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Анотація 
Вступ. Розвиток завжди супроводжується кризою, і навпаки, після кризи наступає розвиток. Для 
соціально-економічних систем ці складові є притаманними. Тільки за рахунок вагомості властивостей 
може змінюватися тривалість, масштабність, сила, що впливає на соціально-економічні системи. 
Вважаємо, що сьогодні сталий розвиток регіонів необхідно досліджувати в умовах впливу глобальних змін, 
які фактично є неконтрольовані. Саме за таких умов сьогодні регіональні соціально-економічні системи 
знаходяться в умовах глобальної турбулентності. Тому дослідження наукових підходів особливостей 
виникнення, сучасного стану розвитку та перспектив впливу глобальної турбулентності на економіку є 
досить актуальним та важливим. 
Мета дослідження. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає у 
дослідженні наукових підходів щодо особливостей виникнення, сучасного стану розвитку та перспектив 
впливу глобальної турбулентності на економіку.  
Результати. Використовуючи гносеологічний підхід до поняття «турбулентність» встановлено, що дане 
поняття має широке використання: у природничих науках – квантова, хімічна, оптична, хвильова, 
лагранжева турбулентності та турбулентність плазми; у медицині – турбулентність серцевого ритму, 
турбулентність в кровоносній системі; у суспільному житті – турбулентний світ, турбулентне 
суспільство; у економіці – турбулентність глобальної економіки, ринкова турбулентність. 
Висновки. Динамічні характеристики рівня тіньової економіки в Україні демонструють наслідки впливу 
системних чинників, коронакризи та військової ескалації. Процес детінізації економіки України залежить 
від ефективності здійснюваних реформ та їх громадського визнання. Єдиним шляхом детінізації є 
формування сприятливого середовища для фінансово-господарської діяльності у легальній площині завдяки 
покращенню умов ведення бізнесу та здійснення інвестиційної діяльності, в цілому – створення умов в яких 
тіньова економіка буде нецікавою, невигідною та неефективною для її суб’єктів. Пріоритетним вектором 
розвитку економічної активності в Україні стає легалізація бізнесу та трудових відносин, нарощування 
безготівкових платежів та збільшення рівня використання платіжної інфраструктури за рахунок 
здешевлення. 

Ключові слова: глобальна турбулентність, соціально-економічні системи, криза.  
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Abstract 
Any crisis is always followed by development and vice versa; after a crisis comes development. For socio-economic 
systems, these components are inherent. Due to the properties' importance, the duration, scale, and power affecting 
the socio-economic systems can change. Today the sustainable development of regions must be studied under the 
influence of global changes, which are uncontrollable. It is under such conditions that today regional socio-economic 
systems are in conditions of global turbulence. Therefore, the study of scientific approaches to the peculiarities of the 
occurrence, the current state of development, and the prospects of the impact of global turbulence on the economy is 
quite relevant and important that is the aim of the study. 
Based on the above, it is possible to formulate the task of the research, which consists of researching the scientific 
approaches to the peculiarities of the occurrence, the current state of development, and the prospects of the global 
turbulence impact on the economy.  
Using epistemological approach to the concept of "turbulence", it was established that this concept was widely used: 
in natural sciences as quantum, chemical, optical, wave, Lagrangian turbulence, and plasma turbulence; in medicine 
as the turbulence of the heart rhythm, turbulence in the circulatory system; in social life as turbulent world, turbulent 
society; in the economy as the turbulence of the global economy, market turbulence. The dynamic characteristics of 
the level of the shadow economy in Ukraine demonstrate the consequences of the influence of systemic factors, the 
corona crisis, and military escalation. Ukraine's economy's definition depends on the implemented reforms' 
effectiveness and public recognition. The only way to a destination is the formation of a favorable environment for 
financial and economic activity in the legal sphere due to the improvement of the conditions of doing business and 
carrying out investment activities, in general, the creation of conditions in which the shadow economy will be 
uninteresting, unprofitable and ineffective for its subjects. The priority vector for economic activity in Ukraine is the 
legalization of business and labor relations, the increase of non-cash payments, and the increase in the level of the 
payment infrastructure use due to the reduction in prices. 

Keywords: global turbulence, socio-economic systems, crisis. 

JEL classification: F10; F40 

Вступ 

Розвиток завжди супроводжується кризою, та навпаки, після кризи настає 
розвиток. Ці складові є притаманними соціально-економічним системам. Тільки за 
рахунок вагомості властивостеи  може змінюватися тривалість, масштабність, сила, що 
впливає на соціально-економічні системи. Вважаємо, що сьогодні сталии  розвиток 
регіонів необхідно досліджувати в умовах впливу глобальних змін, які фактично є 
неконтрольовані. Пандемія коронавірусної  інфекції , віи на росії  проти Украї ни, світова 
економічна та енергетична кризи, ї х вплив на розвиток сталого розвитку регіонів 
можливо спрогнозувати, однак здіи снити тотальне втручання вкраи  складно. Саме за 
таких умов сьогодні регіональні соціально-економічні системи знаходяться в умовах 
глобальної  турбулентності. Тому, дослідження наукових підходів щодо особливостеи  
виникнення, сучасного стану розвитку та перспектив впливу глобальної  турбулентності 
на економіку є досить актуальним та важливим.  
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Питання визначення особливостеи  виникнення, сучасного стану розвитку та 
перспектив впливу глобальної  турбулентності розглядаються рядом дослідників. 
Теоретико-методичні підходи та прикладні засади з даного питання  викладені в працях 
вчених О. Бурбан, І. Дем'янчук, О. Євдоченко, І. Кривов’язюк, С. Шкарлет, Р. Ярошенко та 
ін. Утім складність і масштабність даної  проблематики на тлі сучасних глобальних 
викликів та національних загострень, викликаних пандемією та віи ськовою агресією, 
виявляє нерозв’язані питання, що потребує нових наукових пошуків. Зокрема, важливим 
серед них є саме дослідження наукових підходів до особливостеи  виникнення, сучасного 
стану розвитку та перспектив впливу глобальної  турбулентності на економіку. 

Формулювання цілей статті 

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у дослідженні наукових підходів щодо особливостеи  виникнення, сучасного стану 
розвитку та перспектив впливу глобальної  турбулентності на економіку.  

Виклад основного матеріалу 

На думку Р.Ф. Ярошенко та Т.А. Ярошенко, «в соціально-економічних системах 
турбуленції  досить поширене явище (наприклад, революції , віи ни, зміна соціальних 
ладів, кризові явища). Турбуленції  у фізичних та соціально-економічних системах мають 
багато спільних рис. Це дозволяє нам у дослідженнях користуватися аналогіями та 
будувати на ціи  основі відповідні моделі. Турбуленція оточення при взаємодії  з 
системою формує збурення – вплив, якии  може бути формалізовании  та має зрозуміле 
джерело» [1]. Отже, фактично турбуленція впливає не тільки на соціально-економічну 
систему, а також і на фізичні, однакові властивості та риси. 

За даними Вікіпедії , «вперше термін турбуле нтність було використано Леонардо 
да Вінчі для опису характерних рухів рідини біля 1500 року. Леонардо не 
використовував термін в наукових публікаціях, і широке використання и ого пов'язують 
з ім'ям Вільяма Томсона (лорда Кельвіна)» [2]. «Термін походить від латинського 
Turbulentus і може перекладатися як бурхливии , хаотичнии , невпорядковании . Оскільки 
явища і процеси з подібними властивостями непередбачуваності характерні для 
багатьох розділів сучасної  науки, термін турбулентність набув надзвичаи но широкого 
поширення» [3]. Необхідно зауважити, що всі перелічені властивості в сучасних умовах 
притаманні соціально-економічним системам. Гносеологічнии  підхід до визначення 
поняття «турбулентність» наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Гносеологічний підхід до поняття «турбулентність» 
Джерело: систематизовано на основні [3]. 

Вважаємо, що створення інноваціи ної  моделі сталого розвитку регіонів 
відбувається в умовах глобальної  турбулентності. Фактично вплив віи ни росії  проти 
Украї ни є бурхливим, хаотичним та невпорядкованим для національної  та регіональної  
економіки, при цьому має глобальнии  вплив на розвиток світової  економіки.   
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Вчені вважають, що «турбулентність, невизначеність та ризиковість стають 
наи більш сутнісними ознаками сучасного глобального конкурентного простору, які 
знаходять свіи  прояв у швидких, різноспрямованих коливаннях ключових параметрів 
підприємницької  активності, що в кінцевому рахунку призводить до появи значних 
диспропорціи  як в економіці окремих компаніи , так і краї н, та у світовіи  економіці в 
цілому. Відчутні коливання економічних показників трансформують фірми у нелініи ні, 
динамічні соціально-економічні системи, які володіють властивістю зміни вартості 
активів у процесі виконання функції  перетворення вхідних ресурсів у продукцію» [4].  
Фактично властивості турбулентності притаманні також процесам глобалізації , 
поглинання економік, вплив яких буде не локальним, а глобальним. На рисунку 
наведено основні характеристики глобальної  турбулентності. 

До основних властивостеи  глобальної  турбулентності належать: об’єкт, сила, 
тривалість, масштабність, шлях та вид енергії  впливу. З часом вчені-науковці зробили 
вагомии  внесок у процес моделювання впливу властивостеи  глобальної  турбулентності. 
Дослідження наукових підходів щодо особливостеи  виникнення турбулентності 
визначають циклічність прояву криз, масштабність яких носить глобальнии  характер. 
Зазначено, що глобальніи  турбулентності характерна економічна складова (пере-
важання видатків над доходами бюджету, скорочення інвестиціи , збільшення зовніш-
нього боргу, нестабільність валютного ринку, низькіи  рівень доходів населення тощо). 

Дем'янчук І.А. наголошує, що «з урахуванням світової  тенденції  поширення 
економічної  турбулентності необхідно змінювати і політику державного втручання в 
економічні процеси. Передусім це стосується фіскальної  політики, яка не може тепер 
розроблятися окремо для періоду спаду, а окремо – для періоду зростання, вона має бути 
максимально гнучкою, щоб своєчасно реагувати на турбулентні зміни в 
економіці» [5, с. 92]. Отже, при формуванні стратегіи  талого розвитку необхідно 
враховувати вплив глобальної  турбулентності з урахуванням змін державної  політики. 
Першочерговим завданням в умовах глобальної  турбулентності є зміна державної  
політики у сфері фінансів та економіки.   

Шкарлет С. та Дубина М. у своєму досліджені визначають, шо «турбулентнии  
підхід як окремии  метод наукового дослідження є основною складовою процесу 
пізнання явищ різної  природи в мінливих, складних і непрогнозованих умовах і термінах 
ї х існування. Розуміння теоретичної  сутності цього методу та особливостеи  и ого 
використання є складовою створення и ого методологічних основ. Турбулентнии  підхід 
дозволяє створити певну теоретичну платформу дослідження складних систем у 
нестабільних, а головне складних для прогнозування умовах ї ї  функціонування. 
Особливо актуальним стає використання визначеного підходу у сфері пізнання 
економічних систем, поведінка яких у більшості випадків описується кількісними 
показниками, у ролі яких виступають статистичні дані, що використовуються в 
нормальних умовах функціонування таких систем для прогнозування ї х подальшого 
розвитку» [6]. Погоджуємося з думкою авторів, що в умовах глобальної  турбулентності 
регіональні соціально-економічні системи стають нестабільними та складними для 
прогнозування умов ї х функціонування. Однак для відповідних прогнозів 
використовуються саме кількісні показники, що беруться за нормальних умов 
функціонування регіональних соціально-економічних систем.  

Розкриємо основні причини, симптоми та передумови глобальної  турбулентності 
(рис. 2). Серед основних причин глобальної  турбулентності є взаємозалежність держав і 
ринків капіталів, що циклічно впливає на кон’юнктуру валютного та ринку 
енергоресурсів, високу залежність від експорту та експансію валютного капіталу.  

Зазначено [5, с. 91], що основними симптомами глобальної  турбулентності є 
«банківська криза, масовии  відтік депозитів, обвал фондового ринку, згортання креди-
тування, відтік іноземного капіталу, девальвація національної  валюти, скорочення 
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обсягів виробництва, зростання безробіття, розвиток інфляціи них процесів, зниження 
сукупного попиту». Передумовами глобальної  турбулентності вважається: пандемія 
коронавірусної  інфекції , віи на росії  проти Украї ни, політична нестабільність, фіскальна, 
економічна, валютна, зовнішня політики, перехід на новии  технологічнии  уклад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Причини, симптоми та передумови економічної складової турбулентності 
Джерело: систематизовано на основні [5, с. 91]. 

Бурбан О.В. та Кривов’язюк І.В. наголошують, що «перебуваючи в умовах постіи -
ного впливу зовнішнього середовища, як суб’єкти господарювання зокрема, так і 
національні економіки загалом мають відповісти на надзвичаи но важливе питання 
визначення ступеня цього впливу на свіи  розвиток. Задаючи напрям змін умовам 
провадження господарської  діяльності та формуючи основні макроекономічні 
показники, турбулентність зовнішнього середовища виступає основним явищем, що 
характеризує и ого мінливість. Отже, відчутної  вагомості набуває потреба аналізу 
турбулентності зовнішнього середовища, визначення ступеня впливу цього явища на 
механізм прии няття інвестиціи них рішень» [8].  

Оцінити вплив глобальної  турбулентності на розвиток соціально-економічних 
систем в сучасних умовах для кожного науковця є вкраи  важливим.  

Варто погодитися з думкою Чернятевич Я. В., що «турбулентність як суспільне 
явище дедалі більше впливає на соціально-економічнии  розвиток держави, оскільки 
наявність турбулентних тенденціи  провокує прискорення економічного життя, 
зменшує часові інтервали між соціально-економічними кризами і навпаки: стрімкии  
розвиток інноваціи них технологіи , поява нових галузеи  економіки, нових форм 
організації  господарського життя сприяє скороченню періоду між черговими кризами, 
що в результаті провокує турбулентність економічної  системи». [9, с. 45]. Отже, як 
зазначає вчении , в процесі глобальної  турбулентності виникають позитивні зміни 
(скорочуються або навпаки збільшуються часові інтервали криз), що приводить до 
появи нових видів економічної  діяльності.  

Оскільки кризові економічні стани формують турбулентну економіку, то 
потребують детального дослідження та обґрунтування причини виникнення, динаміка, 
черговість та циклічність економічних криз, взаємозв’язок економічних проявів 
кризових станів.  

За даними Державної  служби статистики та Міністерства економіки Украї ни 
рівень тіньової  економіки у відсотках до ВВП набув свого максимального значення у 
2014 році і склав 38% до обсягу офіціи ного ВВП (за удосконаленою методологією). 
Починаючи із 2015 роки завдяки здіи снюваним реформам децентралізації  та розвитку 
бізнесу вдалося досягти поступового зниження рівня тіньової  економіки. 

За першии  квартал 2020 року, незважаючи на кризу COVID19, вдалося досягти 
зменшення рівня тіньової  економіки в Украї ні порівняно із відповідним періодом 
2019 року. Проте, за результатами розрахунків рівня тіньової  економіки методом 

Причини Передумови 

− вплив кон’юнктури валютного ринку; 
− залежність економіки Украї ни від 
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збитковості підприємств за першии  квартал 2020 року порівняно із відповідним 
періодом 2019 року, в Украї ні відбулося збільшення рівня тінізації  економіки. 

В цілому за 2020 рік не вдалося досягти зменшення рівня тіньової  економіки. «Як 
повідомляв Укрінформ, рівень тіньової  економіки в Украї ні у 2020 році становив 30% від 
обсягу офіціи ного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019-му» [10]. 

На формування турбулентності національної  економіки впливає 
розбалансування зовнішньоекономічного обороту за рахунок перевищення імпорту над 
експортом (табл. 1). 

Таблиця 1. Зведений зовнішньоторговельний баланс України (млн дол. США) 

Джерело: [11] 

За досліджувании  період сальдо зовнішньоторговельного балансу Украї ни 
завжди було від’ємним. Наи вищии  рівень відхилень між імпортом та експортом був у 
2019 році і становив -3742,3 млн дол. США. Перевищення імпорту над експортом 
відбувається за рахунок надходження в Украї ну товарів, що не перекриває переваги у 
наданих послугах в системі зовнішньоекономічної  діяльності. 

На зовнішньоекономічному ринку високии  рівень конкуренції , що потребує 
адаптації  вітчизняного бізнесу та окремих економічних систем і тим самим формує 
систему викликів, що характеризуються інтенсивністю та бурхливістю змін. На проти-
вагу конкуренції , серед зовнішньоекономічних факторів формування турбулентності 
економіки можливо розглядати монополізм або недобросовісну конкуренцію в сфері 
зовнішньоекономічної  діяльності. Якщо добросовісна конкуренція потребує адаптації  
вітчизняного бізнесу за умови виходу и ого на зовнішні ринки і виступає стимулюючим 
фактором ефективного розвитку, незважаючи на ознаку турбулентності, то недобросо-
вісна конкуренція формує демпінгові розміри імпорту та субсидовании  імпорт, забез-
печении  компенсаціи ними заходами, що негативно впливає на зовнішньоторговельнии  
баланс. Таким чином, однозначно конкуренція (в т.ч. недобросовісна та монополія) 
виступає формуючим фактором турбулентності економіки. 

В цілому глобальна турбулентність як негативно, так і позитивно впливає на 
соціально-економічнии  розвиток систем. Визначають напрями розвитку економіки в 
умовах глобальної  турбулентності (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Шляхи розвитку економіки в умовах глобальної турбулентності 
Джерело: систематизовано на основні [42, с. 91]. 
Отже, в умовах глобальної  турбулентності для соціально-економічного розвитку 

систем необхідно здіи снювати стимулювання за залученням прямих інвестиціи , 
кредитуванням реального сектору економіки, модернізації ; проводити дефіцитне 

Краї ни 
Експорт Імпорт Сальдо 
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(товари і послуги) 

з них краї ни ЄС (27) 22956,0 20790,7 30252,9 27357,8 25530,1 32279,3 –4401,8 –4739,4 –2026,4 
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з них краї ни ЄС (27) 20122,7 17938,1 26793,0 24242,3 23125,5 28954,3 –4119,6 –5187,4 –2161,3 
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фінансування шостого технологічного укладу; здіи снювати контроль за використанням 
бюджетних коштів та розгортанням інфляціи них процесів.  

Також Дем'янчук І.А. наголошує, що «економічне життя Украї ни має турбулен-
тнии  характер, якии  поєднується із глибокою кризою, яка почалася у 1991 р., що значно 
ускладнює застосування фіскальних важелів. З метою пом'якшення економічних стресів 
та відновлення економіки фіскальні важелі мають бути спрямовані на скорочення три-
валості періоду спаду і депресії  та продовження періоду економічного зростання» [12, 
с. 100]. Застосування фіскальних важелів при стимулюванні повинні бути спрямовані на 
подолання економічних стресів.  

В цілому Євдоченко О.О. наголошує, що «турбулентність глобального еконо-
мічного середовища – це такии  и ого стан, коли різні процеси розвиваються дуже 
швидко, непередбачувано, непрогнозовано. Виникнення турбулентності в економіч-
ному середовищі обумовлено наявністю тимчасових лагів у темпах перебігу взаємо-
пов'язаних процесів, таких як попит та пропозиція, виробництво та споживання, заощад-
ження та інвестування. Наи вищим негативним проявом турбулентності є хаос, що 
супроводжується наи більшими ризиками та максимальним ступенем невизначеності 
для підприємств. Основними результатами турбулентного розвитку глобального 
економічного середовища є, як правило, тривалі кризові явища. Тим не менш, 
турбулентність сьогодні – це «нова нормальність», в умовах якої  змушені розвивати 
свою діяльність компанії » [13].  

В цілому, глобальна турбулентність, маючи свої  непередбачувані та непрог-
нозовані властивості, приводить до поштовху розвитку соціально-економічних систем 
відповідно до інноваціи них умов. Вважаємо, що за таких умов соціально-економічні 
системи матимуть сталии  соціально-економічнии  розвиток. Досліджено наукові підходи 
щодо особливостеи  виникнення, економічної  складової , розвитку та впливу глобальної  
турбулентності. Визначено основні властивості глобальної  турбулентності. Наведено 
причини, симптоми та передумови економічної  складової  турбулентності. Розкрито 
шляхи розвитку економіки в умовах глобальної  турбулентності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Використовуючи гносеологічнии  підхід до поняття «турбулентність» 
встановлено, що дане поняття має широке використання: у природничих науках – 
квантова, хімічна, оптична, хвильова, лагранжева турбулентності та турбулентність 
плазми; у медицині- турбулентність серцевого ритму, турбулентність в кровоносніи  
системі; у суспільному житті – турбулентнии  світ, турбулентне суспільство; у економіці 
– турбулентність глобальної  економіки, ринкова турбулентність. 

Науковою гіпотезою нашого дослідження є твердження, що на формування 
інноваціи ної  моделі сталого розвитку має суттєвии  вплив глобальна турбулентність, в 
основні якої  є соціально-економічна та політична реальність. Подальша 
концептуалізація категорії  «глобальна турбулентність» сприятиме інтерпретації  
динаміки соціально-економічних явищ на усіх рівнях (міжнародному, національному, 
регіональному, локальному). Динамічні характеристики рівня тіньової  економіки в 
Украї ні демонструють наслідки впливу системних чинників, коронакризи та віи ськової  
ескалації . Процес детінізації  економіки Украї ни залежить від ефективності 
здіи снюваних реформ та ї х громадського визнання. Єдиним шляхом детінізації  є 
формування сприятливого середовища для фінансово-господарської  діяльності у 
легальніи  площині завдяки покращенню умов ведення бізнесу та здіи снення 
інвестиціи ної  діяльності, в цілому – створення умов, за яких тіньова економіка буде 
нецікавою, невигідною та неефективною для ї ї  суб’єктів. Пріоритетним вектором 
розвитку економічної  активності в Украї ні стає легалізація бізнесу та трудових 
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відносин, нарощування безготівкових платежів та збільшення рівня використання 
платіжної  інфраструктури за рахунок здешевлення. 
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