реструктуризація
може бути здійснена дуже обмежено. Можуть бути задіяні лише
окремі елементи виробничої інфраструктури, надшахтних споруд
тощо. Кращі можливості мають такі об’єкти шахтного майна, які
входять до складу галузі: автотранспортні, електротехнічні, ремонтні підприємства, а також окремі об’єкти соціальної інфраструктури (профілакторії, лікувальні та рекреаційні заклади, особливо ті з них, що розташовані у привабливих місцях).
Більшість містоутворюючих підприємств пережили або ще
переживають процедуру банкрутства, результати якої призвели не
тільки до зміни власника, а в більшості випадків – до ефективного
менеджменту, що було досягнуто різними способами (відстрочкою
або звільненням від боргових зобов’язань, новим інвестором, новим керівництвом тощо). При цьому деякі підприємства увійшли
до складу великих холдингів, що дозволило на певний час стабілізувати обсяги виробництва.
Нормативно-правові умови. Змістовні дії щодо селективної
підтримки мономіст мають випливати з узаконених уявлень про
такі міста (йдеться про прийняття відповідного законодавчого
акта). Зрозуміло, що серед усіх мономіст цільова фінансова державна підтримка необхідна тільки тим, які мають чіткі ознаки загальної депресії. Для цього достатньо охарактеризувати локальний
рівень і гостроту депресії, ресурсні можливості депресивної території.
Для виокремлення локальних територій в особливий об’єкт
регулятивної діяльності має бути законодавчо визначено поняття
«місто з монофункціональною структурою», «містоутворююче
107

ЦИРКУЛЯРНА СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

підприємство». Без цього правовий механізм підтримки даних
об’єктів не здатен працювати (за виключенням випадків банкрутства і визнання боржником), тобто необхідно нормативно закріпити:
поняття монофункціонального міста як об’єкта спеціальної
державної підтримки;
цілі, принципи, механізми надання спеціальної підтримки
містам, економіко-соціально-екологічний стан яких може бути
визначений як особливо кризовий, не спроможний до стабілізації
та поліпшення, що передбачає виявлення гостроти ситуації та ресурсних можливостей міста для її подолання;
критерії та принципи формування переліку монофункціональних міст на отримання спеціальної підтримки з державного /
регіонального бюджету для проведення їх економіко-соціальноекологічної санації;
процедуру конкурсного відбору конкретних мономіст з метою їх пріоритетного і захищеного фінансування з державного
бюджету, створення типології мономіст із наступним виявленням
пріоритетності в наданні їм тих чи інших видів допомоги;
економічні й організаційні форми додаткової державної підтримки кризових мономіст, аж до введення особливого бюджетноподаткового й управлінського режимів;
законодавче забезпечення умов для вкладення невеликих за
обсягом приватних коштів підприємців при реєстрації інвестпроєктів (сучасний ніжній поріг на обсяг інвестицій є для багатьох із
них занадто високим) і в цілому спрощення процедури затвердження інвестпроєкту в монофункціональних містах;
вимоги до розробки державних цільових програм щодо відродження мономіст, які мають охоплювати широке коло заходів
різної спрямованості – від перепрофілювання виробництва і реконструкції очисних споруд до конкретних видів соціального захисту конкретних верств населення міста, під які може бути надана
державна підтримка з жорстким контролем за одержаними результатами.
Такі завдання передбачають багатокритеріальність і необхідність здійснення експертних процедур:
визначення якісних і кількісних критеріїв депресивності для
будь-якої окремої адміністративно-територіальної одиниці;
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перегляд нормативно-правової бази для зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, у тому числі шляхом мікрокредитування малого підприємництва;
створення правової бази сфери самозайнятості в монофункціональних містах; введення спеціальної статті видатків державного бюджету на підтримку зайнятості у групі монофункціональних
міст у тих регіонах, у яких склалася стійка депресивна ситуація;
закріплення за місцевими бюджетами певних податків і зборів для того, щоб їх частка досягала обсягу, достатнього для забезпечення мінімально необхідних обґрунтованих потреб мешканців
(приблизно 30-40%).
Усе це спрямовано на те, щоб уникнути розпорошення бюджетних коштів, які мають бути надані тим містам, де відсутні
умови та стимули самостійного розвитку та є потреба у спеціально
організованій державній підтримці.
Адміністративні умови здебільшого залежать від місцевої
влади та мають забезпечувати:
активну діяльність територіальних служб зайнятості, яка дозволить суттєво поліпшити ситуацію на ринку праці шляхом не
тільки сплати виплат з безробіття, але також організації громадських робіт, надання субсидій для початку індивідуальної підприємницької діяльності тощо. Ці заходи допомагають зняттю певного навантаження на підприємства щодо підтримки зайвої робочої
сили в період стрімкого падіння виробництва, що надає їм можливість сконцентрувати зусилля на пошук нових економічних ніш,
реконструкцію, модернізацію тощо;
комплекс заходів щодо налагодження кооперативних зв’язків як між підприємствами в самому місті, так і з підприємствами
сусідніх міст і регіону загалом. Така кооперація дозволяє не тільки
поглибити спеціалізацію, зменшити витрати (тим самими підвищуючи конкурентоспроможність продукції), але і більш адекватно
реагувати на ринковий попит;
надання реальної підтримки малому бізнесу;
консолідацію зусиль усіх учасників процесу економічного
відродження міста (підприємці, населення, органи влади) з метою
кращого використання муніципальних площ, місцевої сировини,
соціальної, ринкової та виробничої інфраструктури, професійних
кадрів тощо.
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У більшості випадків мономіста і містоутворюючі підприємства потребують особливої уваги влади. Через свою специфіку
вони повинні мати обґрунтовані пільги і переваги порівняно з іншими. Але на засадах типологізації виокремлюються настільки
надвеликі групи українських міст, що реальна політика «підтримки» з боку державної та регіональної влади всіх міст тієї чи іншої
групи не може бути результативною. Дослідницький підхід до
визначення типології міських поселень здається більш конструктивним, оскільки в ньому закладена багатокритеріальність і згідно
з цим виокремлення більшої кількості типологічних груп за різними ознаками. Усе це доводить необхідність індивідуального підходу до оцінки й оздоровлення соціально-економічної ситуації, згідно з яким має враховуватися і типологічна ознака.
Створення інформаційної бази. Програми оздоровлення
мономіст мають стати цільовими, адресними, ресурсно забезпеченими на засадах спеціально створеної та постійно оновлюваної
інформаційної бази. З урахуванням світового досвіду слід запровадити проведення Моніторингу монофункціональних міст України,
які перебувають у кризовому стані. Необхідною вважається багатоелементна база даних про мономіста і містоутворюючі підприємства, яка дозволить: виконати комплексний аналіз їх виробничофінансових характеристик; розробити методику діагностики стану
соціального середовища і динаміки соціальних процесів у містах;
виконати комплексний аналіз їх виробничо-фінансових характеристик та економічної ефективності функціонування господарського комплексу.
Необхідно дослідити і використати накопичений світовий
досвід (у тому числі здійснене спільно зі Світовим банком дослідження і технології) при прийнятті будь-яких рішень щодо ситуації
в монофункціональних містах. Вихід кожного міста з кризового
або депресивного стану – процес унікальний, який потребує спеціально розробленої програми з урахуванням багатьох суперечливих
умов, чинників й обмежень.
Одним із важливіших економічних аспектів розробки комплексної програми виведення територій із кризи є обчислення вартості заходів щодо вирішення проблеми малих територіальних
громад СПШР. Для цього необхідно створити алгоритм дослідження проблемних територій, який має бути простим та адаптованим до будь-яких із них. Запропонований науково-методичний
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підхід до обстеження проблемних територій передбачає декілька
етапів.
1) обстеження реального стану території, визначення первинного рівня добробуту її мешканців;
2) здійснення експертної оцінки потреб громади у коштах
для реалізації різних стратегій розвитку;
3) визначення всіх можливих джерел фінансування програми.
На основі такого обстеження можна зробити висновок про
необхідність і можливість подальшого розвитку території. В іншому разі весь перелік запропонованих заходів не забезпечить
оздоровлення територіальної ситуації.
Згідно з алгоритмом діагностика проблемних територій на
першому етапі передбачає визначення первинного стану досліджуваних територій, їх порівняння і вибір тих, які перебувають у
найгіршому стані. Визначення рівня громадського добробуту для
будь-якої окремої адміністративно-територіальної одиниці є одним
із перших і важливих кроків щодо створення передумов розвитку
економічних систем СПШР. Існуючі підходи до визначення добробуту населення за методологією обчислення можна розподілити
на індексні та функціональні.
Існує декілька класичних видів функції громадського добробуту, запропонованих Дж. Нешем, Д. Роулзом, Дж. Бентамом,
Ф. Ніцше, А. Бергсоном, П. Самуельсоном. Усі вони мають суто
теоретичний характер і на практиці не застосовуються. На базі
класичних функцій із додаванням різних коригуючих коефіцієнтів
та змінних, що характеризують наслідки розвитку, можна побудувати безліч функцій, які відображатимуть вплив тих чи інших чинників на рівень добробуту. Як базовий елемент функції зазвичай
беруть показники у відносному вимірі: ВВП на душу населення,
споживання або витрати на душу населення. Найбільш уживаними
аспектами, які різні автори додають до аналізу добробуту, є: нерівність (так звані скорочені функції добробуту), споживання, рівень
освіти, стан здоров’я, тривалість життя, вільний час і його використання, забруднення довкілля, запаси корисних копалин. Залежно від цілей дослідження у функцію можна включити один чи декілька коригуючих коефіцієнтів. Функціональний підхід доцільно
застосовувати на великих об’єктах: на рівні країни, регіону. На
рівні окремих міст і громад функції громадського добробуту або
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не «відчувають» змін, або похибка функції є неприйнятною. У
зв’язку з цим у практиці більш поширеним як на макро-, так і на
мікрорівні є підхід до оцінки добробуту з використанням індексного методу.
3.3. Інтегральний показник добробуту населення
територіальної громади
Розрахунок узагальненого показника, який включає різні аспекти життя населення, визначені кількісно за статистичними обстеженнями, є гнучким і простим інструментом. За допомогою
індексів можна оцінити стан досліджуваного об’єкта, відстежити
динаміку або порівняти з іншими об’єктами. Найбільш відомими є
загальновизнані індекси: Індекс людського розвитку (Human
Development Index − HDI), Індекс сталого економічного добробуту
(Index of Sustainable Economic Welfare − ISEW), Генеральний індикатор прогресу (Genuine Progress Indicator − GNI). Основна перешкода при використанні вищезазначених індексів для оцінки добробуту громад − це застосування переважно макропоказників. Наприклад, у методології розрахунку GNI велику вагу мають чинникам навколишнього середовища, визначені у грошовому еквіваленті. Це призводить до постійного зниження інтегрального показника незалежно від зростання доходів населення та інших позитивних зрушень. Індекс людського розвитку (HDI) застосовується на
рівні країн і регіонів, для його розрахунку використовуються агреговані показники. Методологія розрахунку HDI не дозволяє виконати аналіз на рівні територіальних громад − для цього потрібні
більш «чутливі» підходи. Тому базу для розробки показника добробуту населення територіальної громади становить Індекс економічного добробуту суспільства (населення) (Index of Economic
Well-being − IEWB), запропонований Л. Осбергом у 1985 р. [170].
Ієрархічну структуру індексу, що відображає основні аспекти добробуту населення, наведено на рис. 3.6.
Методика заснована на порівнянні добробуту обраної території відносно добробуту базису. За базис можна взяти:
середній по Україні стан складових добробуту за окремий
період – для оцінки та порівняння між собою територіальних одиниць країни;
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найбільш розвинуте місто регіону або середні показники по
регіону – для аналізу на регіональному рівні;
значення параметрів означеної території у початковому періоді – для відстеження динаміки добробуту по окремій території.
Ринкове особисте споживання
Загальні потоки
(обсяги) споживання

Державні витрати на душу населення
Вартість вільного від роботи часу
(домогосподарство. відпочинок)
Основний капітал на душу населення
Інвестиції в наукові дослідження
і розробки на душу населення

Накопичення
запасів

Вартість природних ресурсів на душу
населення
Людський капітал
Загальний державний борг на душу
населення

ІЕДС

Збитки, пов'язані з погіршенням
навколишнього середовища

Інтенсивність бідності

Нерівності в
розподілі доходів

Коефіцієнт Джині
РИЗИК безробіття
Економічна безпека

РИЗИК захворюваності
РИЗИК виховання дитини одним із
батьків
Ризик незабезпеченої старості

Рисунок 3.6 − Дерево показників Індексу економічного добробуту
суспільства Ларса Осберга
Індекс Ларса Осберга набув визнання міжнародної наукової
спільноти та широко використовується в дослідженнях для порівняння розвитку країн. Однак у масштабі об’єкта дослідження (окремої територіальної громади) застосування окремих макропоказників, таких як величина державного боргу, обсяг інвестицій у
наукові розробки, є недоцільним. Ці показники доцільно враховувати на рівні держави, великого регіону. Також у пошуках адекватних складових інтегрального показника слід брати до уваги особливості збору статистичної інформації, оскільки доступ до даних
на рівні окремих громад (міст, селищ) може бути ускладнений.
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Отже, на основі методології Л. Осберга та з урахуванням
особливостей досліджуваного об’єкта визначено бажаний склад
індикаторів для розрахунку Інтегрального індексу добробуту населення територіальної громади (табл. 3.5).
Таблиця 3.5 – Склад показників для розрахунку інтегрального
індексу добробуту населення територіальної
громади
Складова
Показники
індикатора
1
2
Загальні пото- Ринкове особисте споки споживання живання на душу насе(I1)
лення; вартість вільного часу та безкоштовних робіт; індекс тривалості життя; розмір
домогосподарства;
поточні державні витрати на оборону, захист тощо; індекс еквівалентного доходу
Накопичення Валове нагромадження
основного
капіталу;
запасів (I2)
вартість
природних
ресурсів на душу населення; індекс витрат на
охорону довкілля; окремі складові людського капіталу
Нерівність у
розподілі
доходів (I3)

Статистичні масиви
для розрахунків
3
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств;
тривалість
життя; розмір домогосподарства; рівень тіньової економіки;
видатки державного і місцевого бюджетів; розмір середньої
та мінімальної заробітної плати; кількість і вікова структура
населення; кількість зайнятих,
кількість безробітних

Валове нагромадження основного капіталу (у фактичних
цінах); викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря;
утворення відходів І-ІV класів
небезпеки; витрати на охорону
довкілля; витрати на освіту;
кількість дітей у закладах освіти; витрати на культуру і мистецтво; населення
Індекс бідності; індекс Чисельність населення із серенерівності доходів
дньодушовими еквівалентними
загальними доходами на місяць, нижчими за фактичний
прожитковий мінімум, % до
загальної чисельності населення; децильний коефіцієнт диференціації доходів населення;
децильний коефіцієнт фондів;
коефіцієнт Джині (Gini Index)
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Закінчення табл. 3.5
1
Економічна
безпека (I4)

2
3
Індекс захищеності від Кількість зареєстрованих безбезробіття
робітних на обліку; кількість
зайнятих; розмір середньої
заробітної плати; середня тривалість безробіття; кількість
економічно активного населення; кількість населення працездатного віку
Індекс захищеності від Кінцеві споживчі витрати дозахворювань
могосподарств;
чисельність
населення
Індекс захищеності від Кількість одиноких осіб із
одинокого батьківства дітьми; кількість домогоспо(материнства)
дарств із дітьми; чисельність і
структура населення
Індекс
економічної Кількість пенсіонерів; середній
захищеності в похило- розмір пенсії; фактичний прому віці
житковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність

На етапі апробації методики склад показників може коригуватися залежно від доступності інформації, але важливо, щоб у
розрахунках було використано показники з усіх перелічених груп.
Джерелами на початковому етапі можуть виступити публічні дані
Державної служби статистики України по регіонах, паспорт міста,
офіційні запити. У подальшому потрібно організувати збір статистичних даних у повному обсязі на місцях.
Добробут населення є складним поняттям, що характеризує
соціально-економічне становище. Зазначені чинники впливають на
загальний рівень добробуту неоднаковою мірою. Для оцінки впливу кожного з індикаторів необхідно розрахувати їх кількісні характеристики, внесок в узагальнюючий показник і так само взаємозв'язок усіх чинників та загального індексу. Одним із методів, що
дозволяють здійснювати дослідження складних понять одночасно
в якісному та кількісному аспектах, є розроблений Т. Сааті метод
аналізу ієрархій (МАІ) [171].
Доповнення методики розрахунку індексу Л. Осберга, викладеної Л. Шамілевою в роботі [172, с. 153-157], ваговими коефіцієнтами, визначеними за допомогою МАІ, дозволяє одержати
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вдосконалений інтегральний індекс добробуту населення територіальної громади
I=

 I n ⋅ qn ,

(3.7)

n

де In – складові Інтегрального індексу добробуту населення територіальної громади;
qn – ваговий коефіцієнт значущості складових добробуту.
Цей показник є більш придатним до оцінки добробуту окремих громад (міст, селищ, інших невеликих територіальних
об’єднань) завдяки системі показників, адаптованій до мікрорівня.
Розрахунок Інтегрального індексу добробуту населення
територіальної громади
Із використанням розробленого підходу проаналізовано рівень добробуту в містах Добропілля та Білицьке Донецької області
у 2018 р. на основі порівняння за середніми показниками по Україні у цьому ж році.
Загальні потоки споживання. Рівень і структура споживання значною мірою характеризують добробут населення. Дані
про кінцеві споживчі витрати домогосподарств доступні з офіційних статистичних звітів. Однак реальне споживання також містить
такі складові: внутрішнє споживання домогосподарств у вигляді
вартості вільного від роботи часу, вартості виробленої продукції у
підсобному господарстві, а також поточні та капітальні видатки
держави на оборону, захист населення тощо. Також відомо, що
спільне ведення господарства є більш економним, тобто суму споживання треба узгодити з розміром домогосподарства. Це досягнуто з використанням індексу еквівалентного доходу. Зміна тривалості життя також впливає на потоки споживання. Необхідно враховувати рівень тіньових доходів. За різними оцінками, в Україні у
«тіні» перебуває від 35 до 53% ВВП [173; 174]. За результатами
оцінки Мінекономрозвитку у 2018 р. рівень тінізації економіки
сягнув 30% ВВП. Отже, виходячи з таких оцінок, щоб уникнути
складних досліджень, коефіцієнт тінізації доходів населення прийнято 1,5.
Індекс загальних потоків споживання визначено за формулою
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I1 =

(C1 + FT 1 + S1 ) ⋅ I L1
.
(C0 + FT 0 + S 0 ) ⋅ I L 0

(3.8)

Тут і далі індекс «1» у формулах означає показник по досліджуваному місту (Добропілля або Білицьке), а індекс «0» – по Україні загалом (або інший об’єкт, обраний за базу розрахунків).
Дані для розрахунку наведено в табл. 3.6.
Таблиця 3.6 – Розрахунок індексу загальних потоків споживання 1
Показник
Добропілля Білицьке Україна
Кінцеві споживчі витрати на душу на4477,03
3741,39 3938,00
селення (СН), грн
Ринкове особисте споживання на душу
7313,37
населення (С), грн
7783,68 7858,48
Вартість вільного часу та безкоштовних
21232,56 22453,98 19440,14
робіт (FT), грн
Середня тривалість життя (L), років
70,26
70,26
72,00
Індекс тривалості життя (IL)
0,98
0,98
1,00
Поточні державні витрати на душу
804,53
населення (S), грн / міс.
804,53
804,53
Рівень тіньової економіки (Is)
1,50
1,50
1,50
Індекс еквівалентного доходу (Iq)
0,95
0,95
1,00
Індекс загальних потоків споживання
1,01
1,07
1,00
(I1)
1

Джерела: [175; 176; 177; 178], розрахунки авторів.

Накопичення запасів. До цієї категорії належать як комерційні, так і некомерційні накопичення, створені в досліджуваний
період на душу населення на території. При цьому на рівні держави некомерційне накопичення охоплює накопичення людського
капіталу й оціночну вартість природних ресурсів. Окремі складові
людського потенціалу можна оцінити за розрахунками питомих
витрат на освіту та культуру. Відносним показником накопиченого
капіталу на майбутні покоління може бути сума витрат на екологічний захист території, зокрема, витрати на тонну забруднюючих
речовин і відходів. Оцінка вартості природних ресурсів є вкрай
складним питанням.
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Індекс накопичення запасів обчислюється за формулою
I2 =

( K1 + Hr1 ) ⋅ I E1
.
( K 0 + Hr0 ) ⋅ I E 0

(3.9)

Інформацію для обчислення наведено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7 – Розрахунок індексу накопичення запасів 1
Показник
Добропілля Білицьке Україна
Капітальні інвестиції на душу населення
15766,15 6598,48 12467,59
(K), грн
Витрати на охорону довкілля, на тонну
25,68
забруднення (E), грн
25,68
9,75
Індекс витрат на екологічний захист (IE)
2,63
2,63
1,00
Окремі складові людського капіталу на
18824,34 5693,48 31672,48
душу населення (Hr), грн
Індекс накопичення запасів (I2)
2,06
0,73
1,00
1

Джерела: [177-180], розрахунки авторів.

Нерівність у розподілі доходів. Для добробуту громади важливими є не тільки середні показники доходів і витрат, але і глибина та тривалість бідності, те, яким чином доходи розподіляються між членами суспільства. Однак доступна статистична інформація не дозволяє цього зробити для малих територіальних громад.
Для оцінки нерівності найкраще було б розрахувати коефіцієнт
Джині, але це також складно. За таких умов можна застосувати
доступні децильні коефіцієнти. Бідність і нерівність мають значний вплив на добробут у суспільстві. Автор методу Л. Осберг у
своїх розрахунках надав вагу 75% показникам глибини й інтенсивності бідності, а нерівності − 25%, тому ці показники зважуються
відповідно. Слід відзначити, що в умовах України ці ваги доцільно
уточнити експертним шляхом.
Індекс нерівності в розподілі доходів обчислюється за формулою
I3 =

1
,
0,75 ⋅ І Р1 + 0,25 ⋅ І І 1 )
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де
IР =

IІ =

Р1
,
Р0

(3.11)

K I 1 K F1
⋅
.
KI0 KF0

(3.12)

Результати розрахунків наведено в табл. 3.8. Знак «мінус» у
формулі (3.10) означає, що складова «нерівність у розподілі доходів» має негативний характер. Її зростання знижує загальний рівень добробуту населення на досліджуваній території. Вихідні дані
для обчислення складової «нерівність» по містах Добропілля і
Білицьке недоступні, тому взято однакові показники − середні по
Донецькій області.
Таблиця 3.8 – Розрахунок індексу нерівності в розподілі доходів 1
ДоброБілицьке Україна
пілля

Показник
Децильний коефіцієнт диференціації доходів населення (KI)
Децильний коефіцієнт фондів (KF)
Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами на
місяць, нижчими за фактичний прожитковий мінімум, % до загальної чисельності
населення (P)
Індекс бідності (IP)
Індекс нерівності доходів (II)
Індекс нерівності в розподілі доходів (I3)
1

3,00
4,70

3,00
4,70

2,60
4,50

32,5
0,93
1,10
-1,03

32,5
0,93
1,10
-1,03

34,90
1,00
1,00
-1,00

Джерела: [177-180], розрахунки авторів.

Індекс економічної захищеності від соціальних ризиків.
Економічна захищеність від соціальних ризиків являє собою можливість людини протистояти несприятливим наслідкам ризиків, які
спричиняють матеріальну шкоду. Найвпливовішими ризиками, які
стосуються всіх членів громади, є такі: втрата роботи, втрата здоров’я, виховання дитини одним із батьків, незабезпечена старість.
Відповідно до цього визначається економічна захищеність населення території від означених соціальних ризиків. У табл. 3.9 наведено одержані значення окремих індексів економічної захищеності по досліджуваних територіях.
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Таблиця 3.9 – Розрахунок індексу економічної захищеності від
соціальних ризиків 1
Показник
Добропілля Білицьке Україна
Кількість зареєстрованих безробітних
на обліку (U), осіб
111
22
341700
Кількість безробітних за методикою
МОП (UR), осіб
2968
445
157600
Питома вага безробітних, які одержують допомогу (DU)
0,04
0,05
0,22
Зайняте населення (W), осіб
1 598
1984
15718600
Середньомісячна заробітна плата (Z),
грн
9 784
9 718
8 865
Середній розмір допомоги з безробіття
(B), грн
5400,77
5364,34 4787,10
Рівень зайнятості (IW)
0,29
0,36
0,61
Рівень безробіття (IU)
0,08
0,08
0,06
Контингент ризику (населення у працездатному віці) (d1)
36483
5472
25641300
Індекс захищеності від безробіття
(I4.1)
0,08
0,14
1,00
Витрати на охорону здоров’я (HC), грн
на душу населення
125,36
104,76
157,52
Контингент ризику (все населення) (d2)
61160
8768
42216800
Індекс захищеності від захворювань
(I4.2)
0,80
0,67
1,00
Кількість одиноких осіб із дітьми (A)
334
91
706 900
Питома вага одиноких у загальній чисельності населення віком 18-59 років
(DA)
0,01
0,02
0,03
Контингент (кількість домогосподарств
із дітьми) (d3)
8505
1219
5645392
Індекс захищеності від одинокого
батьківства (I4.3)
0,33
0,59
1,00
Середньомісячний розмір пенсій (O),
грн
4420,48
4420,48 2479,20
Питома вага пенсії відносно межі бідності (2855,6 грн) (DP)
1,55
1,55
0,87
Контингент ризику (кількість пенсіонерів) (d4)
26635
2239
11725400
Індекс економічної захищеності у
похилому віці (I4.4)
1,78
1,78
1,00
Індекс економічної захищеності (I4)
0,80
0,64
1,00
1

Джерела: [177-180], розрахунки авторів.
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Формули для розрахунку окремих індексів економічної захищеності:
 I   D   B ÷ Z1 
,
(3.13)
I 4.1 =  W 1  ⋅  U 1  ⋅  1

 IW 0   DU 0   B0 ÷ Z 0 
H C1
,
HC0
D
= A1 ,
D A0
D
= P1 .
DP 0

I 4.2 =

(3.14)

I 4.3

(3.15)

I 4.4

(3.16)

Інтегральний індекс економічної захищеності від соціальних
ризиків розраховується як середньозважена величина з ваговими
частками, які відповідають контингенту населення, що підпадає
під дію даного виду ризику. Вектор вагових коефіцієнтів попередньо нормується
I4 =

 I 4, i ⋅ d i .

(3.17)

i

Після розрахунків усіх складових індексів визначається Інтегральний індекс добробуту населення територіальної громади
за формулою (3.7). Результати розрахунків при різних вагових
коефіцієнтах наведено в табл. 3.10. Залежно від вектора вагових
коефіцієнтів значущості окремих складових добробуту значення
інтегрального індексу змінюється. Перший варіант розрахунків
показує значення інтегрального індексу за умови однакової значущості всіх складових. Другий варіант демонструє вплив різних
складових на кінцевий результат при нерівному розподілі вагових
коефіцієнтів. У даному випадку пріоритети визначено експертним
шляхом (експертами виступили співробітники Інституту економіки промисловості НАН України). Надалі значущість складових
пропонується уточнювати за методом аналізу ієрархій із залученням членів територіальної громади.
Становище в Білицькому значно гірше, ніж по Україні в середньому, а також у сусідньому Добропіллі, незалежно від значен121
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Таблиця 3.10 – Розрахунок інтегрального індексу добробуту
населення територіальної громади 1
Індекс
Індекс загальних потоків
споживання (І1)
Індекс нагромадження запасів (І2)
Індекс нерівності в розподілі доходів (І3)
Індекс економічної захищеності (І4)
Інтегральний індекс добробуту населення територіальної громади
1

Рівні ваги
Нерівні ваги
складових
складових
Добро- Білиць- питома Добро- Білицьпілля
ке
вага
пілля
ке
1,01

1,08

0,6

0,60

0,65

2,06

0,73

0,1

0,21

0,07

- 1,03

- 1,03

0,1

-0,10

-0,10

0,80

0,64

0,2

0,16

0,13

0,71

0,36

0,87

0,75

Джерела: [177-180], розрахунки авторів.

ня вагових коефіцієнтів окремих складових добробуту. Одержані
значення інтегрального індексу об’єктивно відображають реальний стан у цій громаді. Із закриттям містоутворюючого підприємства «Шахта Білицька» відбулося різке зменшення кількості робочих місць, економічно активне населення поступово мігрує до інших міст у пошуках роботи. На тлі загальної депопуляції в регіоні
процеси трудової міграції спричиняють низку економічних проблем у місті: зменшуються грошові доходи населення, скорочуються обсяги капітальних інвестицій. У той же час питомі витрати
на утримання інфраструктури соціальної сфери міста зростають.
За таких умов актуальність питання про подальший розвиток територіальної громади зростатиме прискореними темпами. Без інвестицій у розвиток підприємництва сценарій розвитку міста може
бути лише один – поступовий занепад.
Добробут населення у Добропіллі вище, ніж у Білицькому,
Це пояснюється тим, що Добропілля є адміністративним центром
району. У місті більш розвинутими є підприємництво, інфраструктура, соціальна сфера. Водночас відносно середніх показників по
Україні добробут у Добропіллі нижчий на 13% (з урахуванням
вагових коефіцієнтів).
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Аналіз добробуту населення за індексом економічної захищеності від соціальних ризиків свідчить, що відносно добрі показники по досліджуваних територіях одержано за рахунок високих
пенсій. Це пояснюється тим, що значна частка пенсіонерів одержують «шахтарські» пенсії, які перевищують середні по Україні. В
умовах природного скорочення населення і закриття шахт частка
таких пенсіонерів зменшуватиметься, і середній розмір грошових
доходів території теж знижуватиметься. Таким чином, у найближчий час можна прогнозувати зниження Інтегрального індексу добробуту населення цих громад.
Одержані розрахунки демонструють здатність запропонованої методики визначити відносний рівень добробуту територіальної громади. Вона дозволяє проаналізувати окремі складові та виявити ключові причини поточного становища, зробити висновки
і прогнози. Навіть в умовах обмеженого доступу до статистичних
джерел можна оцінити, наскільки добробут населення відрізняється від середньостатистичного по Україні, а також ранжувати громади за рівнем добробуту.
Методику зручно використовувати для аналізу добробуту
декількох територій відносно єдиного еталону та відстеження змін
у добробуті населення окремої території, якщо здійснювати моніторинг індексу в динаміці відносно базового періоду. Якщо як базу
порівняння обрати середні показники по країні, то можна відстежувати також відносний рейтинг території серед інших територіальних одиниць.
Із застосуванням розробленої методики визначення Інтегрального індексу добробуту населення територіальної громади можна:
приймати більш обґрунтовані рішення щодо розподілу державних коштів на підтримку територіальних громад;
відстежувати дієвість програм соціально-економічного розвитку територій;
визначати території для пріоритетного державного або приватного інвестування.
У подальшому доцільно розвивати методику в напрямі коригування складу показників для врахування інших важливих аспектів добробуту населення: злочинності, залучення до громадського
життя, відображення всіх складових людського розвитку та ін.
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Інтегральний індекс добробуту територіальної громади
можна використати як основу для розробки обов’язкового загального індексу розвитку міст України.
3.4. Методичний підхід до визначення потреб
у коштах на просте відтворення потенціалу
територіальної громади
Для територій, стан яких об’єктивно оцінюється як незадовільний, існує дві протилежні стратегії управління, які коротко
можна описати так:
а) пасивна – залишити ці території поступово занепадати,
підтримуючи наявне населення соціальними субсидіями, стимулюючи молодь і працездатне населення до міграції до інших,
більш перспективних регіонів;
б) активна – створити умови розвитку територій, здійснюючи оновлення інфраструктури, стимулюючи інвестиції, самозайнятість тощо.
Для прийняття обґрунтованої стратегії (активної чи пасивної) щодо подальшого розвитку такої території необхідно оцінити
реальні потреби громади і вартість стратегії. Вартість пасивної
стратегії неважко встановити – потрібно лише відстежити бюджетні асигнування, пенсійні та інші державні соціальні виплати на
підтримку території. Цей напрям стратегічного управління «розвитком» СПШР успішно втілюється кожним урядом України протягом десятиліть. Набагато важливіше (і складніше) встановити,
яка сума коштів потрібна окремій територіальній громаді, щоб
мешканці не почували себе знедоленими, покинутими у злиднях, а
працездатне населення лишалося жити в місті й територія розвивалася без дотацій держави.
Більшість існуючих теоретичних підходів до обчислення потреб на існування окремих територіальних одиниць (громад, міст,
селищ) базується на нормативному підході, суть якого зводиться
до розрахунку нормативної суми на задоволення потреб одного
мешканця території за всіма основними ланками життєдіяльності
згідно із статево-віковою диференціацією. Однак його недолік
полягає в тому, що державні нормативи суттєво відрізняються від
реальних життєвих потреб. Це стосується нормування всіх еконо124
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мічних і соціальних аспектів життя мешканців: від прожиткового
мінімуму до вартості ліжко-місця у лікарнях і забезпечення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх шкіл. До того ж розрахунки на базі нормативного підходу є доволі складними і громіздкими, потребують великого обсягу статистичних даних. Усе це спонукає до пошуку більш простого і в той же час надійного методу,
який дозволить дослідникам і особам, які приймають рішення,
оперативно оцінювати потреби території в коштах на просте відтворення потенціалу громади. Потенціал територіальної громади –
це сукупність демографічних, економічних, соціальних, культурних ресурсів території, що в сукупності створюють можливості
розвитку території. Просте відтворення потенціалу являє собою дії
керівництва території щодо підтримки існуючого рівня всіх ресурсів, без їх нарощування.
Запропонована методика призначена для експрес-аналізу
адміністративно виокремленої територіальної одиниці в межах
України (міста, району, об’єднаної територіальної громади тощо),
яка перебуває у кризовому стані та для якої потрібно прийняти
рішення щодо сценарію подальшого розвитку. Вона дозволяє
швидко, просто і без залучення великих статистичних масивів визначити загальний мінімальний обсяг коштів для того, щоб «підняти» територію до прийнятного рівня добробуту.
Методика складається з двох етапів:
1) визначення обсягу коштів, необхідних мешканцям громади для того, щоб суб’єктивно не відчувати себе бідними (W1);
2) визначення обсягів бюджету громади, необхідних для того, щоб забезпечити громадян громадськими послугами та благами
на якісному рівні (W2).
Розробці методів вимірювання бідності присвячено багато
досліджень, включаючи розробки ООН, Світового банку, ЄС.
Найбільш відомими підходами є:
вимірювання бідності за допомогою індексів людського розвитку Сена [179] та його модифікацій, таких як система показників
Фостера-Гріра-Торбеке [180];
визначення терміну, необхідного для виходу зі стану бідності за допомогою індексу Ваттса [181];
різні нормативні методи – визначення порога бідності, дефіциту доходів, диференціація населення за доходами тощо.
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Основу визначення коштів, необхідних мешканцям громади
для того, щоб суб’єктивно не відчувати себе бідними (W1), становить метод розрахунку дефіциту доходу населення громади. Зіставлення дефіциту доходів із заданим значенням дозволяє визначити мінімальну суму витрат на усунення бідності.
У загальному вигляді річний обсяг коштів у розрахунку на
все населення територіальної громади обчислюється в такий спосіб:
W1 = q ( P − Z ⋅ k ⋅ γ ) ⋅12 ,
(3.18)
де q – середньорічна кількість наявного населення громади, осіб;
Р – обраний критерій бідності (межа малозабезпеченості, вартість продуктового кошика або необхідний рівень доходів за самооцінкою домогосподарств);
Z – сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одного мешканця, грн;
k – частка грошових доходів у сумі сукупних доходів;
γ – коефіцієнт тінізації доходів населення.
Є можливість підвищити точність розрахунків, використовуючи структуру населення за рівнем доходів. Методологічно це
буде правильно, але в такому разі виникнуть труднощі з точки
зору доступності інформації по окремих містах і селах.
Як межу, з якою порівнюються доходи населення, можна
використати різні показники, але доцільно обмежитися тими, які є
доступними без спеціальних досліджень. Застосування кожного з
них потребує певних пояснень.
Використання офіційної межі малозабезпеченості як критерію бідності розглядати можна, але її офіційна величина є суто
теоретичною та не відображає реальних потреб населення. Величина прожиткового мінімуму або споживчого кошика теж мало
корелює з реальними потребами. У цьому можна переконатися,
проаналізувавши склад споживчого кошика. Більш-менш адекватно відображають реальний стан показники самооцінки, одержані
за результатами обстеження домогосподарств. Однак слід звернути увагу на такі особливості. По-перше, людина схильна перебільшувати свої потреби, тому слід брати до розгляду середні показники, яким надала перевагу найбільша частка опитуваних. Подруге, необхідно враховувати регіональні та місцеві особливості
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опитуваних, бо забаганки мешканців регіональних центрів і великих міст значно перевищують потреби сільських мешканців. За
результатами опитування домогосподарств у 2017 р. середньодушовий грошовий дохід, достатній для того, щоб не відчувати себе
бідними, на рівні 9-10 тис. грн був найбільш поширеним серед усіх
груп домогосподарств незалежно від місця проживання та кількості осіб у домогосподарстві [164].
Коефіцієнт тінізації γ потрібен у розрахунках для того, щоб
урахувати доходи громадян, отримані неофіційно або з підсобних
господарств. Вище (пункт 3.1.2) було зроблено допущення про
прийняття коефіцієнта тінізації доходів населення γ=1,5. Виходячи
з цього можна розрахувати потреби мешканців територіальної
громади. Як приклад використано м. Білицьке Добропільського
району Донецької області, розташоване поряд з однойменною шахтою, яка з 2014 р. не здійснює видобутку вугілля і працює лише
на відкачку шахтних вод. Вихідні дані наведено в табл. 3.11 (W1).
Таблиця 3.11 – Розрахунок обсягу коштів, необхідних мешканцям
громади для того, щоб не відчувати себе бідними
(2018 р.) 1
Показник
Значення
Чисельність населення (q), осіб
8768
Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одного
мешканця (Z), грн
4849,80
Величина грошового доходу на місяць на одну особу, який
домогосподарство вважає достатнім, щоб не відчувати себе
бідним (Р), грн
10000,00
Частка грошових доходів у сумі сукупних (k)
0,915
Коефіцієнт тінізації доходів (γ)
1,50
Кошти, необхідні мешканцям громади для того, щоб не відчувати себе бідними (W1):
на одного мешканця на місяць
1435,04
річна потреба громади, млн грн
12,58
1

Джерела: [127; 135]; розрахунки авторів.

Таким чином, мешканці території почуватимуться достатньо
забезпеченими, якщо додатково до поточних доходів вони отримуватимуть сумарно 12,6 млн грн на рік.
Розрахунок обсягу бюджету громади, необхідного для того,
щоб забезпечити громадян громадськими послугами та благами на
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якісному рівні (W2), викликає певні методологічні труднощі. Нормативний підхід є найбільш точним і водночас складним. Тому для
експрес-оцінки територій доцільно застосувати еталонний підхід,
тобто порівняння досліджуваної територіальної одиниці з територією-еталоном. Такий підхід має позитивні та негативні сторони.
Позитивні: простота і швидкість розрахунків, доступність статистичної інформації, легкість інтерпретації результатів.
Найвагоміший недолік підходу полягає у складності визначення еталону порівняння. Для цього слід обрати достатньо розвинуту територію з високим рівнем якості життя мешканців, водночас приблизно схожу з досліджуваною за типом, розміром, умовами розвитку тощо. Аналіз вітчизняних міст СПШР з населенням
менше 10 тис. мешканців свідчить, що майже жодне з них не можна кваліфікувати як еталон. Із метою перевірки методики як еталон
обрано адміністративний центр Добропілля, який є найбільш розвинутим містом у цьому районі. Однак з огляду на якість життя
воно не може розглядатися як взірець, оскільки має цілу низку
економічних, соціальних, комунальних проблем. Але порівняно з
Білицьким бюджет Добропілля можна взяти за необхідний мінімум.
Обчислення бажаного максимального рівня фінансування
громади доцільно також зіставити зі старопромисловими регіонами Східної Європи, які мають схожі в історичному плані умови
економічного розвитку. Таким є Домбровський вугільний басейн,
розташований у Верхньосілезькому старопромисловому регіоні
Польщі. Цей регіон також зіштовхнувся з проблемою підтримки
малих міст СПШР, і (не без допомоги Євросоюзу) зараз території
поступово розвиваються, мають збалансований бюджет, реалізують інвестиційні проєкти. У зв’язку з цим доцільно обрати одне з
таких міст як еталон для порівняння з українськими територіями.
Інформація про обране місто-еталон Севеж (пол. Siewierz) міститься на офіційному сайті міста [182]. Порівняно з Білицьким
бюджет Севежа можна вважати бажаним максимумом.
Мінімальний і максимальний обсяг коштів, необхідних для
того, щоб забезпечити громадян громадськими послугами і благами на рівні території-еталону, доцільно розрахувати як обсяг бюджетних коштів на одного мешканця і застосувати цей показник
для досліджуваної громади:
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 FP
W2 =  P
q


 U
⋅q ,



(3.19)

де FP – дохідна частина річного бюджету польського міста;
qP – населення польського міста;
qU – населення українського міста.
Вихідні дані та результати розрахунків наведено в табл. 3.12,
3.13.

Таблиця 3.12 – Вихідна інформація для розрахунків (2018 р.)
Показник
Населення (q), осіб
Доходи бюджету (F):
у національній валюті
дол. США
Доходи бюджету в розрахунку на
1 мешканця, дол. США

Білицьке
8768

Добропілля
61160

Севеж
5560

11623400

248060000

61520000

447054

9540769

16449198

50,99

156,00

2 958,49

Таблиця 3.13 – Розрахунок обсягу бюджету громади, необхідного
для того, щоб забезпечити мешканців громадськими послугами та благами на якісному рівні (W2)
Показник
Обсяг коштів, млн дол.
млн грн

Мінімально
(рівень м. Добропілля)
1,4
35,56

Максимально
(рівень м. Севеж)
25,94
674,44

Отже, для того щоб досягти такого рівня якості території, як
у сусідньої Польщі, українському містечку потрібно заробляти
приблизно 26 млн дол. на рік. Це поки що нереальний обсяг, але
він може стати орієнтиром на майбутнє. Щоб зменшити відплив
працездатного населення та поліпшити умови життя у громаді,
мінімальна сума постійних надходжень до бюджету має становити
приблизно 36 млн грн.
Сумарна потреба в коштах на просте відтворення потенціалу
територіальної громади м. Білицьке за результатами запропонованої експрес-методики становить:
Wmin = W1 + W2 min = 12,58 + 35,56 = 48,14 млн грн;
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Wmax = W1 + W2 max = 12,58 + 674,44 =687,02 млн грн.

Слід відзначити, що мінімальний обсяг коштів передбачає не
розвиток та інвестиції, а лише стримування руйнування громади.
Для того щоб території почали розвиватися, необхідно розглядати
варіанти з більш вагомими інвестиціями, у тому числі за рахунок
приватно-державного партнерства із залученням мешканців громади.
3.5. Моделювання ситуації в шахтарських регіонах
з урахуванням зміни ефективності теплової
енергетики
До 80-х років минулого століття теплова енергогенерація
становила основу енергетичного сектору України. У 1980 р. на неї
припадало 85,5% республіканської енергогенерації. Із веденням в
експлуатацію у 1980-1987 рр. альтернативних потужностей атомної генерації теплова енергетика не втратила своєї значущості,
оскільки продовжувала забезпечувати більшу частину енергетичних потреб УССР. Пік використання потужностей теплового сектору енергетики за часів існування АЕС становив 68% вітчизняної
енергогенерації, тоді як сукупне виробництво АЕС не перевищувало 25% (7% припадало на гідроенергетику).
Від початку 1990-х років структура виробництва електроенергії в Україні майже не змінювалася. Частка теплової енергогенерації коливалась у діапазоні 42-47%, а атомної енергетики –
45-50%. Ситуація змінилась у 2014 р., коли внаслідок збройного
конфлікту на сході України було від’єднано від енергетичної системи дві ТЕС (Зуївську і Старобешівську) та втрачено доступ до
родовищ антрацитового вугілля на Донбасі. Як наслідок, суттєво
скоротився обсяг теплової енергогенерації.
У 2019 р. частка теплової генерації становила 37% від загального виробництва електроенергії в Україні: ТЕС − 32%, ТЕЦ −
5%. Наразі виробничі потужності діючих ТЕС завантажені менш
ніж на половину, що зумовлено внутрішнім попитом на теплову
генерацію. Щодо ТЕС, які працюють на антрацитових марках ву130
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гілля, то, крім внутрішнього попиту, на рівень їх завантаження
впливає дефіцит палива (рис. 3.7).
У секторі теплової енергетики більша частка потужностей
теплової генерації (62%) належить приватній компанії ДТЕК, державна частка сектору представлена компанією «Центренерго», яка
володіє 30% потужностей (8% припадає на приватну компанію
«Донбасенерго»).
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Темним кольором позначено ТЕС, які працюють на вугіллі газових марок, світлим – антрацитових.

Рисунок 3.7 − Завантаження потужностей ТЕС України, %
На даному етапі часткової інтегрованості національної економіки у глобальний ринковий економічний простір збереження
такої моделі організації господарства є певним чином виправданим. Маючи постійне джерело збуту продукції, державні вугледобувні підприємства забезпечують для себе регулярний грошовий
потік, що, у свою чергу, опосередковано позначається на економічному стані шахтарських регіонів1.
1

Зберігаються робочі місця, що підтримує підприємницьку активність у
регіоні.
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Методологія дослідження включає аналіз причинно-наслідкових зв’язків (ТЕС – вугледобувне підприємства) з урахуванням
таких чинників: форма власності підприємства, собівартість вуглевидобутку, регіональне значення підприємства. Схему потенційних зв’язків наведено на рис. 3.8.
Довжина ребер графа, що пролягають між вузлами «ТЕС –
вугледобувне підприємство», характеризує пріоритетність попиту.
Тобто першочерговий попит на вугілля з боку ТЕС буде заявлятися на підприємство, з яким вона зв’язана найкоротшим ребром
графа. Показник, що визначає довжину ребра, − собівартість вуглевидобутку (чим меншою є собівартість, тим коротшим є ребро).
Винятком є ребра між вузлами «ТЕСп1 – ДТЕК Павлоградвугілля»
та «ТЕСп – ДТЕК Добропіллявугілля». Оскільки зазначені підприємства належать до однієї компанії, собівартість для них не є визначальним чинником. Тому довжину ребер між цими вузлами
визначає відстань між підприємствами.
Якщо попит буде задоволено частково (що є наслідком обмеженого обсягу вуглевидобутку на певному підприємстві), то
буде обрано наступний найкоротший шлях (ребро) до іншого підприємства. Такий алгоритм повторюватиметься допоки попит не
буде абсолютно задоволено2.
Вузли, за якими було здійснено розрахунки (задоволення
попиту для вузла ТЕС, реалізація пропозиції для вузла вугледобувного підприємства), виключаються з алгоритму операцій.
Вузли вугледобувних підприємств, які до кінця обробки
операційного алгоритму «ТЕС – вугледобувне підприємство» не
були виключені з нього, у подальшому обробляються алгоритмом
«вугледобувне підприємство – регіон» (рис. 3.9). Результатом такої
обробки є прогноз соціально-економічних наслідків для регіону,
спричинених нереалізованою пропозицією вугледобувних підприємств (вузлів, які не були виключені з алгоритму «ТЕС – вугледобувне підприємство»).
Із використанням вищенаведених алгоритмів встановлено,
що за умови оптимізації навантаження на вітчизняних ТЕС попит
на вугілля, видобуте на державних підприємствах, знизиться на

1
2

ТЕС, що належать компанії ДТЕК.
Пропозиція відповідає показникам вуглевидобутку 2018 р.
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Рисунок 3.9 − Принципова схема роботи алгоритмів
17% (532 тис. т на рік). Унаслідок цього: зникне попит на продукцію ДП «Первомайськвугілля»; на 83% знизиться попит на продукцію ДП «Селидіввугілля». У табл. 3.14 наведено прогнозні
показники, що характеризують соціально-економічні наслідки
зниження попиту на вугілля.
Отже, у результаті оптимізації навантаження на вітчизняних
ТЕС (за умови збереження поточних обсягів теплової енергогенерації) відбудеться зниження попиту на вугільну продукцію, що
призведе до вивільнення 16 113 працівників у Первомайському та
Селидівському регіонах. Унаслідок такого вивільнення місцеві
бюджети щорічно недотримуватимуть (сумарно) близько 330 млн
грн. Такий дефіцит, разом із втратою вивільненими працівниками
джерел доходів, зменшить обіг коштів у регіоні, що, у свою чергу,
знизить підприємницьку активність1.
З економічної точки зору, заощадження 818 млн грн на рік2
(унаслідок реалізації заходів щодо оптимізації навантаження на
1

Унаслідок зниження попиту, обумовленого зменшенням купівельної
спроможності населення, із регіону буде виводитися капітал, що до цього
використовувався задля забезпечення потреб населення.
2
Вартість 383 тис. т. вугілля (за середньоукраїнськими цінами), які за
умови оптимізації навантаження на ТЕС, могли б бути заощаджені у
2018 р.
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вітчизняних ТЕС) на шкоду інтересам шахтарських регіонів (які
втрачають 330 млн грн надходжень до місцевих бюджетів і
126 млн грн оборотних коштів) є виправданим. Цей висновок підтверджує і такий факт: шахтарські регіони одержують 456 млн грн
(бюджетні надходження та зарплата), а для потреб вуглевидобутку витрачається 826 млн грн (матеріали, електроенергія, паливо
тощо), що знижує загальноекономічне сальдо до -370,5 млн грн на
рік. За таких умов номінальний1 економічний ефект від реалізації
проєкту оптимізації навантаження на вітчизняних ТЕС становитиме 1188 млн грн на рік.
Таблиця 3.14 – Соціально-економічні наслідки зниження попиту на
вугілля, зумовленого оптимізацією навантаження
на ТЕС
Показник
Вивільнення робочої сили, осіб
Частка вивільненого населення в
регіоні, %
Податкові надходження до місцевих
бюджетів, млн грн на рік
Частка податкових надходжень до
місцевих бюджетів, %
Обсяг бюджетних коштів на особу
до/після зміни попиту, тис грн на рік
Обсяг коштів, вилучених з обороту,
млн грн на місяць ***

Первомайський
регіон *
8848

Селидівський
регіон **
7265

12,5

10,2

-181

-149

-

-29

-

7,2/5

84

69

* Оскільки м. Первомайськ розташоване на непідконтрольній Україні території,
дані щодо місцевого бюджету відсутні.
** Включає Селидівський район та місто обласного підпорядкування – Новогродівку.
*** Кошти, які будуть вилучені з обороту внаслідок вивільнення працівників
(група вивільнених працівників не отримує зарплату, а отже, не витрачає її), що
сприятиме активізації місцевого підприємництва.

У соціальному аспекті доцільність відмови від вуглевидобутку у Первомайському та Селидівському регіонах на користь
економічним інтересам теплової енергогенерації не є такою одно1

Не враховує довгострокового ефекту від зниження платоспроможності
населення регіону.
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значною. Теоретично вигоди, одержані власниками ТЕС унаслідок
реалізації такої моделі, можуть мати певну соціальну користь у
вигляді зниження тарифів на електроенергію1. Однак на практиці
це є малоймовірним з огляду на відсутність вільного ринку електроенергії. Крім того, слід урахувати масштаби наслідків таких
перетворень, коли фактичну вигоду одержують одиниці, а втрачають тисячі.
Оскільки за умови оптимізації навантаження на вітчизняних
ТЕС економічні вигоди держави не відповідатимуть соціальним,
набуває актуальності питання пошуку механізмів диверсифікації
джерел соціального добробуту. Зокрема, така диверсифікація може
бути застосована по відношенню до шахтного ресурсу (використання ресурсу підприємства для потреб виробництва, не пов’язаного з видобутком вугілля).
На відміну від запропонованої концепції оптимізації навантаження на вітчизняних ТЕС, де чітко простежуються соціальноекономічні втрати та здобутки, в Енергетичній стратегії України
на період до 2035 року окреслено2 лише втрати. Згідно з документом Україна до 2035 року має скоротити споживання вугілля тепловою генерацією на 55%, що погіршить соціально-економічне
становище шахтарських регіонів. Натомість у Стратегії не зазначено, які конкретні вигоди буде одержано внаслідок такого скорочення.
Відсутність конкретної інформації про заходи, за рахунок
яких має бути досягнуто скорочення споживання вугілля, унеможливлює оцінку вигід Енергетичної стратегії України. Щодо втрат,
то їхня оцінка ускладнюється інформаційними прогалинами та
узагальненнями. Так, у таблиці «Структура ЗППЕ3 України, млн т
н.е.» додатка до Енергетичної стратегії наведено прогнозні показники первинного постачання енергії, де вугілля представлено єдиною позицією без розподілу на марки. Оскільки на підконтрольній
Україні території видобуваються лише газові марки вугілля, при
1

Відповідно до класичної (також неокласичної) економічної теорії підприємець повинен використовувати вільний ресурс з метою зниження
собівартості виробництва (через модернізацію), що згодом позначається
на вартості продукції.
2
Наведено прогнозні дані, на основі яких можна визначити номінальні
показники втрат.
3
Загальне первинне постачання електроенергії.
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такому поданні інформації неможливо точно встановити масштаби
соціально-економічних втрат від скорочення споживання вугілля
(невідомо, яка частка власного вугілля, а яка − імпортованого). Не
додає зрозумілості в цьому питанні інформація про заплановане
«переведення низки вугільних блоків ТЕС на вугілля газової групи
за умови техніко-економічної доцільності». За відсутності конкретики (які саме блоки буде переведено) неможливо спрогнозувати зміну попиту на вугілля газових марок (внутрішнього видобутку).
Виходячи з інформаційних прогалин та узагальнень, наведених в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року, з
метою визначення наслідків її реалізації для шахтарських регіонів
використано два крайніх сценарії:
1) усі антрацитові ТЕС будуть переведені на газові марки вугілля;
2) жодна з антрацитових ТЕС не буде переведена на газові
марки вугілля.
З урахуванням відсутності конкретики1 та непевності формулювань2 ігнорується положення Енергетичної стратегії про «закриття збиткових державних шахт».
За результатами дослідження встановлено, що внаслідок реалізації Енергетичної стратегії України (у частині скорочення
споживання вугілля сектором теплової енергетики) за першим
сценарієм збільшиться частка попиту на вугілля державних підприємств. Таке збільшення має відбутися за рахунок пред’явлення
попиту з боку Трипільської, Зміївської (входять до складу Центренерго) та Слов’янської ТЕС (має державну частку власності), які
гіпотетично можуть бути переведені на газові марки вугілля. У
довгостроковій перспективі (до 2035 р.) це забезпечить стабільність попиту3для державних шахт. Щодо вугледобувних підприємств приватної форми власності, то натуральний попит на їхню
продукцію підвищиться за рахунок Криворізької, Придніпровської
та Луганської ТЕС. Однак у подальшому, у процесі реалізації
1

Відсутність переліку об’єктів, що підлягають ліквідації.
Не наведено умови, за яких визначатиметься збитковість (ціна вугілля,
тарифи на електроенергію тощо).
3
У контексті дослідження під стабільним попитом мається на увазі обсяг,
який не є меншим за поточний обсяг вуглевидобутку.
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Енергетичної стратегії, попит знижуватиметься (рис. 3.10), наслідком чого стане ліквідація ДТЕК «Добропіллявугілля»1.
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Рисунок 3.10 − Прогноз попиту на вугілля за першим сценарієм
(усі антрацитові ТЕС будуть переведені на газові
марки вугілля), млн т на рік

Згідно з другим сценарієм, коли жодну з антрацитових ТЕС
не буде переведено на газові марки вугілля, слід очікувати різкого
скорочення попиту по відношенню як до приватних, так і до державних шахт (рис. 3.11). У натуральному вираженні приватний
сектор зазнає більш суттєвого скорочення попиту (до 2035 р. попит знизиться на 7,4 млн т на рік, або на 44% від нинішнього
попиту), тоді як у частковому більше втратить державний (66%
попиту). У результаті такого скорочення, з огляду на економічну
недоцільність подальшої експлуатації (за умови відсутності альтернативи експорту), припинять свою діяльність: ДТЕК «Добропіллявугілля»; ДП «Первомайськвугілля»; ДП «Селидіввугілля»;
ДП «Мирноградвугілля»; ДП «Волиньвугілля»; шахти ДП «Львіввугілля» (Межирічанська, Відродження, Червоноградська). У
табл. 3.15 наведено прогнозні показники, що характеризують соціально-економічні наслідки ліквідації вищенаведених підприємств.
1

Вище наведено алгоритм прийняття рішення.
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Рисунок 3.11 − Прогноз попиту на вугілля за другим сценарієм
(жодна з антрацитових ТЕС не буде переведена
на газові марки вугілля), млн т на рік

Необхідно звернути увагу на масштаби соціально-економічних збитків для шахтарських регіонів, що стануть наслідком реалізації Енергетичної стратегії України. Ліквідація 23 шахт1 призведе
до вивільнення 42 665 працівників, позбавивши місцеві бюджети
податкових надходжень на загальну суму 918 млн грн. Втрата вивільненими працівниками джерел доходів зменшить місячний обіг
коштів у регіоні на 438 млн грн2. Як наслідок, слід очікувати суттєвого скорочення платоспроможності населення, що разом з іншими чинниками (маргіналізація населення, зумовлена втратою
роботи, екологічні наслідки вуглевидобутку тощо) спричинить
зниження якості життя людей загалом.

1

Загальна кількість шахт, що входять до складу ДТЕК «Добропіллявугілля», ДП «Первомайськвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Волиньвугілля», і три шахти ДП «Львіввугілля».
2
Наведена цифра є приблизною, оскільки припускає, що заробітна плата
працівника у повному обсязі витрачається в межах регіону протягом
місяця, а отже, не враховує збережень і витрат за межами регіону.
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Таблиця 3.15 – Соціально-економічні наслідки зниження попиту на вугілля, зумовленого реалізацією
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року за другим сценарієм (жодна з
антрацитових ТЕС не буде переведена на газові марки вугілля)
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3. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ ІЗ РОЗВИНУТИМ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯМ

Отже, недієвість глобальних ринкових механізмів в Україні
фактично прив’язує вітчизняний вугледобувний сектор (особливо
державний) до потреб енергетики, що обмежує простір для «маневру» збутової діяльності. За умов належного функціонування
ринку українські шахти мали б альтернативу забезпечення збуту
продукції за рахунок зовнішнього попиту. Однак такий висновок
не слід сприймати як імператив, оскільки внутрішні виробничі
чинники (собівартість, якість тощо)1 та мінливе ринкове середовище визначають умови реагування на зовнішній попит, що створює невизначеність серед суб’єктів ринку (заздалегідь не відомо,
на продукцію яких підприємств буде попит і як довго він протримається). Саме із цієї позиції виходили державні органи управління (принаймні офіційно), приймаючи рішення про забезпечення
стабільного внутрішнього попиту за рахунок регулювання ціни на
вугілля.
З урахуванням запланованого скорочення споживання вугілля слід очікувати суттєвої розбіжності між внутрішнім попитом
і пропозицією, що зробить продукцію багатьох вугледобувних
підприємств незатребуваною.
Виходячи із соціально-економічних загроз, які очікувано
стануть наслідком ліквідації значної частини вітчизняних вугледобувних підприємств, доцільно розробити модель згладжування
негативних ефектів. Як правило, в Україні подолання наслідків
ліквідації вугледобувних підприємств зводиться до надання одноразової фінансової допомоги вивільненим працівникам. Однак
такий підхід не вирішує проблему наповнюваності місцевих бюджетів та сталої платоспроможності населення. Задля ефективного
згладжування негативних ефектів дане питання слід розглядати у
контексті диверсифікації виробничого середовища шахтарських
регіонів.

1

Які, у свою чергу, залежать від зовнішніх чинників.
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4. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЦИРКУЛЯРНОЇ
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРОПРОМИСЛОВИХ
ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Рекомендації щодо циркулярної смарт-спеціалізації старопромислових шахтарських регіонів розроблено за такими напрямами: створення спеціалізованих підприємств; одержання доступу
до відходів виробництва та збагачення вугілля; залучення дешевих
капіталів; підтримка процесів smart-shrinking.
4.1. Створення спеціалізованих підприємств
Циркулярна економіка найчастіше розглядалася раніше і часто розглядається нині лише як підхід до більш відповідного поводження з відходами. Така точка зору є дуже обмеженою, і послідовне її втілення у практику може призвести до одностороннього
розвитку циркулярної економіки, оскільки деякі варіанти переробки, повторного використання або відновлення ресурсів можуть не
відповідати ситуації в конкретному національному, регіональному
або локальному контексті. Більш того, у деяких випадках варіанти
перетворення, засновані, наприклад, на «зеленій» хімії та біотехнологіях, можуть виявитися набагато дорожчим та/або мати більший негативний вплив на екологію та соціальну сферу, ніж поточна технологія, яка використовується на даний момент і може потребувати, скоріше, лише профілактичних удосконалень, ніж кардинальної заміни [183, с. 12; 184, с. 11; 185, с. 7].
Багато компаній по всьому світу інтегрували у свою організаційну структуру та систему управління такі елементи, як очищення виробництва, підвищення ефективності використання ресурсів, еко-дизайн продукції, управління життєвим циклом продукту, формування «зелених» ланцюгів постачань, корпоративна
соціальна відповідальність, з метою досягнення сталого розвитку.
Однак дослідники процесів становлення циркулярної економіки
припускають, що інкрементальні (тобто покрокові) продуктові та
технологічні інновації є недостатніми для трансформації організацій, галузей і суспільств у напрямі сталого розвитку. Нинішня тактика більшості представників бізнесу щодо впровадження окремих
елементів циркулярної економіки, зокрема поводження з відхода142
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ми, може спричинити певне зменшення шкоди довкіллю, але не
приведе до виникнення ширшої форми створення цінностей, а
також до досягнення наступного рівня сталого бізнесу, при якому
компанія має чистий позитивний вплив на суспільство у всіх трьох
вимірах реального сталого розвитку – екологічному, економічному
та соціальному [184, с. 23; 186, с. 76-77; 187, с. 11; 188, c. 21; 189,
с. 40; 190, с. 29-30].
Загальним викликом для урядів більшості країн є сприяння
економічному зростанню, а також забезпечення постійної доступності ресурсів для потреб як національного бізнесу, так і суспільства. Перехід до циркулярної економіки дозволить суттєво полегшити вирішення цієї проблеми. Завдання, що постає перед превентивним і регенеративним екологічно дружнім економічним розвитком, більше не базується на «звуженому» підході, тобто потребує
не лише посилення впровадження так званих «зелених» технологій, але і більш широкого та набагато більш вичерпного підходу до
розробки радикально альтернативних рішень протягом усього
життєвого циклу будь-якого виробничого процесу. Даний процес і
навколишнє середовище та соціально-економічна система, у яку
він убудований, потребують взаємодії, щоб циркулярна економіка
була не лише процесом скорочення відходів та відновлення матеріалів або енергії, але і комплексним удосконаленням ситуації, у
якій опинився цей бізнес та його локальне оточення, а також економічної моделі бізнесу (або бізнес-моделі) порівняно з попередньою моделлю економічної діяльності та управління ресурсами.
Тільки при такому підході потенціал циркулярної економіки буде
повністю реалізовано шляхом упровадження ефективних і відповідних до національного, регіонального та локального контексту
бізнес-моделей, що допоможе суспільству досягти сталого розвитку та добробуту при низьких або відсутніх матеріальних, енергетичних й екологічних витратах.
Циркулярна бізнес-модель – найскладніший елемент у концепції щодо поширення циркулярної економіки, оскільки вона
може змінити весь цикл створення цінності, охоплюючи всі бізнеспроцеси та наслідки, починаючи з організації фінансування та реалізації інвестиційного проєкту і завершуючи розподілом прибутку у процесі поточної діяльності й одержання вигід усіма
стейкхолдерами бізнесу, включаючи місцеву спільноту, а не тільки
ті елементи, що визначають, як продукція виробляється, вводиться
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на ринок та продається. Тому інновації в бізнес-моделі важче здійснити, особливо для великих підприємств, які функціонують у
традиційних галузях. Навіть деякі компанії, що є визнаними лідерами в досягненні високого ступеня сталого розвитку бізнесу, стикаються з проблемами розуміння того, що таке циркулярна економіка, якими є її наслідки для їхнього бізнесу та які методи потрібно використовувати для впровадження принципів циркулярної
економіки в ділову практику. Лише 18% компаній із вибірки у
дослідженні щодо впровадження елементів циркулярної економіки, здійсненому у країнах ОЕСР у 2018 р., вважають свої інновації
в удосконаленні бізнес-моделей успішними [191]. Про складність
вибору відповідної бізнес-моделі також свідчать інші дослідження
[192, 193, 194]).
Взагалі бізнес-модель – це обрана фірмою/організацією з метою створення цінності система вхідних ресурсів (матеріального,
нематеріального, фінансового, людського капіталів, інфраструктурних об’єктів, сторонніх послуг та підтримки, до яких фірма/організація має доступ, встановлених взаємозв’язків зі стейкхолдерами), бізнес-процесів, проміжних результатів у вигляді потенційних обсягів випуску продукції та/або надання послуг, а також кінцевих економічних, фінансових, соціальних й екологічних
результатів (рівень задоволеності клієнтів, частка фірми на даному
ринку, знос й оновлення активів, прибуток/збиток, доходи робітників та акціонерів, внесок у місцеву економіку через податки,
створення робочих місць, соціальні програми та поліпшення рівня
життя, вплив на довкілля тощо) у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі [195, с. 6]. Акцент на бізнес-моделі як елементі, що відображається у звітах компаній для інвесторів і про
досягнення сталого розвитку пов’язаний із тим, що однією з ключових відправних точок аналізу діяльності компанії інвесторами та
іншими зацікавленими сторонами має бути бізнес-модель організації та її зв’язки зі стратегією, управлінням, ефективністю та перспективами установи [189, с. 39].
Бізнес-моделі виступають інструментом або джерелом інновацій. Як інструмент вони забезпечують можливість упровадження
результатів різних видів інновацій у продуктах і послугах, процесах і / або різних організаційних налаштуваннях; як джерело допомагають вивести на ринок існуючі продукти і послуги під новим
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кутом зору, пов’язуючи еколого-дружній характер фірми з її брендом.
Бізнес-моделі також можуть одночасно відігравати обидві
ролі – коли впроваджуються як продукти, так і сервіси, бізнеспроцеси та організаційні структури, а також розробляються шляхи
доставки товарів на існуючі або нові ринки. Діапазон змін розрізняється залежно від того, чи має намір компанія перелаштувати
існуючу бізнес-модель (це актуально для діючих підприємств або
підприємців-новаторів), чи компанії-стартапи шукають способи
розробки абсолютно нових бізнес-моделей, і в кожному випадку їм
необхідно розробити та створити багато нових елементів цих бізнес-моделей або вдосконалити існуючі.
Циркулярні бізнес-моделі базуються на принципах циркулярної економіки та сталого розвитку і націлені на так званий дикаплінг (decoupling), тобто від'єднання економічної діяльності та
зростання від споживання ресурсів, щоб сприяти соціальній, економічній та екологічній стійкості фірми. Ці моделі зосереджуються на створенні вартості, використовуючи менше вхідних ресурсів
(енергія, вода, земля тощо) та / або створюючи менше відходів.
Циркулярні бізнес-моделі – це узагальнюючий термін для різноманітних бізнес-моделей, які прагнуть до використання меншої
кількості матеріалів й енергетичних ресурсів для виробництва
продуктів та/або надання послуг; подовження терміну служби існуючих продуктів і послуг шляхом ремонту та відновлення; завершення життєвого циклу продуктів шляхом переробки, отримуючи вигоду із залишкової вартості продуктів і матеріалів.
На підставі досліджень світового практичного досвіду впровадження концепції циркулярної економіки експертами консалтингової компанії Accenture розроблено класифікацію видів циркулярних бізнес-моделей [196], яку було прийнято ОЕСР і рекомендована країнам-членам ОЕСР для використання при розробці політики підтримки розвитку циркулярної економіки [194, с. 4]:
l. Циркулярні моделі постачання (циркулярні ланцюги постачань), у яких традиційні вхідні матеріали, отримані з первинних
ресурсів, замінюються на сировину та біологічні матеріали, що
розкладаються у природному середовищі, чи такі, що можуть бути
відновлені або бути зворотними, тобто здатними пройти декілька
циклів переробки. За рахунок цього знижується попит на видобуток природних ресурсів у довгостроковій перспективі.
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Приклади
Французький автовиробник «Рено» (Renault) є першим з автомобільних концернів, який прийняв зобов'язання щодо впровадження концепції циркулярної економіки шляхом створення в
2008 р. дочірньої компанії «Рено Довкілля» (Renault Environment),
яка забезпечує контроль за потоком автомобільних відходів і деталей. У результаті транспортні засоби створюються на 85% з компонентів, придатних для повторного використання, і містять 95%
деталей, що переробляються після завершення терміну служби.
Частка перероблених пластмас у виробництві постійно зростає,
відновлюються і повторно використовуються запасні частини раніше реалізованих автомобілів із вичерпаним терміном експлуатації, упроваджено процеси рециркуляції міді. У даний час виручка
компанії від застосування практики циркулярної економіки становить 0,5 млрд євро на рік. «Рено» намагається активно впроваджувати європейську модель регенерації матеріалів в інших країнах
світу, таких як Індія, Бразилія, Марокко і Китай.
Партнерство світового лідера алюмінієвого прокату компанії
Novelis з Ford Motor Company на основі комплексної перебудови
виробничих процесів дозволило сформувати інфраструктуру, що
забезпечує замкнутий цикл переробки алюмінію в автомобільній
промисловості. У результаті рециркуляція алюмінію потребує на
95% менше енергії порівняно з його первинним виробництвом,
забезпечуючи зниження викидів парникових газів на 95%. Novelis
також надає додаткову безпеку ланцюжку поставок шляхом регулярного надходження брухту. Використання алюмінієвих сплавів
дозволили Ford знизити вагу автомобіля на 700 фунтів порівняно з
більш ранньою моделлю, що привело до поліпшення якісних показників: найкраща у своєму класі економія палива, швидше прискорення, розширене управління, п'ятизірковий рейтинг безпеки та ін.
Крім цього, згідно зі звітом зі сталого розвитку компанії за 20172018 рр. близько 300 компонентів і деталей автомобіля виготовлено з поновлюваних матеріалів, включаючи натуральний каучук,
бавовну, деревину, соєві боби і джут.
В енергетичній сфері розроблено технологію виробництва
целюлозного біоетанолу, при якій сільськогосподарські залишки
(кукурудзяні качани, лушпиння, листя та стебла) перетворюються
на поновлюване паливо. Реалізація подібних проєктів дозволяє
компаніям North European Bio Tech Oy (Фінляндія) і POET-DSM
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Advanced Biofuels (штат Айова, США) отримувати нове джерело
доходу, сприяючи скороченню викидів, створенню робочих місць
і зміцненню національної енергетичної безпеки.
Шведська мебельна фірма IKEA постійно проводить роботу
з розширення використання матеріалів, що відновлюються або
переробляються. Спільно з постачальником з Італії команда IKEA
of Sweden розробила матеріали, які повністю виготовлені з переробленої деревини і перероблених ПЕТ-пляшок. З 2017 р. ці матеріали використовуються у виробництві фасадів кухонних меблів,
які випускає IKEA.
2. Моделі відновлення ресурсів шляхом рециклінгу відходів
у вторинну сировину, що запобігає остаточному захороненню відходів, а також зменшує обсяги використання первинних природних ресурсів і територій, необхідних для захоронення відходів.
Приклади
Одним із найбільш яскравих прикладів є промисловий симбіоз у м. Калундборг (Данія), до якого входять: фармацевтична
фірма Novo Nordisk, виробник ферментів Novozymes, електростанція DONG-Energy, а також найбільший нафтопереробний завод
Данії, який належить компанії Statoil. Усі ці підприємства обмінюються відходами та побічними продуктами. Пара з електростанції DONG надходить трубопроводом на виробничі підприємства
Novo Nordisk і Novozymes, де використовується як засіб для чищення, і на нафтопереробний завод, де використовується в декількох процесах. Відходи електростанції (шлак і гіпс) застосовуються
при виробництві цементу і гіпсокартону. Стічні води Novo Nordisk
і Novozymes очищують для муніципального використання, у той
час як решта біомаси перетворюється на добрива. Statoil також
скоротив викиди, перетворивши непотрібні сірку й азот на добрива.
На мексиканському пивоварному заводі Heineken, введеному
в експлуатацію у 2018 р., виробничий процес передбачає використання всіх ресурсів (вода, тепло, шлам, відпрацьоване зерно, бите
скло, паперові етикетки від пивних пляшок).
У 2012 р. створено спільну робочу групу фахівців із компаній Ford, Coca-Cola, Nike Inc., Procter & Gamble для розробки пластикового матеріалу з побічних продуктів, який використовуватиметься як при оснащенні автомобілів, так і при виготовленні упаковки й одягу.
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Спільне підприємство компаній DSM і Niaga (DSM-Niaga)
застосовує технологію виробництва килимів, придатних для вторинної переробки. Завдяки цьому у виробничих процесах використовується на 90% енергії менше, ніж раніше, і не потрібна вода.
Отже, забезпечується повне відновлення матеріалу після використання без втрати якості, що допомагає скоротити кількість килимів, які потрапляють на звалище. Спільна робота DSM і Starboard
перетворює зношені рибальські сітки з відходів на високоякісні
компоненти для серфінгу, DSM і APK переробляють багатошарові
пакувальні плівки для харчових продуктів тощо.
Компанія Apple Renew розробила лінію розбірних роботів
Liam (2016 р.) і Daisy (2018 г.), функцією яких є швидкісне розбирання старих смартфонів на складові частини, багато з яких потім
будуть перероблені для повторного використання.
Tata Motors Limited (входить до Tata Group) – найбільша індійська автомобілебудівна компанія, яка оцінюється у 42 млрд дол.
Це один із провідних виробників автомобілів, що розглядає принципи циркулярної економіки як основну філософію. Найбільш
успішною ініціативою компанії в сфері циркулярної економіки
став проєкт Tata Prolife − піонерська стратегія постпродажної підтримки продукції для клієнтів Tata Motors. Використання агрегату
Tata Motors Prolife забезпечує оригінальні технічні характеристики
автомобіля навіть після першого життєвого циклу. Tata Motors
здійснює його відновлення на двох заводах Prolife в Індії. Амбіційна мета компанії – мінімізувати вартість життєвого циклу продукту, що дозволяє пропонувати продукцію високої якості за зниженою ціною. На заводах Tata prolife у 2018 р. відновлено близько
23 тис. еквівалентних двигунів, і компанія має намір розширити
цей напрям бізнесу.
У будівельній галузі Нідерландів створена онлайн-платформа Madaster, що яляє собою кадастр матеріалів у сфері нерухомості на основі матеріальних паспортів будівель, які містять
інформацію про місцезнаходження матеріалів і сировини, використаних при будівництві, їх кількість і якість, що робить повторне
використання матеріалів зручнішим при знесенні або демонтажі
будівель.
3. Моделі подовження життєвого циклу продукту, що призводить до сповільнення потоку складових матеріалів, зниження
інтенсивності вилучення первинних ресурсів й утворення відходів.
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Приклади
Як приклад даної бізнес-моделі можна розглядати програми
з відновлення, капітального ремонту та модернізації устаткування,
які реалізуються американською корпорацією Caterpillar Inc − найбільшим у світі виробником спецтехніки. Програми відновлення
включають сертифіковані реставраційні роботи, капітальний ремонт компонентів у дилерів компанії. Повна сертифікація Cat
Certified Rebuild містить більше 350 тестів і перевірок, автоматичну заміну близько 7000 деталей і аналогічну нову гарантію на машину. Крім того, кваліфіковані фахівці з обслуговування дилерів
виконують цю роботу з використанням оригінального устаткування і деталей. Caterpillar надає інформацію, дані, навчальні та
сервісні інструменти, щоб допомогти дилерам прийняти найбільш
ефективні рішення про те, які частини можна використовувати
повторно для досягнення очікуваної довговічності перебудованих
компонентів.
Фінські компанії Ponsse (спеціалізується на машинах та обладнанні для лісової галузі) і SR-Harvesting (трактори Valtra і
Valmet) купують непрацюючу техніку, розбирають її та зберігають
корисні деталі, які згодом очищуються, перевіряються та продаються з гарантією. Деталі, які не можна повторно використовувати, відправляються для подальшої переробки, що дозволяє подовжити життєвий цикл матеріалів. Компанія Swappie купує старі
телефони у компаній і приватних осіб, здійснює технічне оновлення і виставляє їх на продаж.
Компанія BMA Ergonomics (Нідерланди), яка є великим виробником офісних меблів, створила ефективну систему повернення своїх стільців Axia на завод, де вони розбираються, а деталі та
компоненти перевіряються й очищуються. Деталі в хорошому стані повторно використовуються в нових стільцях, а дефектні − відправляються постачальникам для переробки. Мета компанії полягає в тому, щоб перейти від 10-річного життєвого циклу, гарантованого в даний час більшістю виробників офісних стільців, до 20річного.
4. Моделі економіки шерингового типу, тобто спільного використання ресурсів, що полегшує обмін продуктами, устаткуванням, лабораторними приладами, виробничими площами, тобто
всіма ресурсами, які недостатньо використовуються і тим самим
можуть зменшити попит як на нові продукти і відповідно на сиро149
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вину, що міститься в них, необхідну для їх виробництва енергію,
робочий час, так і на потрібний виробничий капітал, який в іншому разі слід було б придбати.
Приклади
Платформи для обміну та спільного використання (Sharing
platforms) – модель, яка будується на обміні або спільному використанні товарів або активів. Забезпечує просування платформ для
взаємодії між користувачами продукту (окремими особами або
організаціями), підвищуючи тим самим рівень його використання.
До даної моделі належать ресурси обміну транспортом:
BlaBlaCar – найбільший у світі міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників, RelayRides – сервіс оренди автомобілів, Airbnb – популярна платформа для оренди приватного житла, Rent-a-Park – сервіс для оренди паркувальних місць,
TaskRabbit, NeighborGoods – сервіси допомоги сусідам та ін.
У 2001 р. Tata Steel і Steel Authority of India Ltd. створили
спільну електронну платформу Mjunction для реалізації побічних
продуктів, перш за все вторинної сталі. У 2018 р. на цьому майданчику здійснювався оборот більш ніж 30 видів відходів, включаючи
будівельні та небезпечні відходи, а сукупні продажі за останні
п'ять років склали близько 900 млн дол., що дозволило компанії
стати найбільшим електронним комерційним майданчиком в Індії
та серйозним гравцем на світовому ринку сталі.
Американська технологічна компанія Cohealo була заснована у 2012 р. На основі хмарних технологій компанія розробила
онлайн-платформу, яка дозволяє закладам системи охорони здоров’я згідно з принципами так званої шерингової економіки (економіки спільного використання) планувати використання медичного обладнання, відстежувати рівень його навантаження в реальному часі та ділити час застосування цього обладнання з іншими
закладами. Це принесло велику економію в даному секторі, тому
що в системі охорони здоров’я зазвичай витрачаються мільйони
доларів на придбання та оренду обладнання, проте рівень використання обладнання, що належить конкретному закладу, часто не
перевищує 50%. Оскільки лікарні мають обмежений ресурс і не
можуть дозволити собі придбати все наявне обладнання, вони часто орендують обладнання, що призводить до суттєвих витрат на
оренду. Крім того, лікарні не мають достовірних даних про ступінь
навантаження обладнання, що ускладнює визначення того, чи іс150
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нує обсяг необхідних процедур для пацієнтів щодо виправдання
витрат на придбання нового технологічного обладнання. Із самого
початку засновники Cohealo вважали, що технологічна співпраця
між лікарнями може допомогти одержати більш позитивні клінічні
результати при інтенсивному використанні обладнання та скоротити витрати.
5. Моделі сервізації, тобто пропозиції клієнту системи обслуговування взамін кінцевого продажу продуктів, де послуги, а
не товари продаються, що поліпшує стимули для запровадження
«зеленого» дизайну продукту та більш ефективного його використання, а також сприяє більш ощадливому використанню природних ресурсів.
Приклади
Застосовуючи цю бізнес-модель, компанія Philips реалізує
програму Circular Lighting, згідно з якою надає послуги з освітлення замість продажу освітлювальних приладів. У цьому випадку всі
технічні аспекти (обслуговування, заміна, модернізація, оптимізація) залишаються у відповідальності Philips, що має два важливих
наслідки: для споживача спрощується організація послуг освітлення; для постачальника весь процес стає більш ефективним, оскільки інтегрує по вертикалі дизайн, виробництво, вибір рішення для
освітлення, упровадження, обслуговування та заміну світлового
обладнання. Укладаючи договір про організацію освітлення,
Philips за погодженням із клієнтом розробляє проєкт освітлення,
підбирає освітлювальні прилади, а також монтує систему моніторингу їх виходу з ладу, забезпечуючи подальшу заміну. Лампочки
й електроприлади, що вийшли з ладу, компанія забирає для переробки. У 2017 р. дохід від такої діяльності становив 9% загального
доходу компанії, а в подальшому поставлена мета збільшення даного показника до 15%.
У 2014 р. французький виробник поїздів Alstom запропонував HealthHub – прогностичний інструмент технічного обслуговування, що дозволяє перейти від традиційного технічного обслуговування на основі пробігу до прогнозованого технічного обслуговування, що базується на використанні розширених аналітичних
даних вимірювання продуктивності коліс, гальмівних колодок
і смуг пантографа, схильних до зносу та ін.
Французька компанія «Michelin» не тільки продає шини, але
і пропонує управління вантажними шинами. У 2013 р. було ство151
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рено окремий підрозділ «Рішення Мішлін» (Michelin Solutions) з
метою проєктування, розробки та продажу послуг для комерційних автомобілів, зокрема вантажних. На основі концепції Інтернету речей компанія запустила екосистему EFFIFUEL, яка використовує датчики всередині транспортних засобів для збору даних,
таких як витрати палива, тиск у шинах, температура, швидкість і
місце розташування. Потім дані обробляються й аналізуються фахівцями Michelin, які надають рекомендації та навчають водіїв
методів оптимального еко-водіння. Компанії, що здійснюють вантажоперевезення, авіакомпанії та гірничодобувні підприємства
можуть вибирати плату залежно від кількості пройдених кілометрів, кількості зроблених посадок або ваги, що перевозиться за допомогою шин Michelin. До 2017 р. «Рішення Мішлін» обслужили
понад 400 тис. вантажівок і легких вантажних автомобілів у
18 країнах. Мета компанії – удвічі збільшити дохід від підприємств, які надають послуги та розробляють рішення для клієнтів.
Деякі компанії застосовують змішанні форми, тобто інтегрують у єдину бізнес-модель декілька видів циркулярних бізнесмоделей. Особливо це стосується випадків компактного розміщення декількох фірм у формі промислового симбіозу або еко-індустріальних парків.
Існує ще один вид циркулярної бізнес-моделі, пов’язаний із
пріоритетністю соціальної місії над економічними інтересами бізнесу, який використовує циркулярні технології для виробництва
товарів або надання послуг.
Ця бізнес-модель функціонує переважно в різних організаційних формах соціального підприємництва (підприємець − фізична особа, партнерство, фонд з афілійованим підприємством або
соціальний кооператив), засновники якого мають намір здійснювати економічну діяльність на цільовому сегменті ринку, маючи на
меті досягнення соціальних результатів (наприклад, працевлаштування безробітних або груп людей з обмеженою працездатністю,
поліпшення якості міського середовища та повернення земель до
сільськогосподарських угідь за рахунок очищення територій тощо)
у поєднанні з екологічними, при цьому використовуючи циркулярні технології.
Виокремлення такого виду циркулярної бізнес-моделі, як
соціально спрямована бізнес-модель, обґрунтовано тим, що:
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у такій моделі джерела фінансування інвестицій і поточної
діяльності можуть суттєво відрізнятися від звичайного бізнесу
(наприклад, джерелом інвестицій можуть бути кошти від центрів
зайнятості, які загальною сумою одноразово видаються замість
поточних виплат безробітним упродовж установленого терміну,
гранти від міжнародних організацій тощо);
ця бізнес-модель не функціонує задля отримання прибутку, а
в разі його виникнення весь прибуток або його переважна частина
(як правило, не менше 2/3) реінвестується в бізнес, що передбачено в установчих документах компанії;
управління за цією бізнес-моделлю здійснюється на демократичних засадах незалежно від того, яку частку в капіталі компанії має її конкретний учасник, тобто за принципом «один учасник – один голос»; у багатьох випадках у прийнятті ключових для
розвитку компанії рішень бере участь більше зацікавлених сторін
незалежно від членства в компанії.
Незважаючи на те що наведені моделі, на перший погляд, не
стосуються трансформацій у старопромислових регіонах, вони
можуть бути взірцем організації бізнесу з циркулярної економіки.
До того ж, як вважає О. Рюміна, у сучасних умовах підприємства
або мають економічне зростання, але забруднюють довкілля, або
впроваджують природоохоронні технології, але їх економічна
ефективність взагалі стає від’ємною. Виходом із такої ситуації
може бути застосування спеціалізованих фірм-чистильників [197],
оскільки вони не обов’язково мають бути вузькоспеціалізованими.
У той же час оскільки соціальне підприємництво, незалежно
від його цільової орієнтації, функціонує на тих самих засадах і
використовує такі самі методи, що і «бізнес як завжди», то певні
елементи орієнтованих на максимізацію прибутку циркулярних
бізнес-моделей можуть бути імплементовані також у випадках
застосування соціально спрямованої бізнес-моделі.
Створення необхідної екосистеми для активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в напрямі розробки та
впровадження цілісної стратегії перетворення бізнесу на циркулярний і пристосування до такого бізнесу існуючої бізнес-моделі
потребує подолання перешкод, які заважають відповідним змінам
парадигми розвитку. Ці бар’єри можуть бути пов’язані або з монополізацією ринку ресурсів і регуляторними обмеженнями, або з
тим, що компанії не можуть перейти на циркулярні бізнес-моделі
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через недостатні фінансові й технічні можливості. Певною перешкодою для поширення використання циркулярних бізнес-моделей є те, що в багатьох випадках вторинна переробка сировини та
заходи щодо подовження життєвого циклу продукції або запровадження циркулярних ланцюгів постачання призводять до подорожчання продукції чи послуг порівняно з тими, що виробляються
бізнесом лінійного типу.
Незважаючи на поширену серед багатьох країн (у тому числі
членів ЄС) практику включення циркулярної економіки у промислову та інноваційну політику, зокрема в національні та регіональні
стратегії смарт-спеціалізації, темпи її поширення не можна визнати задовільними. Достатньо згадати, що лише трохи більше 9%
відходів, які можна було переробити, було піддано рециклінгу у
2018 р. [193].
Для того щоб перетворити потенціал циркулярної економіки
на реальність і встановити надійне інституціональне забезпечення
її функціонування в Україні, необхідно:
розробити дорожню карту впровадження циркулярної економіки та відповідні нормативні документи, встановивши чіткі цілі
для зменшення так званого екологічного сліду щодо споживання
матеріалів і загального утворення відходів, а також кількісні показники запобігання та переробці відходів у динаміці на наступні
п’ять років із щорічним звітом про їх виконання та переглядом;
запровадити екологічну фіскальну реформу як ключовий інструмент переходу до циркулярної економіки. Податковий тягар
має бути зміщений із робочої сили на використання первинних
ресурсів і матеріалів. Першочергові заходи включають імплементацію директив ЄС щодо диференційованих ставок ПДВ для надання податкових стимулів для ремонтних робіт, що подовжують
життєвий цикл продукції, а також для переробленої сировини.
Необхідно забезпечити відображення повних екологічних витрат
на видобуток і споживання в ринкових цінах продукції. Також слід
уникати шкідливого для навколишнього середовища прямого та
перехресного субсидування видобутку корисних копалин;
ураховувати, що створення економічно вигідних циркулярних бізнес-моделей у поточних фінансово-економічних умовах
розвитку країни може бути реальною проблемою, оскільки на етапі проєктування можуть знадобитися суттєві обсяги інвестицій для
розробки нових продуктів й упровадження відповідних технологій.
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Крім того, на стадії реалізації відповідних проєктів може бути великий розрив між початковими інвестиціями та одержанням економічної віддачі. Наразі циркулярні бізнес-моделі ще не встановлюють достатнього відсотка серед існуючих у реальній економіці
бізнес-моделей і потребують тиражування та масштабування в
межах окремих економічних секторів та міжгалузевому вимірі.
Тому фінансові ресурси потрібно мобілізувати для підтримки демонстраційних пілотних проєктів і розробити схеми пільгового
кредитування для масштабування набутого досвіду впровадження
різних циркулярних бізнес-моделей. Підтримка створення достатніх грошових потоків для бізнесу, пов’язаного з вторинною сировиною або відходами, що переробляються, потребує перетворення
сектору поводження з відходами на такий, який будується навколо
виробництв, що утворюють або використовують вторинні матеріали, а також його інтеграції з виробничим сектором, який значною
мірою залежить від первинної сировини. Для цього необхідні державні інвестиції в розвиток відповідної інфраструктури та розширення потужності поточних систем зворотної логістики;
прискорити розробку та застосування розширеної системи
критеріїв екологічного проєктування будівель для більш широкого
включення нормативів щодо використання матеріалів і енергії,
забезпечення декількох життєвих циклів продукції будівельних
матеріалів, підвищення їх ремонтопридатності та відповідності
вимогам циркулярної економіки;
здійснити перехід до політики, пов’язаної з поширенням
циркулярної економіки, який має бути частиною єдиного системного руху. Заходи щодо стимулювання та підтримки циркулярної
економіки мають пронизувати всі коротко-, середньо- та довгострокові плани і програми щодо декарбонізації країни, скорочення
викидів парникових газів, стратегічних рішень щодо ресурсного
забезпечення економічного розвитку країни;
інтегрувати циркулярну економіку в зовнішню політику країни, включаючи всі торгові угоди, та орієнтуватися на глобальні
стандарти, пов’язані з довговічністю, повторним використанням й
утилізацією продукції;
забезпечити справедливий розподіл переваг упродовж ланцюгів вартості та прозорості ланцюгів постачань з орієнтацією на
підвищення їх сталості, що сприятиме не лише створенню замкнених матеріальних циклів, але і зміцненню партнерських відносин
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між постачальниками, виробниками, споживачами й операторами
ринку вторинної сировини, а також дозволить оптимізувати управління життєвим циклом ресурсів;
безпосередньо пов'язувати циркулярну економіку із соціальним програми та так званим справедливим переходом, щоб протидіяти зростанню соціальної нерівності та забезпечити належний
соціальний захист населення, життєдіяльність якого може бути
поставлена під загрозу при втіленні заходів щодо впровадження
циркулярної економіки. Цим людям має бути наданий доступ до
можливостей навчання та перепідготовки, що дозволить їм адаптуватися до нових умов праці. У цілому розробка таких заходів
має розглядатися через призму створення необхідної кількості
робочих місць із гідними умовами праці та заробітною платою;
у процесі поточної кампанії з розробки регіональних стратегій смарт-спеціалізації передбачати рекомендації щодо включення
циркулярної економіки як пріоритетного напряму та певні фінансові стимули щодо втілення відповідних заходів, що особливо важливо для промислових регіонів; терміново створити онлайн-платформу, на якій розробники стратегій зможуть ознайомиться з описом можливих технологій, що відповідають вимогам циркулярної
економіки в різних економічних секторах, отримати контактні дані
щодо технологічних центрів, які здатні надавати необхідні консультації та виконувати роботи з упровадження цих технологій, а
також мати доступ до інформації про досвід, у тому числі зарубіжний, стосовно розробки і реалізації заходів щодо розвитку циркулярної економіки у форматі стратегій смарт-спеціалізації в регіонах різного типу;
надавати державну підтримку еко-стартапів шляхом створення відповідної інфраструктури: центрів підтримки бізнесу, бізнес-інкубаторів та інших акселераторів розвитку циркулярної економіки (наприклад, еко-промислових парків), які можуть забезпечити допомогу при пошуку джерел фінансування, наставництво,
навчання та іншу підтримку стартапів. Введення онлайн бенчмаркінгу показників використання ресурсів дозволить цим стартапам
оцінювати свою результативність щодо досягнення ефективності
використання ресурсів порівняно з найкращими практиками в певній галузі. Дані організації-акселератори також можуть надати
початковим підприємцям менторську та мережеву платформу для
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тестування їх бізнес-моделей з боку колег, наставників, експертів
та інвесторів;
упроваджувати багаторівневу систему публічних закупівель
як ефективний інструмент стимулювання активізації трансформації лінійної економіки в циркулярну. Вимоги до певного рівня
циркулярності бізнес-моделей підприємств і організацій, що беруть участь у тендерах, наявності в них стратегії сталого розвитку
та відповідної звітності, а також до ступеня «циркулярнопридатності» їх продукції треба включити до переліку необхідних критеріїв. Запровадженню таких закупівель в Україні має передувати
розробка стандартів маркування продукції для циркулярних публічних закупівель, типових специфікацій для певних категорій
товарів, які мають високий потенціал до повторного використання,
подовження строку їх існування або переробки з метою забезпечення зручності роботи замовників під час організації закупівель
[198].
Доцільно створити Державне агентство України з питань
управління відходами. Одним із його завдань має бути формування електронної біржі вторинної сировини з використанням інформації з єдиної бази даних «Відкрите довкілля», яка будується за
принципом «знай – впливай – контролюй». Наразі в Україні вже
стартувала геоінформаційна система «Відкрите довкілля» з пілотними мапами «Водні ресурси», «Атмосферне повітря» та «ЕкоФінанси».
Електронна біржа має виконувати чотири функції:
збір інформації про кількість і види промислових відходів та
можливості їх переробки або утилізації;
створення єдиної системи організаційно-економічного управління та контролю в галузі переробки промислових відходів;
видача інформації за запитом про компанії, які здійснюють
збір, переробку та ліквідацію промислових відходів;
сприяння компанії в обміні промисловими відходами з метою їх використання у виробництві.
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4.2. Крауд-фінансування проєктів із циркулярної
економіки
Економічні перешкоди та ризики, що мають місце на кожному етапі впровадження принципів циркулярної економіки, не
сприяють залученню традиційних джерел фінансування (власні
кошти підприємств і організацій, державне фінансування, банківські кредити). Проєкти циркулярної економіки не завжди підходять під стандарти традиційних фінансових інститутів і фінансовоекономічних відносин. Форма організації та специфіка циркулярних бізнес-проєктів, у тому числі створення й управління схемою
утилізації, відносять їх до ризикових, що потребує різноманітних
схем залучення фінансування: публічно-приватне партнерство,
венчурний та приватний акціонерний капітал, крауд-фінансування
тощо.
Якщо більшість наведених схем достатньо розповсюджені,
то крауд-фінансування поки ще не є об’єктом ретельних теоретико-методичних досліджень. В основному роботи вітчизняних вчених сконцентровані на можливостях застосування краудфандингу
як моделі залучення коштів для розвитку соціально значущих
проєктів [199; 200; 201]. Натомість іноземні вчені активно досліджують краудінвестинг як модель залучення фінансових ресурсів,
визначать його суть, специфіку і характеристики, які відрізняють
його від інших моделей фінансування та забезпечують ефективність застосування в сучасних умовах цифрової трансформації
[202; 203; 204].
Ідея крауд-фінансування смарт-спеціалізації старопромислових шахтарських регіонів базується на ключових положеннях теорії колективних дій, економічної теорії клубів, а також моделі реалізації платформного бізнесу [205; 206; 207]. Суть моделі «клубної економіки» полягає в тому, що індивідууму легше задовольняти свої соціальні та економічні потреби, реалізувати інтереси в
групі, ніж індивідуально. Створення клубів і вступ до них окремих
економічних суб’єктів є доцільними, якщо корисність, яку вони
одержують від колективного споживання блага в розрахунку на
кожного члена, вище, ніж якщо б це благо споживалося індивідуально.
Основними чинниками колективних дій (колективної діяльності) є: наявність загальної мотивації для різних включених у
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діяльність учасників, що дозволяє досягати надіндивідуальних
цілей; наявність єдиного кінцевого результату, загального для
учасників спільної діяльності; єдине просторово-часове функціонування учасників. Останній чинник − це одна з елементарних, але
найбільш необхідних умов здійснення спільної діяльності, яка
може бути реалізована за допомогою організації цифрових платформ.
Головними перевагами крауд-фінансування порівняно з іншими формами залучення коштів є зменшення трансакційних витрат на укладання інвестиційних угод як для інвесторів, так і для
підприємців шляхом скорочення кількості посередників, з одного
боку, та підвищення гнучкості та швидкості акумуляції коштів,
прозорості інформації – з іншого. Приватним особам − мікроінвесторам така форма дозволяє брати участь у реалізації проєктів за
допомогою відносно невеликих сум, реципієнтам – увійти на ринок інвестицій, не маючи стабільного грошового потоку. Зокрема,
вона часто застосовується для фінансування проєктів локального
благоустрою, надання допомоги певним категоріям населення
тощо. Інвестори не тільки можуть отримати прибуток, але і підтримати проєкти, які є для них соціально значущими.
За своїм змістом класичний краудфандинг як різновид моделі крауд-фінансування більшою мірою підходить для соціально
значущих проєктів, а краудінвестинг – для стартапів та малого
бізнесу. Але постає питання щодо можливості краудінвестингових
платформ стати новою альтернативною формою залучення фінансування для відновлення та реорганізації промислового комплексу
в країні. Зарубіжний досвід крауд-фінансування свідчить, що компанії використовують краудінвестинг для впровадження проривних транспортних технологій та запуску нових транспортних мереж (німецька залізнична компанія Locomore, група компаній
SkyWay, що проєктує нову транспортну рейко-струнну технологію
[208] тощо).
В Україні, яка має індустріальну спадщину у вигляді старопромислових регіонів, краудінвестинг дає змогу його мешканцям
та підприємцям не тільки отримати можливу винагороду (у випадку успішної реалізації проєкту), але і взяти участь у заходах щодо
реконструкції та/або реорганізації виробництва в регіоні, розвитку
інфраструктури свого міста, поліпшення стану довкілля, самозабезпечення енергетичними ресурсами тощо. Фахівці ІЕП НАН
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України вже розпочали роботу з використання краудінвестингу як
механізму фінансування вугільної галузі, який дозволить реалізовувати заходи щодо реконструкції та/або реорганізації виробництва [209].
Сьогодні завдяки новим технологічним можливостям та активності громадян така форма колективних дій може принести
ефект. У багатьох країнах використовуються такі поняття, як електронна демократія (е-демократія1), енергетична демократія2. Остання змінює громадянські суспільні відносини через можливість
окремих громадян брати участь в енергетичних кооперативах та
мережах споживачів [210]. Крім економічного ефекту, така форма
співробітництва приводить до технологічних змін і демократизації
суспільства й економіки.
Специфіка та інструменти організації краудінвестингових
платформ дозволяють залучити сторонніх інвесторів до реалізації
циркулярних бізнес-проєктів у старопромисловому регіоні на умовах спільної власності, а очолити процес керування інвестиціями
може як виборний орган громади, так і місцева адміністрація.
В Україні такий спосіб фінансування поки ще перебуває на
етапі формування, але для початкових стартапів і діючого бізнесу
вже склалися можливості розміщення своїх бізнес-ідей на краудплатформі «Startup. Network» [211]. Startup. Network3 – це інвестиційна платформа, яка об’єднує підприємців, приватних інвесторів
та професійних консультантів, допомагає кожному з них досягти
свого результату. Деякі бізнес-ідеї українських підприємців уже
реалізовано шляхом одержання необхідного обсягу інвестиційних
ресурсів із використанням крауд-платформи Startup. Network
(DelFast − 40 тис. дол.4, yoCard – 300 тис. дол.1, Frame RENTAL –
1

Передбачає залучення громади за допомогою сучасних інформаційних
технологій до вирішення різних суспільно-політичних завдань.
2
Система, у якій громада в активній формі бере участь у виборі та побудові енергетичної моделі, тримаючи її під контролем. Основу енергетичної демократії становлять технологічні можливості виробництва енергії з
розрізнених, загальнодоступних, невичерпних джерел (сонця, вітру, води,
тепла землі).
3
Засновник платформи – член української асоціації венчурного та приватного капіталу UVCA О. Сорока.
4
Кур’єрська служба доставки на електровелосипеді за 1 годину у Києві.
URL: https://kiev.delfast.co/.
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200 тис. дол.2). На платформі також є і проєкті, які можна віднести
до циркулярних: «Утилізація відходів та переробка склобою»
(100 тис. дол., мінімальний внесок – 10 тис. дол); «Отримання «зеленої енергії» при утилізації горючих відходів» (120 тис. дол., мінімальний внесок – 120 тис. дол.); «Виробництво біогумусу»
(20 тис. дол., мінімальний внесок – 2 тис. дол.).
Для формування та подальшого розвитку крауд-фінансування на основі цифрових платформ в Україні вже є достатні передумови:
1. Бурхливий розвиток соціально-мережевих відносин та комунікацій, у тому числі фінансових. Так, згідно зі структурою індексу цифровізації («Digital Country Index»3), розрахованим консалтинговою агенцією «Bloom Consulting» [212], Україна посідає
43 місце серед 243 країн світу за рівнем цифровізації процесів інвестування, а індексу готовності країн до використання цифрових
грошей4 (Digital Money Readiness Index [213]) – 46 місце серед
84 країн за показниками наявності рішень у сфері цифрових грошей і схильності до позик. Слід звернути увагу на той факт, що за
показником державної та ринкової підтримки цифровізації фінансових відносин Україна посідає 79 місце. Тобто базова інфраструктура ІКТ й інтелектуальний потенціал для розвитку цифрових
платформ у фінансово-інвестиційній сфері вже існують, але недосконалість і несформованість інститутів (відсутність нормативноправової бази, наявність неформальної економіки, перевага готівкових розрахунків) гальмують ці процеси.
2. Зростання кількості громадян України, які задовольняють
як соціальні, так і економічні потреби за допомогою українських
цифрових платформ. Молоде покоління сприймає «фінтех» та інший платформний бізнес у всіх його проявах як звичайне явище,
що підвищує імовірність інвестування через інтернет-інструменти.
1

Мобільний застосунок для управління дисконтними та бонусними картами. URL: https://yocard.com/.
2
Оренда професійної фото-відеотехніки. URL: https://rental.com.ua/.
3
Індекс розраховується за 5 компонентами: експорт, інвестиції, туризм,
обдарованість; значимість людського капіталу.
4
Складовими цього індексу є: державна та ринкова підтримка; фінансова
і технологічна інфраструктура; наявність рішень для обігу цифрових
грошей; схильність до позик.
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3. Глобальні процеси, що посилюють комунікацію, а також
сприяють зміні характеру праці та, відповідно, системи її оплати.
Виникає велика кількість нових професій і форм організації праці.
Активно розвивається віддалена праця, у тому числі мережевий
(електронний) фріланс.
4. Ініціювання державою програм розвитку процесів цифровізації загалом та розвитку FinTech і крауд-фінансування зокрема.
Так, реформа фінансової системи, яка наразі здійснюється в Україні, передбачає впровадження механізму крауд-фінансування та
законодавче регулювання його діяльності [214; 215]. Одним із
стратегічних напрямів інноваційного розвитку фінансового сектору України є розвиток і регуляція платформ для залучення краудфандингу та P2P.
Усі перелічені явища прямо чи опосередковано вказують на
високу ймовірність розвитку крауд-фінансування на основі цифрових платформ в Україні за умови створення відповідного інституціонального середовища.
Таким чином, розвиток краудінвестингу в Україні має достатні економічні та суспільні передумови, але лише при створенні
належного інституціонального середовища з боку держави, а також готовності до колективних дій, демократизації економіки та
суспільства – з боку громадян. При розвитку платформного бізнесу в країні, який є основою функціонування краудінвестингу,
останній може стати інструментом фінансування як стартапів, так і
великих інвестиційних проєктів, механізмом залучення членів
громади до циркулярної смарт-спеціалізації старопромислових
шахтарських регіонів.
Світовий досвід свідчить, що застосування принципів краудфандингу (краудінвестингу) може змінювати свідомість населення
швидко і докорінно саме через можливість одержувати певну фінансову вигоду від його вкладень.
Однак існують певні проблеми краудінвестингу, які потребують нормативно-правового та методичного вирішення: ухвалення закону про краудфандинг (краудінвестинг); визначення засад
управління величезною кількістю інвесторів; введення обмеження
на обсяг фінансування; необхідність розкривати повну інформацію
про фаундера, який інвестуватиме проєкт.
Для правового вирішення цих проблем необхідно прийняти
ряд законодавчих актів, які дозволять: визначити порядок здійс162
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нення краудфандингу (краудінвестингу); підтримувати на початковому етапі проєкти, які почали своє функціонування з використання краудфандингу (краудінвестингу), застосовуючи до них
знижені ставки податків; визначити певні привілеї для фаундерів
(великі компанії, венчурні фонди) та беккерів, тобто для широкого
кола зацікавлених громадян; визначити роль ЗМІ у висвітленні
краудфандингу (краудінвестингу).
Наразі структурування краудінвестингу можливе двома способами: шляхом укладання договорів, які передбачають внесення
інвестицій в обмін на частку в прибутку особи, що реалізує проєкт
(договір про розподіл прибутку); через придбання частки у статутному капіталі юридичної особи – реципієнта інвестицій (через
збільшення статутного капіталу або реалізацію казначейських часток/акцій). Можливі і змішані варіанти, коли надання коштів здійснюється на основі договору, який передбачає обов’язок одержувача коштів передати частку у своєму статутному капіталі в майбутньому (наприклад, через опціон або договір конвертованої позики).
Спеціально передбачені законодавством інструменти залучення колективних інвестицій, що потребують одержання будьяких ліцензій/дозволів на залучення коштів (наприклад, створення
інвестиційного фонду), ще не затребувані ринком через значні
витрати. Використання корпоративних інструментів потребує дотримання корпоративних процедур, часто тривалих і дорогих. У
результаті саме тому доцільно вибрати договірний спосіб як більш
простий у реалізації. За договором про розподіл прибутку реципієнт інвестицій зобов’язаний при настанні передбачених у договорі
обставин (досягнення прибутку / певного розміру прибутку / настання інших обставин, пов’язаних із діяльністю компанії) виплатити інвестору кошти в заздалегідь визначеному розмірі, наприклад, у вигляді частки від прибутку.
У договорі про розподіл прибутку слід передбачити певний
термін дії. Зазначення в договорі як підстави припинення зобов’язання досягнення певної суми виплат на користь інвестора
також потребуватиме встановити строк, після завершення якого
зобов’язання припиниться незалежно від розміру фактично здійснених виплат (оскільки зобов’язальний зв’язок навіть у стані очікування настання скасувальної умови не може існувати вічно).
Оскільки краудінвестинг передбачає велику кількість інвесторів,
важливо мати можливість укладати договори онлайн.
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4.3. Підвищення рівня людського капіталу
Як зазначено вище, райони з «багатими надрами», як правило, проходять через створення на значних територіях незалежних
одне від одного поселень міського типу переважно вузькопрофільного характеру, заснованих на концентрації низькотехнологічних
добувних галузей економіки. Міста та селища в цих районах виникали при злитті гірничих поселень і за таким спрощеним механізмом поступово перетворювалися на великі конурбації. ОстравоКарвінський вугільний басейн (Чехія), Верхньосілезький (Польща), Рурський (Німеччина) – зразки старопромислових шахтарських агломерацій, що відображають практику майже всіх вугільних
басейнів світу. Починаючи з 70-х років ХХ ст. під впливом глибокої реструктуризації базових галузей промислові регіони такого
типу зазнали активної дегломерації, оформлення великих мультипрофільних за видами діяльності центрів.
Важливою складовою процесу трансформації СПШР став
розвиток освітньої системи, причому з акцентом саме на вищу
освіту. Хоча сьогодні старопромисловий Рур кон’юнктуро вважається слабким, його вже не відносять до категорії депресивних.
Відкриття у 1965 р. першого за всю історію регіону університету в
Бохумі (заборона заснування тут університетів була введена кайзером ще у ХІХ ст. саме з метою обмеження впливовості Руру)
стало важливим імпульсом структурних мезоекономічних змін. На
початку ХХІ ст. кількість студентів (150 тис.) у Рурській області
удвічі перевищувала кількість шахтарів. На засадах університетських наукових розробок створено технопарки (Дортмунд, Ессен,
Хаген та ін.).
На відміну від Рура, розвиток Донецько-Макіївської, як і інших донбаських агломерацій, відбувався за «сценарієм» не глибокої модернізації, а збереження існуючої індустріальної моделі з
домінуванням добувної та металургійної галузей. Структурна несприятливість цих регіонів до інноваційних видів економічної діяльності є наслідком не тільки технологічної відсталості самої індустрії, яка сконцентрована на їх території, але і значною мірою
накопиченого соціокультурного потенціалу, який уособлює певний технологічний уклад. За оцінками західних фахівців, потрібно
не менше 20-30 років для зміни поколінь і появи носіїв установок
і цінностей постіндустріальної епохи.
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Специфіка вугільної галузі та неінтелектуальний зміст праці
глибоко позначилися на загальному рівні освіченості населення
саме шахтарських міст. Навіть на початку 1990-х років у малих і
середніх шахтарських містах майже третина населення (віком від
6 років) не мала середньої освіти; незакінчену середню мали 18%,
середню загальну – 24,3, а вищу – тільки 6,3%.
Донецька та Луганська області завжди мали найнижчі показники кількості працівників за рівнем вищої освіти серед усіх регіонів України – 29,6 і 29,8% (м. Київ – 59,0%, Харківська область –
38,3%) [216, c. 75].
Специфіка виробництва на підприємствах СПШР обумовлює
властиві їх мешканцям заборонні позиції та підходи, які відображаються в культурних стереотипах. Це притаманно не тільки Донбасу, Рурська область Німеччини таким самим чином «загрузла в
напівфеодальній ментальності старого корпоративізму», оскільки
виховані «під крилом» великих корпорацій робітники не можуть
швидко перетворитися на креативних і підприємливих.
Інтегрування старопромислових регіонів України до пост- і
неоіндустріальної економіки потребує певної критичної маси інтелектуальних і творчих сил, яких у регіоні бракує. Регіональна специфіка не сприяє зміцненню паростків креативності, пов’язаних із
можливостями доступу широких верств населення до ІКТ, навіть
якби такі паростки існували, для кваліфікованих професіоналів
існує спокуса знайти для себе не тільки більші доходи, але і більш
відповідне креативне середовище за межами України. Зокрема,
вже з квітня 2018 р. влада Фінляндії запустила програму видачі
виду на мешкання громадянам країн, які не входять в ЄС, за умови
наявності креативної ідеї [217].
Деградація старопромислових шахтарських регіонів відбувається на тлі нестачі кваліфікованих працівників у багатьох галузях
промисловості. Проблему не можна вирішити швидко: формування упрацівників необхідних якісних характеристик та компетенцій
потребує часу і загальної освіти, профорієнтаційної роботи, професійної теоретичної та практичної підготовки, адаптації працівників до сучасних вимог трудової діяльності.
Вітчизняні підприємства машинобудівного призначення потребують не тільки фахівців токарного профілю. За даними порталу robota.ua (станом на 27.03.2019 р.) роботодавцями було запропоновано близько 4 тис. вакансій щодо працевлаштування спеціа165
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лістів із вищою технічною освітою. Із них більша частина вакансій
на інженерні посади, акі як інженер-конструктор з виробництва
спецтехніки, інженер-конструктор у сфері машинобудування, інженер-конструктор автоматизованих систем управління технологічними процесами, інженер-технолог та ін.
Тому саме машинобудівні підприємства першими мають виступати зовнішніми стейкхолдерами, зацікавленими у підготовці
висококваліфікованих кадрів із числа молоді СПШР. Досвід країн
світу свідчить про ефективність дуальної освіти, де майбутні фахівці проходять навчання та набувають компетенції на замовленням та під контролем досвідчених працівників промислових підприємств і бізнес-структур, виконують проєкти та творчі завдання
за замовленням виробництва, де проходять практику, а в подальшому приймаються на інженерні посади вже як професіонали.
Такий досвід слід вважати перспективним у підготовці фахівців із числа жителів старопромислових шахтарських регіонів
для машинобудівного комплексу України. Для цього доцільно
розвивати на території СПШР навчально-науково-виробничі комплекси. Згідно із ст. 27 п. 6 Закону України «Про вищу освіту» (від
01.07.2014 р. №1556-VII із змінами і доповненнями) заклади вищої
освіти можуть утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити
до складу консорціуму [218].
Зазначені заходи створюють умови для підвищення людського капіталу молоді старопромислових шахтарських регіонів і
сприяють вирішенню соціальних проблем населення шахтарських
міст загалом.
Другим важливим напрямом участі закладів освіти в існуванні СПШР є підготовка фахівців за технологіями переробки відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення, з циркулярної економіки. Як свідчить практичний досвід, таких фахівців бракує не тільки Україні, але й іншим країнам із розвинутою вугільною промисловістю колишнього СРСР. Це принципово нові навчальні дисципліни.

166

4. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЦИРКУЛЯРНОЇ СМАРT-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

4.4. Адаптація до реалій убуваючих міст
Депопуляцію, як зазначено в роботі [120], неможливо зупинити економічними інструментами, тому розвиток шахтарських
міст слід планувати з урахуванням майбутніх потреб, економії
ресурсів та їх повторного використання, адаптації до нових реалій
об'єктів нерухомості та інфраструктури.
Убуваючі міста мають загальні риси в будь-яких країнах –
вони стають занадто великими для населення, яке залишається тут
жити: занедбані будівлі, нескошена трава, сміття, розбиті дороги
тощо. Ані жителі, ані місцева влада не мають можливостей, коштів, а часто і правових інструментів для їх утримання. При цьому
«ерозія» поширюється містом нерівномірно, острови деградації
можуть бути сусідами розташованих в центрі школи або громадського парку. Обслуговування інженерної інфраструктури та доріг
стає проблематичним і дорогим, особливо у випадку часткової
незаселеності житлових будинків, споруд тощо.
Проблемою планування розвитку таких міст є відсутність як
достовірного демографічного прогнозу, так і стратегії розвитку,
тому що всі стратегії та плани, незалежно від домінуючої в країні
економіки, завжди орієнтовані на зростання − господарського
комплексу, чисельності населення, житлового фонду, інфраструктури.
Нерозуміння природи процесів проявилося, наприклад, у
Ростовській області (РФ). У таких шахтарських містах, як Донецьк, Кам’янськ-Шахтинський, Гукове, Шахти і Новошахтинськ,
було здійснено спробу утримати чисельний статус міста шляхом
адміністративних перетворень. Так, у Новошахтинську, чисельність населення якого у 1989 р. становила майже 108 тис. мешканців, у 2004 р. зменшилася до 100 тис. Після цього було прийнято
рішення включити в межі міста селища Червоний, Самбек і Соколово-Кундрюченський. У 2005 р. кількість населення міста зросла
до 116 тис., але у 2018 р. знову скоротилася до 108 тис.
В умовах депопуляції штучна політика привносить ризик
додаткового тягаря для міського бюджету, який практично ніколи і
ніде не буває профіцитним. Тому регіональним органам управління слід визнати, що зростання і територіальна експансія – зовсім
необов'язкові ознаки міста, комфортного для життя.
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Прогресивними заходами, вжитими в Новошахтинську, стали нові формати планування міського середовища з урахуванням
триваючого убування населення, і зараз триває розробка майстерплану в концепції убуваючого міста. «Кількість не дорівнює якості, і, можливо, міста, які більше не зростають, першими зможуть
впровадити цей принцип у міське планування» [218].
Розраховувати на те, що ситуація в шахтарських містах зміниться на краще, малоймовірно: це не ті регіони, яких може торкнутися джентріфікація (gentrification), тобто реконструкція (ревіталізація) занедбаних міських кварталів шляхом благоустрою та
подальшого залучення більш заможних жителів [219].
На відміну від України, у Росії закриття неперспективних
шахт було здійснено рішуче та планомірно. За роки реструктуризації, починаючи з 1995 р., по всіх вугільних басейнах ліквідовано
188 (дві третини) особливо збиткових, небезпечних за гірничогеологічними умовами шахт і 15 розрізів. Ці підприємства повністю припинили видобуток, на більшості з них завершено всі технічні роботи з ліквідації, здійснено виплати звільненим працівникам у
повному обсязі. Штат по галузі зменшився більш ніж на 500 тис.
осіб, було створено 47 тис. нових робочих місць, у тому числі у
сфері малого бізнесу.
Сумарні обсяги бюджетного фінансування реструктуризації
російської вугільної промисловості у 1994-2007 рр. становили
приблизно 11 млрд дол. При цьому в перші чотири роки (до
1998 р.) даний показник дорівнював близько 8 млрд дол., подальші
шість років (до 2003 р.) – 2 млрд і за 2004-2007 рр. – близько
1 млрд дол. За рахунок Світового банку профінансовано робіт на
понад 1 млрд дол., в основному протягом 1996-1997 рр. [220].
Очевидно, що успіх реструктуризації полягав у забезпеченні
масовими бюджетними інвестиціями на всіх етапах розвитку компанії. Незважаючи на великі труднощі, які мала в той період економіка РФ, фінансування з бюджету доходило до 0,8% ВВП, як це
було у 1994 р. (3,2 млрд дол. інвестицій на тлі 395 млрд дол. ВВП
країни).
У Новошахтинську (РФ) у рамках реструктуризації підприємств вугільної промисловості відбулося різке скорочення кількості робочих місць, що сприяло великому відпливу населення в
перші роки після ліквідації шахт і, як наслідок, звільненню багатьох земельних ділянок і приватних будинків.
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На підтримку шахтарських територій на державному рівні
були розроблені програми розвитку, у тому числі щодо забезпечення громадян соціальними виплатами за житлові приміщення,
які постраждали від ведення гірничих робіт ліквідованими шахтами. Ці заходи розвивала державна установа з реструктуризації
шахт. Кошти виділялися на два заходи: переселення громадян із
старого житла, яке стало непридатним у результаті ведення гірничих робіт ліквідованими шахтами, і знесення старого житла. Із
1995 р. заходи реалізовувалися шахтами, а після їх ліквідації у
2002 р. − адміністрацією м. Новошахтинськ.
З 2005 р. у місті почалося масштабне будівництво на більш
ніж 20 майданчиках, але вже з 2013 р. обсяг коштів став скорочуватися. Сьогодні будівництво будинків здійснюється в суттєво
зменшеному обсязі та неефективно.
Необхідно відзначити незворотну в цілому депопуляцію у
старопромислових шахтарських містах і прийняти відповідну
стратегію.
Однак для України більш вражаючою в аспекті убуваючих
міст є історія не Новошахтинська, а Воркути, де через безробіття і
відсутність перспективи знайти роботу на Крайній Півночі жителі
масово залишають місто та продають за безцінь житло або навіть
безкоштовно віддають його місцевій владі. Кількість порожніх
квартир у місті з населенням 54 тис. осіб уже перевищила 5 тис.
Місцевий бюджет не в змозі витримати таке навантаження.
До регіонів, які отримали у 2019 р. гранти ЄС, увійшли
польські Гданськ і Катовіце: перший − через закриття суднобудівних верфей, другий – через ліквідацію підприємств вугільної та
металургійної промисловості [221].
Зарубіжні фахівці наголошують на тому, що кардинальним і
найкращим вирішенням проблем убуваючих міст є smart-shrinking
– «розумне» убування: цивілізоване, екологічне, соціально виважене.
Якщо виходити з визначення, що ар'єргард – це загін, який
відступає останнім, то ефективною для старопромислових шахтарських міст може стати політика, що відповідає природі і Shrinking
Citу, і циркулярної економіки, і смарт-спеціалізації, згідно з якими
громада має створити спеціалізовані підприємства, що за рахунок
коштів, зароблених на утилізації відходів, здійснили б ар'єргардну
стратегію з реструктуризації міського господарства.
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Саме ар'єргардна циркулярно-економічна діяльність підприємств такого роду і має розглядатися як смарт-спеціалізація регіону: організації, що на постійній основі здійснюють реструктуризацію з широкою номенклатурою. Коло реструктуризації майна має
охоплювати об'єкти не тільки промислового призначення, але і
міської інфраструктури, а також житлового фонду, тобто все те,
що стало непотрібним і може стати небезпечним, тоді як утилізація здатна принести кошти громаді – потрібно знайти свою Urban
Mine – міську шахту, тобто видобувати цінності та заробляти кошти [222]. Інфраструктурні системи, такі як електропостачання та
опалення, багаті на мідь, алюміній та залізо. З певних причин труби та кабелі залишаються в землі після виведення з експлуатації
або відключення. Такі «холодні місця» розглядаються як сплячий
запас із значним потенціалом для міського видобутку: близько
20% загального запасу алюмінію та міді. Наприклад, у землі шведського міста Norrköping містилося 230 т міді у вигляді кабелів для
живлення постійного струму, виведених з експлуатації ще в кінці
1930-х років [223].
У цілому державна політика щодо розвитку циркулярної
смарт-спеціалізації у депресивних старопромислових шахтарських
регіонах потребує:
визначення великих хвостосховищ при збагачувальних фабриках техногенними родовищами;
розробки проєктів освоєння техногенних родовищ на підставі застосування інноваційних енергетичних технологій;
сприяння на місцевому рівні розвитку публічно-державних
партнерств щодо впровадження проєктів з утилізації відходів видобутку та збагачення вугілля.
Необхідно розробити державну програму Smart-shrinking
(«розумного» убування) для міст, що перебувають у процесі депопуляції у старопромислових шахтарських регіонах, у рамках якої
передбачити:
розробку планів реструктуризації міського жилого фонду і
ревіталізації браунфілдів;
систему широкої професійної підготовки населення убуваючих шахтарських міст за машинобудівними спеціальностями з
метою подальшого переїзду робітників до міст, де розташовані
заводи і є дефіцит кваліфікованих кадрів;
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надання матеріальної підтримки мешканцям убуваючих
шахтарських міст, які бажають переселитися до інших регіонів.
Місцевим громадам убуваючих шахтарських міст доцільно
прийняти програму реструктуризації міського господарства, а саме:
розробити прогноз розвитку ситуації в місті;
розробити план реструктуризації житлового фонду й інфраструктури міста відповідно до перспектив убування і категорій
мешканців, які не мають наміру мігрувати;
створити комунальні підприємства з переробки відходів і реструктуризації міського господарства.
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ПІСЛЯМОВА
У результаті дослідження обґрунтовано та розроблено науково-методичні рекомендації щодо економічного, енергетичного
та екологічного розвитку старопромислових шахтарських регіонів
на підставі циркулярної смарт-спеціалізації, що базується на використанні інноваційних енерготехнологій.
1 Запропоновано концепцію циркулярної смарт-спеціалізації старопромислових шахтарських регіонів, заснованої на ідеї
четвертої промислової революції щодо переробки із застосуванням
інноваційних енергетичних технологій накопичених протягом десятиліть відходів видобутку та збагачення вугілля (циркулярна
економіка), а також європейської ідеї смарт-спеціалізації, тобто
спеціалізації регіональної економіки на інноваційних засадах.
2 Доведено, що циркулярна смарт-спеціалізація є актуальною для старопромислових шахтарських регіонів України. Регіональна монопродуктова специфіка обумовлює їх безперспективність в історичному плані: техноценоз, що базується на використанні вугілля (так звана «ера вугілля») завершився в середині
ХХ ст.; зміна енергоносія-домінанта обумовлює стійке зниження
цін на нього, що призводить до спаду підприємницької активності;
вітчизняні родовища вугілля належать до бідних і виснажених,
український шахтний фонд є морально і фізично зношеним; перехід на засади сталого розвитку обумовлює світову політику відмови від вугілля як енергетичного ресурсу.
3 На підставі аналізу технологічних варіантів розвитку
старопромислових шахтарських регіонів визначено, що їх циркулярна смарт-спеціалізація може бути реалізована шляхом: а) утворення енергетичних сховищ на базі шахт; б) переробки відходів
збагачення на електроенергію та будівельні матеріали.
4 Найбільш відомими проєктами щодо перетворення шахт
на енергетичні сховища є гідроакумулююча електростанція потужністю 200 МВт на німецькій шахті «Проспер-Ханієль», яку
було виведено з експлуатації у 2018 р. Щодо переробки відходів
збагачення на електроенергію, як перспективний обрано проєкт
побудови при збагачувальній фабриці «Свято-Варваринська» ене172
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ргетичного блоку потужністю 45 МВт, здатного крім того виробляти 67 млн стінових блоків на рік масою 3 кг кожен.
5 Виконані розрахунки свідчать, що за умов, які склалися
в Україні, гідроакумулюючі електростанції на базі шахт не мають
великої економічної перспективи. Створення енергосховищ на
підприємствах вугільної промисловості потребує більш дешевих
проєктних рішень і дешевих капіталів. Доцільними можуть виявитися енергосховища з використанням шахтних підйомів (на
кшталт британського проєкту Gravitricity) або сховища стислого
повітря (на кшталт проєкту Design Study for Advanced Adiabatic
Compressed Air Energy Storage, AA-CAES), які впроваджує консорціум відомих європейських фірм.
6 Шахта є потужним джерелом низькопотенційної енергії,
яку можна ефективно утилізувати за допомогою теплових насосів.
Результати розрахунків економічної доцільності впровадження
теплонасосних установок свідчать, що розрахункова собівартість
отримання теплової енергії у 2-3,5 раза нижче, ніж при використанні існуючих технологій. Термін окупності теплонасосної установки не перевищує 3,5 року. Застосування альтернативних джерел енергії на підприємствах вугільної промисловості шляхом реалізації запропонованих проєктів дозволяє значною мірою підвищити ефективність діяльності шахт.
7 Розроблено аналітичний апарат із розрахунків ануїтетів
беззбитковості інвестиційних проєктів з розвитку циркулярної
економіки, що дозволяє визначати їх доцільність відповідно до
вартості капіталів і річних грошових потоків, які здатен генерувати проєкт.
8 Ситуація з утилізацією відходів збагачення є більш оптимістичною, такі проєкти можуть стати підґрунтям циркулярної
спеціалізації шахтарських регіонів. Згідно з мапою, розробленою у
процесі досліджень на підставі даних Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, тільки на підконтрольних уряду України
територіях Донецької області у хвостосховищах розміщені відходи
збагачення обсягом понад 35 млн т, які є техногенними родовищами.
9 У результаті аналізу соціальних чинників установлено,
що в шахтарських регіонах України поширене явище так званих
Shrinking Cities (міст із вираженою депопуляцією), проблеми яких,
як доводять іноземні фахівці, неможливо вирішити з використан173
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ням економічних методів. Явище убуваючих міст найбільшою
мірою властиве монопродуктовим територіальним утворенням,
навіть якщо вони розташовані на різних континентах. Найвідомішим прикладом Shrinking Citу є американський Детройт, як і інші
міста «Іржавого поясу» США.
10 Історія російського шахтарського міста Новошахтинськ,
який зазнав жорсткої реструктуризації шахтного фонду ще у 90-х
роках ХХ ст., демонструє неможливість подолання процесів убування місцевого населення шляхом налагодження циркулярної
економіки.
11 Згідно з розрахунками за запропонованою методикою
на просте відтворення потенціалу громади шахтарського міста
Білицьке (поряд з однойменною шахтою) потрібно майже 13 млн
грн на рік. І це зовсім невелика сума, оскільки, наприклад, бюджет
польського шахтарського міста Севеж (Siewierz) становить понад
16 млн дол. США.
12 За результатами математичного моделювання визначено, що підвищення ефективності експлуатації вітчизняних теплових електростанцій шляхом лише оптимізації паливопостачання
здатне залишити без попиту на вугільну продукцію всі шахти Селидівського і Первомайського районів. Тобто кількість депресивних шахтарських міст може достатньо легко і швидко збільшитися.
13 Експрес-аналіз міських потреб у фінансових ресурсах та
інвестиціях на впровадження проєктів із циркулярної економіки
свідчить, що відповідна смарт-спеціалізація не є запорукою виживання шахтарських міст, а може розглядатися лише як паліативний
засіб підтримки місцевої громади протягом перехідного періоду.
14 В екологічному аспекті інтенсивна переробка хвостосховищ відходів збагачення не здатна суттєво змінити регіональний
стан довкілля через те, що шахтарські регіони тісно інтегровані в
господарський комплекс, який має такі потужні забруднювачі, як
підприємства сталеливарної галузі та теплової енергетики. Позитивний екологічний ефект від ліквідації навіть усіх великих сховищ дрібнодисперсних відходів флотації при збагачувальних фабриках буде майже непомітним.
15 Обґрунтовано, що циркулярна смарт-спеціалізація у
старопромислових шахтарських регіонах повинна мати ар’єргардний характер, тобто служити цивілізованій реструктуризації міст
згідно з ідеями Smart-Shrinking («розумного» убування).
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16 Процеси Smart-Shrinking старопромислових шахтарських міст на засадах циркулярної смарт-спеціалізації потребують
формування запропонованих бізнес-організацій, забезпечення інвестиційних ресурсів із використанням методів краудфандингу та
краудінвестингу, залучення цільових коштів державних органів
і міжнародних фондів, підвищення людського капіталу для сприяння переселенню активних верств населення до інших регіонів і
успішному їх працевлаштуванню.
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