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У статті висвітлено підходи до визначення індексу еколого-економічної конкурентоспроможності країни та регіонів,
обґрунтовано важливість врахування під
час його оцінювання зв’язків між екологічними, економічними та соціальними показниками. Зазначено, що інвестиційно-інноваційна складова підприємницької діяльності
в регіонах України та її конкурентний вияв
базуються, зокрема, на врахуванні екологічного чинника інноваційності. Зазначено,
що вплив екологічних факторів враховується під час обчислення індексів конкурентоспроможності регіонів, але кореляція економічних та екологічних показників
регіону не відслідковується. Тенденції еколого-економічної конкурентоспроможності
регіонів формуються на мегарівні, який
визначає вектор подальшого економічного
розвитку субнаціональних рівнів. Встановлено, що екологічний чинник здійснює чи
не найпотужніший вплив на конкурентоспроможність країни порівняно з іншими
факторами. Запропоновано групи показників для вирахування індексу еколого-економічної конкурентоспроможності, а також
зазначено напрями подальших досліджень
на регіональному рівні.
Ключові слова: еколого-економічна конкурентоспроможність, ринок, регіон, індекс,
кореляційні зв’язки, синхронність.

В статье освещены подходы к определению
индекса эколого-экономической конкурентоспособности страны и регионов, обоснована
важность учета при его оценивании связей
между экологическими, экономическими и
социальными показателями. Указано, что
инвестиционно-инновационная составляющая предпринимательской деятельности
в регионах Украины и ее конкурентное проявление базируются, в частности, на учете
экологического фактора инновационности.
Отмечено, что влияние экологических факторов учитывается при вычислении индексов конкурентоспособности регионов, но
корреляция экономических и экологических
показателей региона не отслеживается.
Тенденции эколого-экономической конкурентоспособности регионов формируются на
мегауровне, который определяет вектор
дальнейшего экономического развития субнациональных уровней. Установлено, что
экологический фактор осуществляет чуть
ли не самое мощное влияние на конкурентоспособность страны в сравнении с другими
факторами. Предложены группы показателей для вычисления индекса эколого-экономической конкурентоспособности, а также
указаны направления дальнейших исследований на региональном уровне.
Ключевые слова: эколого-экономическая
конкурентоспособность, рынок, регион,
индекс, корреляционные связи, синхронность.

The article highlights approaches to the definition of the index of ecological and economic competitiveness of the country and regions, and the importance
of taking into account when it assesses the links between environmental, economic and social indicators is explained. It is indicated that the influence of
environmental factors is taken into account in calculating the indices of competitiveness of the regions, but the correlation of economic and environmental
indicators of the region is not monitored. The correlation matrix of the indicators of ecological and economic development of individual countries of the world,
which shows that the environmental factor does not have the most powerful impact on the competitiveness of the country in comparison with other factors,
is constructed. It is noted that the tendencies of ecological and economic competitiveness of regions are formed at the mega-level, which determines the
vector of further economic development of subnational levels. It is proposed to study the index of regional ecological and economic competitiveness on the
basis of the ratio of indicators: the index of economic benefits of the region, the index of human development, the index of environmental benefits of the
region. It is substantiated that the value of indices of regional development (competitiveness, human development, economic transformations, etc.) is not in
the high accuracy of the indicator, but in determining the trends and vectors of the movement of the groups of indicators that form it, that is, the index does
not lose its relevance for the first approximation if the basis his determination is based on objective statistical information. A well-balanced approach to the
main factors of influence (groups of indicators that determine the index) will allow for the selection of effective managerial tools that will ensure compliance
or vice versa, adjusting the chosen trend of change. It is known that the groups of indicators are interconnected, so there is no economic sense to influence
the improvement of one of them. The complexity of approaches should be balanced and substantiated at the same time.
Key words: ecological and economic competitiveness, market, region, index, correlation relations, synchronicity.

Постановка проблеми. Розвиток глобальної
економіки супроводжується радикальними змінами стану зовнішнього середовища. Ці зміни
здійснюють негативний вплив на якість життя та
здоров’я населення, що зумовлює врахування
екологічного складника під час розгляду питань,
пов’язаних з еколого-економічною конкуренто-
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спроможністю регіону, що потребує систематизації
та впорядкування статистичної інформації, результатів відповідним чином спрямованих наукових
досліджень, врахування під час виробництва та
просування продукції екологічних параметрів, критеріїв, індикаторів та складників, що здатні впливати на індикатори конкурентоспроможності та
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конкурентні переваги галузей субнаціональних
утворень.
Нині за відсутності будь-яких результативних
системних досліджень приховування виробниками
інформації про екологічні параметри продукції та її
вплив на якість середовища може бути використана інформація, отримана як результат цільових
досліджень, результати яких тією чи іншою мірою
відповідають на питання, пов’язані з екологічним
змістом економічної продукції. Йдеться про можливість використання загальнодоступної інформації про кореляцію екологічних та економічних
показників на рівні підприємства, галузі, регіону.
Інвестиційно-інноваційна складова підприємницької діяльності у регіонах України та її конкурентний вияв базуються, зокрема, на врахуванні екологічного чинника інноваційності. Макроекономічний
прояв конкурентоспроможності, сформованої на
цьому, має довгострокову основу та комплексну
систему наслідків, виражених у конкурентних перевагах виробників на світовому ринку. Зауважимо,
що кількість наукових досліджень, присвячена
виявленню та розгляду взаємозалежності екологічного та економічного розвитку на макрорівні досить
обмежена, що, по-перше, підтверджує актуальність
їх подальшого дослідження, а по-друге, актуалізує детальне вивчення вже зроблених науковцями
висновків як основи для подальших наукових ідей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед дослідників, наукові інтереси яких стосуються аналізу впливу економічних процесів на
конкурентоспроможність регіонів, варто згадати
О. Стасюка, І. Бевза [1], В. Потапенка [2], В. Горячука [3], в роботах яких здійснюються спроби кількісного оцінювання рівня конкурентоспроможності
окремих територій на макроекономічному та регіональному рівнях. Вплив екологічних факторів враховується під час обчислення індексів конкурентоспроможності регіонів, але не відслідковується
кореляція економічних та екологічних показників
регіону. Так, В. Потапенко звернув увагу на взаємозалежність екологічних та економічних показників
розвитку розвинених країн, виявив кореляцію та
здійснив систематизацію індексів розвитку окремих
виробничо-галузевих закономірностей, обґрунтував наявність взаємозв’язків еколого-економічних складників їх економічних систем [2]. Наукові
результати В. Потапенка включають дві частини,
такі як аналіз еколого-економічних параметрів країн
та вибір індикаторів впливу на функціонування еколого-економічних систем [2]. До критеріїв аналізу
макросистем В. Потапенка віднесено такі:
1) глобальний індекс конкурентоспроможності
(Global Competitiveness Index);
2) індекс
екологічної
трансформації
(Environmental Performance Index);
3) індекс економічної свободи (Economic
freedom);

4) індекс розвитку людського потенціалу
(Human Development Index);
5) ВВП;
6) зростання ВВП;
7) ВВП на душу населення;
8) приріст населення [2].
Важливий висновок з наукових досліджень
В. Потапенка, проведених станом на 2010–2011 рр.,
свідчить про наявність взаємовпливу екологічного
та економічного розвитку. Також взаємозв’язок
індексів екологічної трансформації та глобальної
інтелектуальної конкуренції підтвердив взаємний
вплив екологічності та конкурентоспроможності.
Постановка завдання. Метою статті є визначення наявних кореляційних зв’язків між економічними, соціальними, екологічними показниками, а
також їх вагу в розрахунках індексу еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В контексті еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів, якій присвячено зазначене
дослідження, ми вважаємо за доцільне виконати
розрахунки, аналогічні тим, що здійснив В. Потапенко, станом на сьогодні задля визначення їх
актуальності в сучасних умовах. Зазначені розрахунки макроекономічних показників важливі ще й
тому, що регіональні тенденції еколого-економічної конкурентоспроможності є їх прямим наслідком (табл. 1) [4; 5].
За допомогою методів кореляційного аналізу
побудуємо матрицю парних кореляцій показників
еколого-економічного розвитку окремих країн світу.
Їх аналіз дасть змогу дослідити взаємозв’язки наведених вище показників та виявити тісноту зв’язку
індикаторів еколого-економічної конкурентоспроможності з показниками, які характеризують економічний та соціальний розвиток країн (табл. 2).
Ця основа є обґрунтуванням для індексів та груп
показників, які здійснюють найбільший вплив на
еколого-економічну конкурентоспроможність на
рівні регіонів, та формулювання важелів, які на
субнаціональному рівні дадуть змогу сформувати
та підвищити рівень еколого-економічної конкурентоспроможності, тобто природа стимулювання
екологічного складника на рівні регіону є основою
для його осмислення та стимулювання. Матриця
парних кореляцій є відомим та простим методом
встановлення прямої потужної залежності, що на
мегарівні є достатнім для констатації стійкої тенденції розвитку. Виходимо з очевидного розуміння
того, що глобалізаційні тенденції визначають пріоритетні напрями розвитку (за різними типами інтенсивності) не лише держав світу, але й їх регіонів.
Подані вище дані свідчать про наявність тісного
зв’язку між глобальним індексом конкурентоспроможності та показниками, які визначають екологоекономічний розвиток країни, зокрема індексами
екологічної трансформації, розвитку людського
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Показники еколого-економічного розвитку окремих країн світу у 2018 р.

Країна

США
Німеччина
Японія
Франція
Швеція
Китай
Україна

ГлобальІндекс
ний індекс
екологічконкуренної транстоспроформації
можності
71,19
82,16
74,62
73,02
80,03
44,01
47,26

5,67
5,49
5,51
5,07
5,42
4,92
4,09

Індекс
економічної
свободи
77,41
74,37
75,10
60,18
72,70
53,15
44,71

Індекс
розвитку
людського
потенціалу
0,95
0,96
0,89
0,89
0,92
0,74
0,73

ВВП у
2018 р.,
млрд дол.
США
17 381
3 939
4 701
2 952
5 77,4
10 427
119,13

Зростання
ВВП на
ВВП, %
душу
до попенасереднього
лення,
року
дол. США
2,41
1,62
-0,12
0,21
2,35
7,37
3,2

Таблиця 1
Приріст
населення,
млн. осіб

54 641,6
47 835,8
36 194,8
42 843,2
59 942,4
7 591,2
2 680,4*

0,77
-0,15
-0,14
0,33
0,83
0,51
-0,21

Джерело: сформовано автором на основі джерел [4; 5]

0,928

0,725

1,00

0,428

-0,007

0,172

0,177

1,00

0,406

0,041

0,019

0,284

0,182

1,00

0,783

0,894

0,705

0,804

0,311

0,160

1,00

-0,231

-0,209

0,218

-0,386

0,403

0,192

-0,061

Приріст населення, млн. осіб

0,897

ВВП на душу
населення, дол.
США

1,00

Зростання ВВ,
% до попереднього року

1,00
0,876

ВВП, млрд. дол.
США у 2018 р.

0,914
0,792

Індекс розвитку людського
потенціалу

Індекс економічної свободи

Глобальний індекс конкурентоспроможності
Індекс екологічної трансформації
Індекс економічної свободи
Індекс розвитку людського потенціалу
ВВП, млрд дол. США у 2018 р.
Зростання ВВП, % до попереднього року
ВВП на душу населення, дол.
США
Приріст населення, млн. осіб

Індекс екологічної трансформації

Матриця парних кореляцій між
показниками еколого-економічного розвитку окремих країн
світу у 2017–2018 рр.

Глобальний
індекс конкурентоспроможності

Таблиця 2
Матриця парних кореляцій показників еколого-економічного розвитку окремих країн світу

1,00

1,00

Джерело: сформовано автором на основі [4; 5]

потенціалу, економічної свободи (0,914; 0,897;
0,792 відповідно). Встановлено, що екологічний чинник здійснює чи не найпотужніший вплив на конкурентоспроможність країни порівняно з іншими факторами. Показники розвитку країни, такі як ВВП, його
зростання, обсяг на душу населення, мають слабкий
кореляційний зв’язок із зазначеними індексами. Це
означає, що на макрорівні ці показники майже не
визначають положення країни на світовому рівні.
В попередніх статтях автора, присвячених питанням еколого-економічної конкурентоспроможності
регіону, наголошується на взаємозв’язку екологічної та соціальної складових та їх впливі на екологоекономічну конкурентоспроможність, але в макроекономічному масштабі пріоритетність впливу на
конкурентоспроможність належить саме екологічному складнику. Розглянемо залежність показника
глобальної конкурентоспроможності окремих країн
світу від індексу екологічної трансформації (рис. 1).
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З рис. 1 чітко видно, що між індексом екологічної трансформації та глобальним індексом
конкурентоспроможності країни існує синхронний
зв’язок, тобто екологічна спрямованість економіки
та її зростання, зокрема у вигляді конкурентоспроможності на світовому ринку, тісно пов’язані.
Екологічний «відтінок» економічних відносин є підґрунтям для підвищення конкурентоспроможності
країни та її регіонів. Так, високі індекси глобальної конкурентоспроможності та екологічної трансформації мають Японія (74,62; 5,51 відповідно),
Німеччина (82,16; 5,49 відповідно), Швеція (80,03;
5,42 відповідно) тощо. Значно нижчі обидва показники характерні для Китаю (44,01; 4,92 відповідно)
та України (47,26; 4,09 відповідно).
Важливо розуміти, що зазначені вище дані є
узагальненням показників по регіонах та їх середнім арифметичним значенням. Ці критерії обумовлюють вектор еколого-економічної конкурен-
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формацій в умовах глобалізації.
Глобальний індекс конкурентоспроможності
На субнаціональному рівні еколого-економічна конкурентоспроможність формується через актив- Рис. 1. Залежність показників глобальної конкурентоспроможності
окремих країн світу від індексу екологічної трансформації
ність суб’єктів господарювання у
цій сфері та розвиток ринку еколоДжерело: сформовано автором на основі джерел [4; 5]
гічної продукції. Серед наукового
загалу дослідження цієї тематики не набуло широ- тку ПРООН (Human Development Index), а також
кого поширення, зокрема, через складність отри- враховують наявний практичний досвід провідних
мання адекватних статистичних показників, які б наукових установ України у цій сфері [11]. Поряд
забезпечили чистоту експериментальної складо- із зазначеним у 2017–2018 рр. індекс конкуренвої, та нестійку економічно-політичну й соціально- тоспроможності регіону не був вирахуваний та
екологічну ситуацію в регіонах нашої держави. офіційно представлений широкому загалу, хоча
Хоча окремі дослідження виконали З. Герасимчук спроби його розрахунку науковою спільнотою
та Т. Аверіна, через динамічність та непередбачу- були (С. Захарченко [12], В. Безугла, С. Кучеренко
ваність ситуації вони потребують більш стійкої до [13], Р. Міхель [14]).
Висновки з проведеного дослідження. Ґрунзовнішніх впливів основи.
Ми пропонуємо досліджувати індекс регіональ- туючись на результатах, наявних у цій сфері досної еколого-економічної конкурентоспроможності ліджень, та вивчивши зарубіжний досвід, зазначаємо такий важливий момент. По-перше, цінність
на основі співвідношення таких показників:
індексів розвитку регіонів (конкурентоспромож– індекс економічних переваг регіону [7];
ності, людського розвитку, економічних трансфор– індекс людського розвитку [8];
мацій тощо) полягає не у високій точності показ– індекс екологічних переваг регіону [9].
З 2013 р. індекс регіональної конкурентоспро- ника, а у визначенні тенденцій та векторів руху
можності регіонів України визначався Фондом груп показників, які його формують, тобто індекс
«Ефективне управління» на основі методології не втрачає своєї актуальності за першої апрокрозрахунку Індексу глобальної конкурентоспро- симації, якщо в основі його визначення лежить
можності Всесвітнього економічного форуму [10]. об’єктивна статистична інформація. По-друге,
Його використання спрямовується на визначення правильний висновок щодо основних чинників
тенденцій розвитку територій, оцінювання бар’єрів впливу (груп показників, які визначають індекс)
розвитку та конкурентних переваг, обґрунтування дасть змогу вибрати ефективний управлінський
вибору регіону для ведення бізнесу, що є особ- інструментарій, який забезпечить дотримання чи
ливо актуальним для адекватного оцінювання корегування вибраної тенденції змін. Очевидно й
регіональної еколого-економічної конкурентоспро- відомо, що групи показників взаємопов’язані, тому
можності. Нині, коли існування фонду припинене, немає економічного сенсу впливати на пократакий розрахунок має здійснюватися на основі щення однієї з них. Комплексність підходів має
затвердженого Урядом порядку та методики про- бути виваженою та обґрунтованою водночас.
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