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CHARGE FOR NATURAL RESOURCES IN THE FACE OF DECENTRALIZATION:
INVESTMENT ASPECT

У статті проаналізовано основні тенденції в надходженнях зборів та плати за спеціальне ви
користання природних ресурсів до Зведеного бюджету України за період з 1999 по 2014 роки,
зокрема плати за користування надрами, збору (рентної плати) за спеціальне використання
води та лісових ресурсів, плати за землю. По більшості природних ресурсів надходження зборів
та плати за спеціальне природокористування приведено у фактичних та порівняних цінах, що
дало можливість показати вагомий вплив механічного зростання нормативів плати у зв'язку з
інфляційними процесами та вплив зрушень, пов'язаних з розширенням реальної бази оподат
кування.
Порівняння питомої ваги надходжень зборів за спеціальне використання природних ресурсів
у доходах сільських бюджетів у 2000 та 2013 роках дало змогу встановити, що природноре
сурсна рента є одним з основних доходів бюджетів сільських територіальних громад у зв'язку з
тим, що сільські території є ареалом розміщення переважної більшості природних ресурсів, а
також у зв'язку з низьким рівнем надходжень податкових платежів, пов'язаних з підприємниць
кою діяльністю та доходами місцевих жителів.
За період з 1999 по 2012 рік найбільшу питому вагу в структурі зборів за спеціальне викори
стання природних ресурсів, які надходили до Зведеного бюджету України, займала плата за
землю, незважаючи на те, що тривалий період мали місце численні пільги щодо стягнення зе
мельного податку та використовувався квазіподатковий інструмент — фіксований сільськогос
подарський податок. У 2013 та 2014 роках найбільшу питому вагу у зборах за спеціальне вико
ристання природних ресурсів почала займати плата за користування надрами, оскільки вона
акумулювала і рентну плату за видобуток вуглеводневої сировини.
Встановлено, що збільшення надходжень зборів (рентної плати) за спеціальне використан
ня природних ресурсів до Зведеного бюджету України залежить від перегляду нормативів пла
ти за більшість видів природної сировини, виходячи зі світових трендів та поглиблення дифе
ренціації у зв'язку з територіальною неоднорідністю в запасах природних ресурсів. Доведено,
що в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування природні ресурси
мають стати однією з основних передумов зміцнення господарської та фінансової самодос
татності територіальних громад за умови застосування ефективного рентного інструментарію
фіскального регулювання залучення природноресурсного потенціалу у господарський обіг.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The article deals with the main trends of fees' and special use of natural resources charges' income
to the Consolidated budget of Ukraine for the period from 1999 to 2014. In particular, it covers
subsurface use fees, special use of water and forest resources fees (rental payments) and land fees.
In accordance with the majority of natural resources, the income of fees and charges for special
nature usage is provided in actual and compared prices that allowed to demonstrate the considerable
influence of mechanical increase of the payment standards due to the inflation processes and the
impact of changes related to the broadening of the tax base.
The comparison of the share of the fees for special usage of natural resources within rural fiscal
revenues for 2000 and 2013 allowed to determine that the natural and resource rent is one of the
main budget incomes of rural territorial communities due to the fact that rural territories dispose the
majority of natural resources, and also because of the low level of fiscal payments related to the
entrepreneurial business and local population's income.
The land fees constituted the highest share in the structure of charges for special usage of natural
resources that reached the Consolidated budget of Ukraine during 1999—2012, despite the numerous
concessions on land tax and quasifiscal tool — flat agricultural tax. The highest share within the
charges for special usage of natural resources in 2013 and 2014 constituted the subsurface use
fees, because it accumulated also a rental fee for the extraction of raw hydrocarbons.
It has been determined that the increase of income of charges (rental fees) for special usage of
natural resources to the Consolidated budget of Ukraine depends on the reconsideration of payment
standards for the majority of natural raw materials, based on global trends and intensification of
differentiation due to the territorial heterogeneity in terms of natural resource stocks. It has been
proven that under the conditions of decentralization of power and local government reform, the natural
resources are to become one of the main preconditions of strengthening economic and financial
selfsustainability of territorial communities provided that the efficient instruments of fiscal regulation
of attraction of natural and resource potential into an economic turnover is implemented.
Ключові слова: природні ресурси, рентна плата, збір, корисні копалини, земельний податок, терито#
ріальні громади.
Key words: natural resources, rental fee, charge, raw materials, land tax, territorial communities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У зв'язку з проголошенням курсу на децентраліза!
цію влади та реформу місцевого самоврядування зрос!
тає роль природних ресурсів у розвитку територіальних
громад. Одним з основних чинників господарської та
фінансової самодостатності утворень базового рівня
виступають надходження до місцевих бюджетів фіс!
кальних платежів за спеціальне використання природ!
них ресурсів та користування природними та природ!
но!господарськими активами.
На жаль, по більшості природних ресурсів норма!
тиви плати за їх спеціальне використання не відобра!
жають реальної цінності тієї частини природного багат!
ства, яка залучається у відтворювальний процес. Більше
того, левова частка природно!ресурсної ренти присво!
юється вертикально інтегрованими підприємницькими
структурами, а не перерозподіляється, як у передових
країнах, в інтересах громадян, які проживають на тери!
торіях, що є ареалами концентрації природних ресурсів
як відновних, так і невідновних.
У 2015 році були внесені суттєві зміни в систему
фіскального регулювання природокористування, зок!
рема інституціоналізовано рентну плату за використан!
ня лісових, водних та мінерально!сировинних ресурсів.
При цьому зберігаються значні відмінності у встанов!
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ленні нормативів плати за спеціальне використання при!
родних ресурсів, зокрема встановлення рентної плати
за спеціальне використання води базується на терито!
ріально!басейновому підході, за спеціальне використан!
ня лісових ресурсів — на основі встановлення лісових
такс. Ці підходи є рудиментами як командно!адмініст!
ративної моделі централізованого управління природ!
ними ресурсами та охороною довкілля, так і тієї моделі,
яка сформувалася в 90!ті роки минулого століття і фун!
кціонує донині. Це не дає можливості повною мірою
вилучати на користь українського народу ту частину
ренти, яка утворюється під дією природного чинника, а
також формувати фонди відтворення природно!ресур!
сного потенціалу.
Мова йде про нарощення обсягів інвестиційного
забезпечення відновлення, відтворення та охорони при!
родних ресурсів та модернізації природно!господарсь!
кої та природоохоронної інфраструктури за рахунок
акумуляції частини природно!ресурсної ренти за спец!
іальне природокористування. В умовах децентралізації
влади та реформи місцевого самоврядування, коли
центр тяжіння в управлінні соціально!економічними про!
цесами поступово переміщується на рівень територіаль!
ної громади, удосконалення методологічного забезпе!
чення стягнення плати (зборів) за спеціальне природо!
користування виступає однією з передумов зміцнення
фінансової самодостатності територіальних утворень,
особливо у сільській місцевості.
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Збори за спеціальне використання природних ресурсів, млн. грн
Питома вага зборів за спеціальне використання природних ресурсів в доходах Зведеного бюджету України, %

Рис. 1. Збори за спеціальне використання природних ресурсів та їх питома вага
в загальній величині доходів Зведеного бюджету України
Джерело: розраховано за оперативними даними Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Держав!
ної служби статистки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика платності спеціального природоко!
ристування вже тривалий період розглядається в пра!
цях вітчизняних вчених, зокрема О. Веклич та В. Міщен!
ка [1; 4], як щодо методологічного та методичного за!
безпечення стягнення плати за спеціальне використан!
ня природних ресурсів, так і ідентифікації бази нараху!
вання нормативів плати за спеціальне використання при!
родних ресурсів та ставок екологічних податків. В ок!
ремих публікаціях піднімаються питання удосконален!
ня стягнення рентної плати (зборів) за спеціальне вико!
ристання води [3] та спеціальне використання лісових
ресурсів [2]. У першому випадку аналізуються переваги
та недоліки територіально!басейнового підходу до вста!
новлення нормативів плати за спеціальне використання
поверхневих та підземних вод, а в другому — наголо!
шується на необхідності поглиблення диференціації ста!
вок рентної плати (зборів) за спеціальне використання
лісових ресурсів, в тому числі і місцевого значення. Ви!
ходячи з євроінтеграційних пріоритетів, закладених в
Угоді про Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, зокрема в природоохоронних директивах, по!
стає необхідність конвергенції вітчизняної та передових
іноземних систем фіскального регулювання природо!
користування, в першу чергу, в частині стягнення плати
за спеціальне використання природних ресурсів.
З огляду на сказане вже запропоновано систему
принципів удосконалення фіскального регулювання при!
родокористування з метою імплементації передового іно!
земного досвіду та впровадження сучасних механізмів

вилучення природно!ресурсної ренти та її перерозподі!
лу в інтересах населення тих територій, які виступають
ареалом розміщення природних ресурсів, що залучають!
ся у відтворювальний процес [5]. Особливо актуалізува!
лась проблема ідентифікації реальної бази стягнення
плати за спеціальне використання природних ресурсів в
умовах децентралізації влади та реформи місцевого са!
моврядування, які вимагають використання всіх наявних
резервів наповнення місцевих бюджетів, у тому числі й
за рахунок сучасного рентного регулювання господарсь!
кого освоєння природно!ресурсного потенціалу.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є аналіз основних тенденцій надход!
жень зборів та плати за спеціальне використання при!
родних ресурсів до Зведеного бюджету України за пе!
ріод з 1999 по 2014 рік, визначення змін у питомій вазі
надходжень зборів за спеціальне використання природ!
них ресурсів до сільських бюджетів у 2013 порівняно з
2000 роком в контексті проголошеної децентралізації
влади та реформи місцевого самоврядування, встанов!
лення особливостей формування систем плати за спе!
ціальне використання окремих видів природних ресурсів
(мінерально!сировинних, лісових та водних), а також
аналіз основних тенденцій надходжень плати за землю
до місцевих бюджетів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Збори (рентна плата) за спеціальне використання
природних ресурсів є вагомою складовою доходної
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Структура доходів сільських бюджетів України у 2000 році

створенням доданої вартості. Тому це й при!
звело до зменшення питомої ваги надход!
жень фіскальних платежів до Зведеного
26,67%
бюджету України, пов'язаних з перерозпод!
ілом природно!ресурсної ренти.
33,67%
Починаючи з 2007 року і завершуючи
2009 роком частка природно!ресурсних пла!
тежів до Зведеного бюджету України
збільшилася від 2,71 % до 4,12 %. Збільшен!
ня частки даного виду податкових надход!
жень пов'язується з негативними наслідками
світової фінансової кризи для національної
0,09%
39,57%
економіки, що призвело до згортання діло!
вої активності і зменшення прибуткових над!
ходжень переважної більшості суб'єктів
Прибутковий податок з громадян
підприємницької діяльності.
Податок на прибуток підприємств
За період з 2010 по 2014 рік, за винят!
Збір за спеціальне використання природних ресурсів
ком 2011 року, питома вага надходжень
Інші доходи
зборів за спеціальне використання природ!
Рис. 2. Структура доходів сільських бюджетів України них ресурсів до Зведеного бюджету Украї!
у 2000 році
ни різко збільшилася (з 4,0 % до 7,37 %).
Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України.
Так, зростання частики природно!ресурсних
платежів в загальній величині доходів Зве!
частини бюджетів різного таксономічного рівня. За пе! деного бюджету України, з однієї сторони, зумовлено
ріод з 1999 по 2014 рік у динаміці надходжень зборів подальшим сповзанням національної економіки в стаг!
за спеціальне використання природних ресурсів до Зве! наційну фазу та різким збільшенням абсолютної вели!
деного бюджету України спостерігалась висхідна тен! чини зборів за спеціальне використання природних ре!
денція. При цьому не кореспондувалась з динамікою сурсів у зв'язку з віднесенням до їх складу рентної пла!
надходжень даного виду фіскальних платежів динамі! ти за нафту, природний газ і газовий конденсат, що ви!
ка їх частки в загальних доходах Зведеного бюджету добувається в Україні.
України (рис. 1).
Спостерігається висока частка даного виду платежів
Якщо в 1999 році частка зборів за спеціальне вико! у загальній величині доходів сільських бюджетів. Тоб!
ристання природних ресурсів в доходах Зведеного бюд! то соціально!економічне піднесення сільських територій
жету України становила 4,61 %, у 2002 — 3,96 %, то у значною мірою пов'язане з ефективністю справедливо!
2007 році вона знизилася до рівня 2,71 %. Це пов'яза! го перерозподілу природно!ресурсної ренти, яка вини!
но з тим, що період з 2000 по 2007 рік був періодом кає у зв'язку з використанням природного багатства
макроекономічної стабільності і в окремі часові інтер! країни.
вали відзначався позитивною динамікою реального
Треба виходити з того, що основним активом, який
ВВП, що супроводжувалося зростанням надходжень забезпечує відтворення сільської економіки, є природні
прямих та непрямих податків до бюджетів різного рівня, ресурси як в межах, так і поза межами населених
пов'язаних з веденням підприємницької діяльності та пунктів. Вони також виступають одним з основних бюд!
жетонаповнюючих чинників соціально!
Структура доходів сільських бюджетів України у 2013 році
економічного розвитку села. У структурі
доходів сільських бюджетів України у
2000 році частка збору за спеціальне ви!
27,40%
користання природних ресурсів станови!
31,64% ла 39,57%, у 2013 році — 43,93% (рис. 2
та 3).
Така висока питома вага природно!
ресурсних платежів зумовлена не ефек!
тивною та справедливою системою пере!
розподілу природної ренти, а незначною
0,03%
величиною інших статей доходів сільських
40,93%
бюджетів, зокрема податку з доходів
фізичних осіб та податку на прибуток
Прибутковий податок з громадян
підприємств. І все це на фоні нарощення з
Податок на прибуток підприємств
року в рік рівня капіталізації агрохолдин!
Збір за спеціальне використання природних ресурсів
гових формувань, які експлуатують по!
Інші доходи
вною мірою природні ресурси, наближені
Рис. 3. Структура доходів сільських бюджетів України
до сільських населених пунктів, і лише в
у 2013 році
одиничних випадках сприяють модерні!
зації сільської інфраструктури.
Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Природні ресурси потенційно можуть на декілька
порядків приносити більше доходів у фінансові фонди
села, за умови, коли сільська громада отримає реальні
права володіння та користування природними актива!
ми як в межах, так і поза межами населених пунктів.
Органи місцевого самоврядування разом із службами
сільськогосподарського дорадництва мають ознайоми!
ти селян в разі зняття мораторію з принципами та тон!
кощами функціонування земельного ринку, щоб упере!
дити демпінгові апетити агрохолдингових формувань,
які готові в найкоротші терміни скупити земельні паї
селян, оскільки значна пропозиція сільськогосподарсь!
ких земель однозначно призведе до зниження ціни їх
продажу.
Сьогодні не сформовано належної системи подат!
кового регулювання використання окремих видів при!
родних ресурсів, в першу чергу, це стосується видобут!
ку бурштину та заготівлі деревини, оскільки в першому
випадку не має політичної волі центральних та регіональ!
них органів виконавчої та представницької гілок влади,
а в другому — не сформовано належне методологічне
забезпечення ідентифікації бази стягнення земельного
податку за користування землями лісогосподарського
призначення та фіскальних платежів за використання
деревних та недеревних ресурсів лісу, що не дає мож!
ливості використати усі наявні резерви збільшення над!
ходжень природно!ресурсної ренти до сільських бюд!
жетів.
Для депресивних сільських територій Поліської зони
впровадження апробованих світовою практикою ме!
тодів податкового регулювання видобутку корисних
копалин та користування лісовими і лісогосподарськи!
ми активами може вирішити комплекс проблем соціаль!
но!економічного розвитку і сформувати підгрунтя для
диверсифікації економіки сільських громад.
Встановлення плати за спеціальне використання
природних ресурсів має свої відмінні риси стосовно
окремих видів таких ресурсів. Це значною мірою також
пов'язано з рівнем диференціації нормативів плати, ви!
ходячи з рівня запасів природного ресурсу та умов при!
родокористування.
Вагомою складовою природно!ресурсного потен!
ціалу та природного багатства країни виступають міне!
рально!сировинні ресурси. Враховуючи те, що більшість
країн так і не змогли трансформувати національні еко!
номіки до вимог інформаційної фази соціально!економ!
ічного розвитку, мінерально!сировинні ресурси виступа!
ють чи не основним фактором господарської самодос!
татності та економічної могутності тих чи інших держав.
Мінерально!сировинні ресурси є матеріальною ба!
зою виникнення двох феноменів в розвитку світової
економіки — феномену "голландської хвороби" та фе!
номену "ресурсного прокляття". Перший феномен по!
лягає в залежності темпів соціально!економічного роз!
витку від використання, зокрема експорту, якогось од!
ного виду природних ресурсів, а другий — в гальмуванні
процесів інноваційно!технологічної модернізації внас!
лідок значних запасів природних, в першу чергу, міне!
рально!сировинних ресурсів.
Специфічними особливостями відзначається сфера
надрокористування (користування надрами для видо!
бутку корисних копалин та користування надрами, що

не пов'язано з видобутком корисних копалин) в Україні.
За мірками тієї країни, до складу якої Україна входила
до 1991, наша країна не володіє значними запасами па!
ливно!енергетичних ресурсів, але займає перші позиції
щодо запасів окремих видів гірничорудної сировини.
Незважаючи на те, що Україна не відноситься до
переліку країн, які займають домінуюче положення в
планетарному масштабі щодо обсягів видобутку нафти
та газу, в нашій країні сформувалася досить розгалу!
жена архітектоніка торгівлі імпортованою мінеральною
сировиною та продуктами її переробки, в якій доміну!
ють непрозорі схеми державних закупівель, оптової
торгівлі нафтопродуктами та природним газом.
При цьому для задоволення потреб українських гро!
мадян вистачає природного газу власного видобутку,
але до споживача він потрапляє за цінами імпортовано!
го. Коли мова заходить про підвищення ставок рентної
плати за видобуток вуглеводневої сировини для вітчиз!
няних нафто! та газовидобувних компаній, нафтове та
газове лобі у політичному істеблішменті країни розпо!
чинає свою традиційну риторику про те, що зростання
ставок рентної плати підриває галузь, вимиває інвес!
тиційні ресурси, урізає обігові кошти, але при цьому
автозаправні станції на автомагістралях продовжують
рости як гриби після дощу.
Важливим чинником регулювання процесів видобут!
ку мінерально!сировинних ресурсів та вагомим бюдже!
тонаповнюючим фактором є система фіскального ре!
гулювання надрокористування, яка представлена пла!
тою, а з 2015 року рентною платою, за користування
надрами. Цей платіж на сьогодні є синтетичним плате!
жем, який фактично акумулював і збір за геологороз!
відувальні роботи, проведені за рахунок Державного
бюджету України, і рентну плату за видобуток вуглевод!
невої сировини.
За період з 1999 по 2014 рік у динаміці плати (рентної
плати) за користування надрами можна виділити декіль!
ка основних фаз. Перша фаза (період 1999—2003 ро!
ків), друга фаза (період 2004—2010 років), третя фаза
(період 2011—2014 років) (рис. 4). При цьому в динаміці
плати (рентної плати) за користування надрами у фак!
тичних цінах в цілому спостерігався висхідний тренд.
Суттєве зростання відбулося у 2011 році, коли до скла!
ду плати за користування надрами увійшов збір за гео!
логорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Держав!
ного бюджету України. Ще більш інтенсивне зростання
мало місце у 2013 році порівняно з 2012 роком — на 10
953 млн грн.
Таке зростання пов'язане з інституціоналізацією
єдиного платежу за спеціальне використання мінераль!
но!сировинних ресурсів — плати за користування над!
рами, куди увійшла рентна плата за видобуток вугле!
водневої сировини. Квінтесенцією висхідного тренду в
динаміці плати (рентної плати) за користування надра!
ми за аналізований період є те, що у 2014 році надхо!
дження номінальної величини даного платежу до Зве!
деного бюджету України порівняно з 1999 зросло в 456
разів.
Якщо аналізувати надходження плати (рентної пла!
ти) за користування надрами до Зведеного бюджету
України у порівняних цінах 1999 року, то такого знач!
ного зростання як в динаміці номінальної величини не
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Рис. 4. Динаміка плати (рентної плати) за користування надрами у фактичних та порівняних
цінах та її питома вага в загальній величині надходжень зборів за спеціальне використання
природних ресурсів до Зведеного бюджету України
Джерело: за оперативними даними Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та Державної служби
статистики України.

спостерігається, оскільки враховано інфляційні коли!
вання, які виступали передумовою механічного зростан!
ня нормативів плати за спеціальне використання окре!
мих видів мінерально!сировинних ресурсів на основі
індексації.
У цілому у 2014 році порівняно з 1999 роком над!
ходження плати (рентної плати) за користування над!
рами у порівняних цінах до Зведеного бюджету Украї!
ни збільшилося у 65 разів. Враховуючи те, що фактор
інфляції внаслідок ділення на кумулятивний індекс цін
виробників було знівельовано, таке зростання забезпе!
чувалося також значною мірою розширенням бази опо!
даткування користування надрами для видобутку корис!
них копалин.
При цьому нормативи (ставки) рентної плати за спе!
ціальне використання окремих видів гірничорудної си!
ровини та інших мінерально!сировинних ресурсів є ниж!
чими від рівня аналогічних показників не лише передо!
вих країн, а й країн постсоціалістичного та пострадянсь!
кого простору.
За період з 1999 по 2014 рік відбулися значні зміни
в динаміці питомої ваги плати (рентної плати) за корис!
тування надрами в структурі зборів за спеціальне вико!
ристання природних ресурсів. Якщо у 1999 році питома
вага плати за користування надрами в загальних над!
ходженнях зборів за спеціальне використання природ!
них ресурсів до Зведеного бюджету становила 3,0%, у
2004 — 8,9%, у 2008 — 12,8%, та у 2014 році вона ви!
росла до рівня 58,4%.
Тобто плата (рентна плата) за користування надра!
ми є основним природно!ресурсним платежем, питома
вага якого в структурі надходжень зборів за спеціальне
використання природних ресурсів до Зведеного бю!
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джету України є найвищою. І це при тому, що реальна
база стягнення плати за користування надрами є штуч!
но звуженою через відсутність відповідної реакції
фіскальних органів на дані природно!ресурсного моні!
торингу і недостатню увагу політичного істеблішменту
до проблем справедливого перерозподілу ренти, яка ви!
никає у зв'язку з освоєнням мінерально!сировинної
бази.
Адепти власників вертикально та горизонтально
інтегрованих підприємницьких об'єднань, основу про!
дуктового ланцюга котрих складає мінеральна сирови!
на, вказують на пагубність практики суттєвого зростан!
ня нормативів (ставок) рентної плати за користування
надрами для розширеного відтворення потенціалу
підприємств, які входять в названі об'єднання. При цьо!
му окремі такі об'єднання, експортуючи значні обсяги
продуктів первинної переробки мінеральної сировини
(тривалий період кон'юнктура на світових ринках була
для них сприятливою), так і не спромоглися забезпечи!
ти хоча б критично необхідну інноваційно!технологічну
модернізацію видобувних, збагачувальних та перероб!
них виробництв.
Дестимулятор такої інноваційно!технологічної мо!
дернізації — "символічні" ставки плати за користуван!
ня надрами. Це, з однієї сторони, форсує подальше мар!
нотратне використання природного багатства, а з іншої
— зменшує обсяги природно!ресурсної ренти, яка мала
б надходити до Зведеного бюджету України і перероз!
поділятися в інтересах власника мінерально!сировин!
них ресурсів — українського народу.
Надмірна монополізація базових ринків вертикаль!
но інтегрованими підприємницькими об'єднаннями з
року в рік посилювалася знову ж таки через те, що вони
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Рис. 5. Надходження збору (рентної плати) за спеціальне використання лісових ресурсів
до Зведеного бюджету України
Джерело: розраховано за оперативними даними Міністерства фінансів та Державного казначейства України.

"економили" на величині плати, яку вносили в бюджети
різного рівня за господарське освоєння мінерально!
сировинних ресурсів. Ставки рентної плати за користу!
вання надрами мають бути переглянуті в сторону зрос!
тання по більшості корисних копалин, щоб акули украї!
нського бізнесу шукали резерви зниження собівартості
і підвищення тим самим конкурентоспроможності про!
дукції не в заниженій величині ренти, яку вони мають
сплачувати власнику — українському народу, а в мак!
симально можливій економії мінеральної сировини у
всіх фазах продуктового ланцюга.
Останнє стане можливим, коли підприємство, яке,
як правило, є учасником вертикально чи горизонтально
інтегрованого підприємницького об'єднання, відшкодо!
вуватиме українському народу реальну вартість тієї ча!
стини мінеральної складової природного багатства, яку
вони відчужують на свою користь. Збільшення ставок
рентної плати за користування надрами — це найбільш
дієвий стимулятор для надрокористувачів і підприємств,
які здійснюють переробку мінеральної сировини, щодо
підвищення питомої ваги доданої вартості в структурі
виробництва продукції, а це кумулятивним чином відоб!
разиться на рівнях зайнятості та оплати праці.
Україна належить до малозабезпечених лісовими
ресурсами європейських держав, адже площа лісових
ділянок, згідно з даними останнього обліку лісів (за ста!
ном на 01.01.2011 р.), дорівнює 10 378,7 тис. га, а фак!
тична лісистість території — 15,9 %, що є найменшим
показником у Європі. Для порівняння: лісистість Румунії
— 29 %, Болгарії — 30, Франції — 31, Білорусі — 42,
Чехії — 33,4, Словаччини — 40,8, Німеччини — 30,1,
Норвегії — 26,9, Швеції — 60,3, Фінляндії — 64,7, Іта!
лії — 32,7, Іспанії — 26,7, Франції — 27,6, Польщі —

28,6 і навіть Греції — 44 %. Оптимальна лісистість те!
риторії України за мінімальними нормативами повинна
становити 20 %. Наразі 99 % лісів перебувають у дер!
жавній власності, але розподілені між різними відом!
ствами [6]. Темпи нарощення лісоресурсного потенціа!
лу значною мірою залежать від стимулюючого впливу
на суб'єктів лісівництва фіскальних регуляторів.
Збір (рентна плата) за спеціальне використання лісо!
вих ресурсів є одним з природно!ресурсних платежів,
спрямованих на фіскальне регулювання процесів гос!
подарського освоєння лісоресурсного потенціалу. Він
пред'являється за окремі види рубок, при цьому не має
прямої дії щодо використання земель лісогосподарсь!
кого призначення.
У динаміці надходжень збору (рентної плати) за спе!
ціальне використання лісових ресурсів у фактичних ці!
нах за період з 1999 по 2014 рік в цілому спостерігаєть!
ся висхідна тенденція. Якщо у 1999 році до Зведеного
бюджету України надходило 44 млн грн. даного збору,
у 2002 — 58 млн грн., у 2008 — 213 млн грн., то у 2014
— 624 млн грн. (рис. 5).
При цьому в динаміці надходжень збору (рентної
плати) за спеціальне використання лісових ресурсів у
порівняних цінах висхідного тренду не спостерігається
(база порівняння — 1999 рік), оскільки в окремі часові
інтервали зростання надходжень даного виду природ!
но!ресурсних платежів забезпечувалося механічним
зростанням нормативів плати у зв'язку з індексацією,
зумовленою інфляційними процесами. У 2014 році над!
ходження збору (рентної плати) за спеціальне викорис!
тання лісових ресурсів до Зведеного бюджету України
у порівняних цінах порівняно з 2008 роком зросло всьо!
го на 22 млн грн., порівняно з 2002 — на 38 млн грн.
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Рис. 6. Динаміка надходжень збору (рентної плати) за спеціальне використання води
та його питомої ваги в загальній сумі надходжень зборів за спеціальне
використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України
Джерело: розраховано за оперативними даними Міністерства фінансів України та Державного казначейства України.

Питома вага збору (рентної плати) за спеціальне ви!
користання лісових ресурсів у загальній величині зборів
за спеціальне використання природних ресурсів за пе!
ріод з 1999 по 2014 рік коливалася в межах від 1,2 до
3,0%, що свідчить про низький рівень фіскальної віддачі
господарського освоєння окремих складових лісоре!
сурсного потенціалу.
Збір (рентна плата) за спеціальне використання лісо!
вих ресурсів потребує подальшого удосконалення як в
напрямі диференціації нормативів плати, так і в напрямі
розширення бази оподаткування. Потенційно вже сьо!
годні надходження збору за спеціальне використання
лісових ресурсів може бути на порядок збільшено, якщо
розшириться перелік лісоресурсних об'єктів, викорис!
тання яких буде оподатковуватися.
Плата за спеціальне використання води вже трива!
лий період є одним з найбільш резонансних питань по!
даткового регулювання господарського освоєння при!
родної складової національного багатства. При цьому є
багато вузьких місць щодо встановлення нормативів пла!
ти за спеціальне використання поверхневих та підземних
вод, особливо для великих водокористувачів, якими ви!
ступають підприємства, що входять у горизонтально та
вертикально інтегровані підприємницькі об'єднання.
За період з 1999 по 2014 рік у динаміці надходжень
збору (рентної плати) за спеціальне використання води
до Зведеного бюджету України, як правило, спостері!
галась висхідна тенденція, що пов'язано з індексацією
нормативів плати у зв'язку з розкручуванням маховика
інфляції (рис. 6). Зменшення відбулося у 2014 році по!
рівняно з 2013 роком, оскільки не враховано потенційні
надходження даного виду природно!ресурсних пла!
тежів від водокористувачів на тимчасово окупованих те!
риторіях Луганської та Донецької областей, а також
анексованого Криму.
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На фоні висхідного тренду в динаміці абсолютної
величини збору (рентної плати) за спеціальне викорис!
тання води контрастує динаміка його частки в загальній
величині надходжень природно!ресурсних платежів до
Зведеного бюджету України. Якщо у 2001 році його
частка складала 13,42 %, то у 2014 році вона знизила!
ся до 3,77%. Причиною таких структурних перегинів
стало відставання темпів зростання нормативів плати за
спеціальне використання води від темпів зростання нор!
мативів плати за спеціальне використання інших видів
природних ресурсів, особливо мінерально!сировинних.
При цьому споживач холодної та гарячої води отри!
мує розрахункові документи зі значними сумами внас!
лідок недосконалості регулювання діяльності природ!
них монополій та тих лазівок, які мають місце в системі
водопостачання. Значні втрати води внаслідок ветхості
водопровідних мереж, а відповідно і значна вартість
електроенергії на її постачання відшкодовуються за ра!
хунок споживача.
Першим кроком для усунення перегинів у системі
стягнення зборів (рентної плати) за спеціальне викорис!
тання води стане перехід від територіально!басейново!
го принципу встановлення нормативів плати за спеціальне
використання поверхневих та підземних вод до принци!
пу нарахування, який базуватиметься на врахуванні ролі
водного ресурсу у господарському обігу. Тобто чи вода
виступає необхідним елементом життєдіяльності (питна
вода), чи обслуговуючим виробничий процес компонен!
том (миття коренеплодів, використання води в гідроенер!
гетиці) чи матеріально!речовою складовою готової про!
дукції (виробництво безалкогольних напоїв). Це дасть
можливість перекласти фіскальний тиск за використан!
ня води з пересічного громадянина на великих водоко!
ристувачів, як правило, підприємств!експортерів, а також
виробників безалкогольних напоїв.
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Рис. 7. Надходження плати за землю до Зведеного бюджету України та її питома вага
в загальній величині зборів за спеціальне використання природних ресурсів
Джерело: розраховано за оперативними даними Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Держав!
ної служби статистки України.

Ваговим джерелом надходжень до місцевих бю!
джетів є плата за землю, яка представлена земельним
податком та орендною платою. За період 1999 по 2013
рік у динаміці надходжень плати за землю до Зведено!
го бюджету України чітко викристалізувалась висхідна
тенденція. Якщо в 1999 році до Зведеного бюджету
України надходило 1090,3 млн грн., у 2004 — 2293,2
млн грн., у 2008 році — 6681,4 млн грн., то у 2014 році
до місцевих бюджетів різного рівня було акумульовано
12083,4 млн грн. (рис. 7).
Така динаміка надходжень плати за землю зумов!
лена фактично щорічною індексацією ставок земельно!
го податку у зв'язку галопуючою інфляцією, припинен!
ням дії Закону України "Про плату за землю", що зву!
зило перелік землевласників та землекористувачів, яким
надавалися різного роду пільги, а також тривалим пе!
ріодом існування сурогатного податкового інструмен!
ту — фіксованого сільськогосподарського податку.
Тривалий період використання фіксованого сільсько!
господарського податку не давало можливості ідентиф!
ікувати реальну базу стягнення фіскальних платежів за
володіння і використання сільськогосподарських земель,
що стимулювало виникнення землекористувачів з над!
мірно високим рівнем концентрації земельних активів, що
врешті!решт прискорило агрохолдингізацію сільськогос!
подарського виробництва і поглибило кризові явища у
соціально!економічному розвитку українського села.
При цьому питома вага плати за землю в загальних
надходженнях зборів за спеціальне використання при!
родних ресурсів не корелює з абсолютною величиною
надходжень. Так, низхідна тенденція в динаміці надход!
жень плати за землю за період з 2012 по 2014 рік (якщо
у 2012 році частка плати за землю в загальній величині
надходжень природно!ресурсних платежів складала
71,11%, то у 2014 році вона знизилася до 35,97%) зу!
мовлена збільшенням абсолютної величини плати за

користування надрами, оскільки до складу цього пла!
тежу було введено рентну плату за нафту, природний
газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні.
Одним з резервів нарощення надходжень до місце!
вих бюджетів є удосконалення системи адміністрування
орендної плати, що виплачується власникам землі
сільськогосподарськими підприємствами, які входять у
вертикально інтегровані підприємницькі утворення хол!
дингового типу. Значний потенціал нарощення надход!
жень плати за землю до місцевих бюджетів пов'язаний з
оновленням нормативної грошової оцінки різних категорій
земель на основі врахування глобальних трендів їх вар!
тості, передусім земель сільськогосподарського призна!
чення. Підвищення рівня капіталізації їх залучення в гос!
подарський оборот безпосередньо пов'язане із завершен!
ням формування повноцінного ринку цієї категорії земель.
Це дасть змогу визначити реальну цінність сільськогоспо!
дарських угідь, що відповідним чином позначиться на став!
ках земельного податку й орендної плати.
Значні резерви збільшення надходжень плати за
землю пов'язуються з розширенням бази її стягнення,
а саме за рахунок земель водного фонду та земель лісо!
господарського призначення, де не проведено повно!
цінної грошової оцінки. Введення класичного земельно!
го податку за використання земель водного фонду та
земель лісогосподарського призначення і відповідна
корекція ставок орендної плати за використання цих
земель дадуть можливість на порядок підвищити над!
ходження до місцевих бюджетів окремих економічних
районів та збільшити обсяги фінансування проектів
відродження найбільш депресивних територій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Збори (рентна плата) за спеціальне використання при!
родних ресурсів є основним інструментом фіскального
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регулювання природокористування, який спрямований на
забезпечення перерозподілу ренти в інтересах власника
природних ресурсів, як правило, українського народу, у
зв'язку з господарським освоєнням природно!ресурсно!
го потенціалу. Внаслідок постійного лобіювання окреми!
ми представниками великого бізнесу доцільності збере!
ження мінімального рівня нормативів плати за спеціальне
використання природних ресурсів, оскільки за незадов!
ільного рівня інноваційно!технологічної модернізації ос!
новного капіталу дешевизна природної сировини висту!
пає одним з основних чинників конкурентоспроможності
продукції вітчизняних промислово!фінансових груп, пито!
ма вага надходжень природно!ресурсних платежів до Зве!
деного бюджету України є незначною, зокрема за період
з 1999 по 2014 рік вона коливалась у межах 2,71—7,37%.
Це свідчить про незначні бюджетні можливості щодо реа!
лізації інвестиційних проектів по відтворенню природно!
ресурсного потенціалу та охороні довкілля.
При цьому надходження природно!ресурсних пла!
тежів до сільських бюджетів є однією з основних статей
доходів, що пов'язано з незначною діловою активністю
підприємницьких структур у сільській місцевості, що
відповідним чином відображається на величині традиц!
ійних податків, зокрема податку на доходи фізичних осіб,
які надходять до бюджетів сільських територіальних гро!
мад. Питома вага зборів за спеціальне використання при!
родних ресурсів у структурі доходів сільських бюджетів
у 2000 році становила 39,57%, а у 2013 — 40,93%. При
цьому резервом зростання надходжень даного виду пла!
тежів до бюджетів сільських територіальних громад ста!
не передання у власність цих громад природних ресурсів
поза межами населених пунктів у зв'язку з децентраліза!
цією та реформою місцевого самоврядування.
За період з 1999 по 2014 рік у динаміці надходжень
плати за користування надрами, зборів (рентної плати)
за спеціальне використання водних та лісових ресурсів,
плати за землю до Зведеного бюджету України у фак!
тичних цінах у цілому спостерігався висхідний тренд, що
було зумовлено переважно механічним зростанням нор!
мативів плати у зв'язку з інфляційними процесами. В
динаміці надходжень перерахованих платежів у порівня!
них цінах тенденції щодо інтенсивного зростання не
спостерігалося, що свідчить про відсутність реальних
зрушень щодо збільшення бази вилучення природно!
ресурсної ренти. Прикметною рисою надходжень
зборів та плати за спеціальне використання природних
ресурсів до Зведеного бюджету України є те, що за пе!
ріод з 1999 по 2012 рік найбільшу питому вагу в струк!
турі природно!ресурсних платежів займала плата за
землю, а за період з 2013 по 2014 рік найбільшу частку
вже займала плата за користування надрами. Причиною
цього стало зарахування до плати за користування над!
рами рентної плати за видобуток вуглеводневої сиро!
вини, яка раніше була окремим платежем.
Збільшення надходжень природно!ресурсної ренти
до Зведеного бюджету України стане можливим за умо!
ви кардинального перегляду методологічних підходів та
соціального підгрунтя нарахування окремих видів зборів
(рентної плати) за спеціальне використання природних
ресурсів. Зокрема у фіскальному регулюванні спеціаль!
ного використання водних ресурсів необхідно перейти
від рудимента командно!адміністративної економіки —
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територіально!галузевого підходу до підходу, який вра!
ховує роль води у відтворювальному процесі. Доцільно
суттєво розширити базу нарахування плати за землю за
рахунок введення прямих податків за використання зе!
мель водного фонду та земель лісогосподарського при!
значення. Нормативи плати за використання надр для
видобутку корисних копалин мають враховувати світові
тренди на ринку мінеральної сировини та рівень рента!
бельності діяльності гірничовидобувних підприємств.
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INTO THE FIXED CAPITAL

У статті доводиться необхідність використання спеціального методичного інструментарію для
визначення податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, який дозволяє форма
лізувати економічний інтерес інвесторів, направлений не тільки на отримання мінімальної нор
ми прибутку, а і на отримання економічної ренти.
Authors prove a necessity to apply the special techniques for estimation of the tax burden on
investments into the fixed capital, that account for economic interests of the investors, targeted
towards an acquisition of economic rent rather than of a minimal profit rate.

Ключові слова: податкове навантаження, капітальні інвестиції, методи оцінки, інвестиційні подат#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиційна політика, яка визначає політику еконо!
мічного розвитку та конкурентного положення країни у
світі, в значній мірі залежить від забезпеченості еконо!
міки капіталом. Інвестиції в основний капітал створю!
ють потенціал і якість економічного розвитку країни.
Для управління інвестиційними процесами використо!
вується розвинутий арсенал методів: бюджетних, по!

даткових, кредитно!грошових, зовнішньоекономічних
та митних, але головною метою інвестора при інвесту!
ванні є можливість одержати високу норму прибутку.
Отримання високої норми прибутку, в значній мірі за!
лежить від діючої системи оподаткування, тому однією
із головних умов при виборі вкладання коштів відіграє
прийнятий для інвестора рівень податкового наванта!
ження в країні інвестування.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Проблемі податкового стимулювання інвестиційної
активності відводиться провідне місце в роботах вітчиз!
няних та зарубіжних дослідників. Цій проблемі при!
ділена увага в роботах В. Вишневського, Т. Єфименко,
А. Крисоватого, І. Луніної. Оцінка податкового наван!
таження на фактори виробництва та споживання дослі!
джувалась у роботах А. Соколовської [1], податкове на!
вантаження на доходи від праці та капіталу, а також на
кінцеве споживання, з урахуванням змін, запровадже!
них Податковим кодексом України дослідила Н. Фро!
лова [2], серед відомих досліджень у даному напрямі
— розрахунок імпліцитних ставок в Україні, які вико!
нані Ю. Івановим та О. Чумаковою [3]. Значна кількість
праць присвячена оцінці податкового навантаження на
підприємницьку діяльність. У той же час оцінка подат!
кового навантаження на інвестиційну діяльність в Укра!
їні є проблемною сферою, оскільки практично відсутня
методична основа розрахунку індикаторів, які могли б
задовольнити потреби інвесторів у прогнозних оцінках
впливу змін у податковому законодавстві на рівень по!
даткового навантаження на інвестиції та дозволити
здійснювати поглиблену аналітичну оцінку цих змін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування необхідності викори!
стання спеціального методичного інструментарію, який
враховує особливості визначення податкового наван!
таження на інвестиції в основний капітал. Важливою
складовою в даному методичному механізмі є формал!
ізація економічного інтересу інвесторів в отриманні не
тільки мінімальної норми прибутку від інвестицій, але і
додаткової ренти у випадку вибору одного варіанту з
поміж кількох однаково прибуткових інвестиційних про!
ектів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з методологією Світового банку процес опо!
даткування, який враховується як загальні умови подат!
кового навантаження, складається із трьох частин:
— загальна податкова ставка (показує яка частка
прибутку підприємства припадає на сплату податків; до
розрахунку включають корпоративний податок (пода!
ток на прибуток підприємств), внески до фондів обо!
в'язкового соціального страхування та податки на за!
робітну плату (віднесені на рахунок роботодавця), по!
датки на дивіденди, на фінансові операції, на дороги та
транспортні засоби, на нерухомість та на багатство);
— індикатор періодичності здійснення податкових
платежів (скільки разів на рік бізнес повинен подавати
податкову звітність і сплачувати податки);
— витрати часу на дотримання вимог податкового
законодавства (загальна кількість годин у рік на підго!
товку, складання, подачу звітності і здійснення подат!
кових платежів) [4].
У залежності від сфери економічної діяльності в
рамках загальної концепції розрахунку податкового на!
вантаження застосовуються спеціальні методичні підхо!
ди до визначення цього показника.
При обгрунтуванні об'єктивної оцінки рівня подат!
кового навантаження на капітальні інвестиції, необхід!
но враховувати як суто податкові параметри (податкові
ставки, податкові пільги, прозорість податкової систе!

18

ми, ефективність податкового адміністрування, прави!
ла віднесення витрат при визначенні податкової бази,
тощо), так і загальноекономічні параметри (темп інфля!
ції, норма прибутку від інвестицій в країні інвестування,
правила нарахування амортизації основного капіталу та
ін.). При прийнятті рішення щодо інвестування, інвесто!
рові необхідно мати такий податковий індикатор комп!
лексний за характером, який би враховував всі особли!
вості податкової системи та можливі аспекти її змін,
спроектовані на рівень прибутковості інвестиції з ура!
хуванням ризику та інфляції.
У зарубіжних країнах для прийняття інвестиційних
рішень використовується спеціальна методика визна!
чення інвестиційних ефективних податкових ставок,
розрахунок яких здійснюється шляхом формалізації
економічних стимулів до здійснення інвестицій, вираже!
них через показники очікуваної норми прибутку від ка!
піталу та показників витрат, понесених у зв'язку з фор!
муванням капіталу. Найбільш відомі дослідження цієї
проблеми належать М. Кінгу і Д. Фуллертону, які впер!
ше запропонували методичний підхід на основі моделі
гнучкого акселератора з елементами маржинального
аналізу для оцінки податкового навантаження на кор!
поративні інвестиції, а також дали назву відповідному
показникові — "ефективна маржинальна податкова
ставка" (англ. effective marginal tax rate). Дана методи!
ка має високий ступінь інформативності для інвестора і
базується на розрахунку двох спеціальних комплексних
ставок впливу податків з метою прийняття рішення про
інвестиційні вкладення:
— інвестиційна ефективна маржинальна податкова
ставка,
— інвестиційна ефективна середня податкова став!
ка.
Показник "ефективна маржинальна податкова став!
ка" в емпіричних дослідженнях вживається для визначен!
ня рівня податкового навантаження на капітал, працю і
споживання [5]. Тому в даному дослідженні на відміну
від загального поняття "ефективна податкова ставка" для
визначення впливу податків на інвестиції використовуєть!
ся термін "інвестиційна ефективна податкова ставка", яка
в залежності від визначення витрат на капітал розрахо!
вується як "маржинальна" або "середня".
Інвестиційна ефективна маржинальна податкова
ставка [EMTR] — це ставка, яка показує, вплив подат!
кової системи на інвестиційну діяльність шляхом роз!
рахунку різниці між очікуваним доходом від інвестиції і
реальним доходом інвестора після сплати податків
EMTR =

~
p−s
~
p

(1),

де EMTR — інвестиційна ефективна маржинальна
податкова ставка; ~
p — реальна норма доходу від інве!
стиційного проекту до оподаткування; s — реальна нор!
ма доходу від інвестиційного проекту після оподатку!
вання.

(

)(

)

s = 1 − m ⋅ r + π - π - w,
де s — реальна норма прибутку від інвестиційного
проекту після оподаткування; m — ставка податку на
процентний дохід; w — ставка податку на багатство;
r — реальна процентна ставка; π — темп інфляції.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Міжнародне порівняння ефективних податкових ставок, розрахованих для корпоративних податків,
при внутрішньому фінансуванні інвестицій, станом на 2014 р.
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Рис. 1. Міжнародне порівняння ефективних податкових ставок на інвестиції,
які профінансовані з внутрішніх джерел, у 2014 році
Джерело: складено авторами на основі розрахунків та даних Центру європейських економічних досліджень: Effective Tax
Levels Using the Devereux!Griffith Methodology: 2014 report, Taxation Studies, Directorate General Taxation and Customs Union,
European Commission, Zew [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/
common/publications/studies/final_report_2014_taxud_2013_cc_120.pdf

Мінімальна норма доходу до оподаткування, яку
повинен принести інвестиційний проект, для забезпе!
чення інвесторові такого ж прибутку після оподатку!
вання, який би він міг отримати при розміщенні своїх
коштів на фінансовому ринку з реальною ставкою до!
ходності, визначає вартість капіталу. Вартість капіта!
лу, яка формується певною структурою необоротних
активів в умовах вибору вкладання інвестицій, розгля!
дається як оцінка рівноваги на ринку капіталу. Вона
показує маржинальний дохід від інвестицій в різні види
необоротних активів, профінансованих з різних фінан!
сових джерел, які вибирає підприємство!інвестор, щоб
максимізувати свій прибуток на ринку з реальною став!
кою доходу.
Особливістю підходу інвестиційних ефективних
маржинальних ставок є вихідна умова — оцінюється
навантаження для інвестиційного проекту, що прино!
сить нульовий прибуток. Ця умова означає, що валові
доходи від проекту дорівнюють валовим витратам, а
це дозволяє прирівняти норму доходу до оподатку!
вання (р) до розміру валових витрат на капітал. Ос!
танній показник відображає суму витрат на фінансу!
вання інвестиційного проекту, що робить вказаний
підхід широко застосовуваним, так як суму витрат
завжди можна розрахувати. Таким чином, для розра!

хунку EMTR завжди потрібно розраховувати про!
міжний результуючий показник р — норму доходу від
інвестиційного проекту (яка рівна витратам капіталу),
який відображає такий рівень витрат, за якого інвес!
тиційний проект приносить нульовий прибуток. Вка!
заний показник потрібно аналізувати з певною обач!
ністю, оскільки він не відображає в повній мірі рівень
податкового навантаження, тобто неправильно вва!
жати, що, чим вище показник (р), тим вище показник
EMTR, адже на показник доходу після оподаткування
(s), згідно з пропонованим підходом, додатково впли!
вають інші податки: на процентні доходи та доходи
від капіталу, а також загальноекономічні параметри,
зокрема інфляція та приведена реальна процентна
ставка).
На практиці переважна більшість інвестиційних
рішень відхиляються від маржинального підходу, який
базується на впливі корпоративних податків на інвес!
тиції, які приносять нульовий прибуток. Тому інвестори
зацікавлені у вимірюванні впливу корпоративних по!
датків на відносно прибуткові інвестиційні проекти, тоб!
то їх цікавить частка вартості прибуткового інвестицій!
ного проекту до оподаткування, яка буде розподілена
на користь держави. Відповідною мірою цієї частки є
інвестиційна середня податкова ставка (EATR), яка
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Таблиця 1. Відхилення інвестиційних ефективних податкових ставок (маржинальної і
середньої) від ставки податку на прибуток

Країни
Польща
Словаччина
Угорщина
Румунія
Україна

Ставка
податку
на
прибуток

Маржинальна
податкова ставка
EМTR

19
22
19
16
18

21
18,9
22,8
17,9
60,2

Інвестиційні ефективні податкові ставки
Відхилення від
Середня
ставки податку на
податкова ставка
прибуток
EATR
+, –
+2,1
19,7
–3,1
21,1
+3,8
21,8
–1,9
16,8
+42,2
31,8

Відхилення від
ставки податку
на прибуток
+, –
+0,7
–0,9
+2,8
+0,8
+13,8

відноситься до інвестиційних проектів, що, на відміну
від маржинальних проектів, генерують додатковий при!
буток чи економічну ренту.
До розрахунку EATR включається норма прибутку
інвестиції; витрати на формування капіталу; податкові
параметри, які впливають на розмір прибутку до опо!
даткування; ставки податку на прибуток.
Інвестиційна середня податкова ставка визначаєть!
ся як різниця між теперішньою вартістю інвестиційної
ренти до оподаткування (R*) і теперішньою вартістю інве!
стиційної ренти після оподаткування (R), яка віднесена
до норми прибутку від інвестиційного проекту до оподат!
кування, скорегованої на реальну процентну ставку (r):

Інвестиційна середня податкова ставка (EATR) є над!
звичайно важливою характеристикою в умовах, коли
підприємства!інвестори обирають один з!поміж кількох
взаємовиключних варіантів вкладання коштів, тобто з!
поміж кількох однаково прибуткових інвестиційних про!
ектів. Цей показник має широке застосування не лише
в наукових розробках, він також має широке застосу!
вання в практиці оцінки умов при ранжуванні країн за
рівнем податкового навантаження на інвестиції, в т.ч.
враховуючи особливості міждержавних домовленостей
у сфері оподаткування [7], а також для аналізу міжна!
родних трендів в оподаткуванні прибутків підприємств
та формування на основі вказаного аналізу опцій для
*
фундаментальних податкових реформ [8].
R −R
EATR =
У податковій політиці України, не зважаючи на ун!
(2),
p (1 + r )
іфікацію українського податкового законодавства із
де EATR — інвестиційна середня податкова ставка; податковими системами ЄС, на сьогодні не застосову!
R* — теперішня вартість інвестиційної ренти до оподат! ється інструментарій по визначенню інвестиційних
кування; R — теперішня вартість інвестиційної ренти ефективних податкових ставок. У той же час вказані
після оподаткування; р — реальна норма доходу інвес! показники широко застосовуються на практиці в краї!
тиційного проекту до оподаткування; r — реальна про! нах ЄС та ОЕСР. Фахівцями Центру європейських еко!
центна ставка.
номічних досліджень розраховуються інвестиційні
Різниця між показниками економічної ренти до опо! ефективні податкові ставки, які характеризують рівень
даткування (R*) і після оподаткування (R) визначає суму податкового навантаження на інвестиції та публікують!
податкового зобов'язання.
ся для широкого кола користувачів, зокрема з метою
Норма прибутку до оподаткування (р) задається при виявлення тенденцій у рівнях інвестиційної привабли!
розрахунку і є константою.
вості різних країн.
Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку інвестиційних середніх
та інвестиційних маржинальних податкових ставок для України
за період 2011—2014 рр., у %
Основні економічні податкові параметри оцінювання
податкового навантаження на інвестиції:
Реальна процентна ставка, r1
Рівень інфляції, π
Номінальна процентна ставка, i2
Ставка податку на прибуток підприємств, τ
Ставка податку на процентні доходи, т
Ставка податку на дивіденди, d
Економічна норма амортизації* для обладнання, річна, δ
Економічна норма амортизації* для будівель, річна, δ
Економічна норма амортизації* для нематеріальних
активів, річна, δ
Норма прибутковості до оподаткування, р

2011

2012

2013

2014

1,6
8,0
9,7
23,0
0,0
5,0
27,5
7,73

9,8
0,6
10,5
21,0
0,0
5,0
27,5
7,73

11,8
-0,3
11,5
19,0
0,0
5,0
27,5
7,73

2,6
12,1
15,0
18,0
15,0
5,0
27,5
7,73

14,87
20

14,87
20

14,87
20

14,87
20

1
Розрахована фахівцями Світового банку / [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR
2
Розраховано за формулою І.Фішера: (1 + i ) = (1 + r )(1 + π )
де i — номінальна процентна ставка;
r — реальна процентна ставка;
π — темп інфляції.
Примітки: * розраховано авторами на основі таких умов: економічна норма амортизації розрахована для обладнання стро!
ком експлуатації 5 років за методом зменшення залишкової вартості (для розрахунку прийнято, що первинна вартість 10000 грн.,
залишкова — 2000 грн.); у розрахунку враховано метод обліку запасів FIFO — собівартості перших за часом надходження за!
пасів.
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Таблиця 3. Інвестиційні середні та інвестиційні маржинальні податкові ставки в розрізі видів
капітальних активів та джерел фінансування інвестицій за 2011—2014 рр., (корпоративний
рівень — без урахування податків на доходи акціонерів) по Україні в цілому, у %
2011

2012

2013

2014

19,16

15,47

32,31

19,16

15,47

32,31

8,87

5,11

20,85

70,69

17,91

13,84

60,97

70,69

17,91

13,84

60,97

45,56

-4,98

-5,93

32,76

35,20

21,10

17,73

31,04

35,20

21,10

17,73

31,04

25,02

10,36

6,97

19,15

21,16

17,22

59,06

21,16

17,22

59,06

-0,90

-1,76

24,67

20,44

16,89

32,10

20,44

16,89

32,10

9,87

6,28

20,37

70,74

20,09

16,00

60,66

70,74

20,09

16,00

60,66

44,26

-2,23

-3,27

30,63

Податкові ставки для інвестицій в обладнання:
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок нерозподіленого
36,02
RE
прибутку, EATR
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок нового капіталу,
36,02
EATR NE
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок кредитних ресурсів,
26,31
EATR DE
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок
нерозподіленого прибутку, EMTR RE
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок нового
капіталу, EMTR NE
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок кредитних
ресурсів, EMTR DE
Податкові ставки для інвестицій в будівлі:
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок нерозподіленого
прибутку, EATR RE
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок нового капіталу,
EATR NE
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок кредитних ресурсів,
EATR DE

Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок
нерозподіленого прибутку, EMTR RE
69,50
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок нового
капіталу, EMTR NE
69,50
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок кредитних
DE
ресурсів, EMTR
38,53
Податкові ставки для інвестицій в нематеріальні активи:
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок нерозподіленого
прибутку, EATR RE
36,06
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок нового капіталу,
36,06
EATR NE
Інвестиційна середня податкова ставка для інвестицій за рахунок кредитних ресурсів,
26,05
EATRDE
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок
нерозподіленого прибутку, EMTR RE
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок нового
капіталу, EMTR NE
Інвестиційна маржинальна податкова ставка для інвестицій за рахунок кредитних
ресурсів, EMTR DE

Джерело: складено авторами на основі даних Світового банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR; Державної служби статистики України / [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/; норм Податкового кодексу України України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755!17

На рисунку 1 наведені ставки оподаткування, які
враховуються для оцінки інвестиційного клімату в краї!
нах Європи.
Україна за рівнем оподаткування прибутку під!
приємств — 18% відноситься до країн з низьким рівнем
оподаткування, займаючи 18!те місце серед 21!ї краї!
ни; більш низький рівень оподаткування прибутку скла!
дається в Словенії, Румунії та Болгарії.
У той же час ставки, які показують вплив оподатку!
вання безпосередньо на інвестиції різко змінюють при!
вабливість України, як країни для залучення інвестицій.
Інвестиційна ефективна маржинальна податкова став!
ка в 2014 році склалася на рівні 60,2%, що є найвищою
серед європейських країн, наступною за Україною йде
Франція із рівнем даної ставки — 44,5%.
За інвестиційною ефективною середньою податко!
вою ставкою, яка характеризує можливість отримання
інвестором інвестиційної ренти, Україна займає 4!е
місце із рівнем 31,8% після Франції, Іспанії і Мальти,

тобто входить до групи країн з високим рівнем оподат!
кування інвестицій.
Таким чином, Україна є країною, в якій склалася най!
більша диспропорція між стандартною номінальною
ставкою на прибуток підприємств і інвестиційними по!
датковими ставками. Інвестиційна маржинальна подат!
кова ставка перевищує номінальну ставку податку на
прибуток підприємств в 3,3 рази, а інвестиційна серед!
ня податкова ставка перевищує номінальну ставку по!
датку на прибуток підприємств в 1,8 рази, що є абсо!
лютним дисонансом серед європейських країн, вклю!
чених до розрахунку Центром європейських економіч!
них досліджень. Порівняння співвідношення вище на!
ведених ставок, яке склалося по Україні з країнами!су!
сідами України — Польщею, Словаччиною, Угорщиною,
Румунією показує, що відхилення інвестиційних подат!
кових ставок (маржинальної і середньої) від ставки по!
датку на прибуток по ці групі країн по маржинальній
ставці в межах від (!3,1%) в Словаччині до 3,8% в Угор!
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щині по середній ставці в межах від (!0,9%) до 2,8%
відповідно (табл. 1), що свідчить про низьку податкову
конкурентоспроможність України у боротьбі за інвес!
тиційні ресурси.
Співвідношення рівнів ставки податку на прибуток
з рівнями інвестиційних податкових ставок дозволяє
зробити висновок, що Україна, як інвестиційно приваб!
лива держава має низьку податкову конкурентоспро!
можність, а також можна зробити висновок, що запро!
вадження тільки низької ставки податку на прибуток є
недостатньою умовою для зацікавленості до залучен!
ня інвесторів.
З урахуванням методичної основи формування інве!
стиційних маржинальних та середніх податкових ставок
прийнятих в оцінці інвестиційної привабливості в євро!
пейських країнах, проведені розрахунки податкового
навантаження на інвестиції в Україні за період 2011—
2014 рр. за вихідними даними, наведеними в табл. 2.
Результати розрахунків інвестиційних маржиналь!
них та інвестиційних середніх ставок за видами джерел
фінансування наведені в таблиці 3.
Результати проведених розрахунків показують, що
найвищий рівень податкового навантаження формуєть!
ся для інвестицій, які направляються в обладнання та
фінансуються за рахунок нерозподіленого прибутку та
нового капіталу. Так, у 2014 році інвестиційна маржи!
нальна ставка (EMTR) для інвестицій, профінансованих
за рахунок нерозподіленого прибутку та за рахунок
нового капіталу склала 60,97%, у той час, як інвести!
ційна маржинальна ставка для інвестицій, профінансо!
ваних за рахунок кредитних ресурсів — 32,76%. Така
динаміка характерна також і для інвестицій в будівлі та
нематеріальні активи. Аналіз рівнів інвестиційних ста!
вок в динаміці за період дії Податкового кодексу Ук!
раїни, починаючи з 2011 року, показав, що введення в
дію Податкового кодексу України не призвело до зни!
ження податкового навантаження на інвестиції. Так,
інвестиційна маржинальна ставка (EMTR) для інвестицій
в обладнання в рік введення Податкового кодексу Ук!
раїни складала 70,69% за рахунок нерозподіленого
прибутку та нового капіталу; інвестиційна середня став!
ка (EATR) також відображає аналогічну динаміку, хоч з
іншими рівнями ставок.
Привабливим для інвесторів виглядає податкове
навантаження в 2012—2013 рр. У цих роках інвестиційні
маржинальні ставки по кожному виду капітальних ак!
тивів, а також інвестиційні середні ставки знаходились
в діапазоні не вище номінальної ставки податку на при!
буток, а маржинальні інвестиційні ставки для інвестицій
за рахунок кредитних ресурсів, сформувались на
від'ємному рівні. Низький рівень інвестиційних подат!
кових ставок в ці роки зумовлений головним чином,
низьким рівнем інфляції: у 2012 р. — (0,6%); 2013 р. —
(!0,3%).
Рівні інвестиційних податкових ставок за джерела!
ми фінансування показують, що найбільш привабливи!
ми для фінансування інвестицій є кредитні ресурси, тоб!
то за рахунок боргу; в той час, як використання нового
капіталу та нерозподіленого прибутку характеризуєть!
ся найвищим податковим навантаженням. Така диспро!
порція складається за рахунок наступних умов. Залу!
чення нового капіталу та використання прибутку перед!
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бачає випуск нових акцій і виплату дивідендів, які опо!
датковуються згідно з нормами чинного податкового за!
конодавства. Відповідно податкове навантаження на но!
вий капітал і прибуток формується як найвище. Подат!
кове навантаження на кредитні ресурси є найнижчим,
оскільки відсотки, сплачені за користування кредитом,
підлягають виключенню з податкової бази шляхом
включення їх до витрат, а сам кредит повертається за
рахунок коштів загального обороту.
Високе та нестабільне податкове навантаження на
інвестиції в основний капітал в Україні не тільки нега!
тивно впливає на конкурентоспроможність країни та
можливість залучення інвестицій, що створює негативні
умови для відтворення основного капіталу в Україні.
Проблема відтворення основного капіталу в Україні є
однією із провідних, оскільки, при збереженні про!
порцій між обсягами основного капіталу та зносом,
відбувається подальше зниження виробничого потен!
ціалу національної економіки. Знос основних засобів,
нематеріальних активів, довгострокових біологічних
активів та інвестиційної нерухомості зростав протягом
2005—2014 рр. і досяг рівня, при якому він перевищує
їх вартість більш ніж у 4 рази, при цьому номінальна
вартість зносу за цей період зросла у 25 разів, тоді як
вартість основних засобів, нематеріальних активів, дов!
гострокових біологічних активів та інвестиційної неру!
хомості — лише у 4 рази (ВВП у фактичних цінах за цей
період виріс у 4,5 рази).
Інвестиційні податкові ставки, розраховані на базі
національної податкової системи у розрізі джерел
фінансування інвестицій та факторів, які на них вплива!
ють, показує, що даний методичний інструментарій доз!
воляє отримати досить надійні комплексні оцінки для
прогнозування впливу податків на зацікавленість інвес!
торів по вкладанню коштів в економіку України.

ВИСНОВКИ
Аналіз методичних підходів та практичних розра!
хунків на їхній основі податкового навантаження при
визначенні прибутковості капітальних інвестицій пока!
зує необхідність використовувати спеціальний методич!
ний інструментарій, який враховує особливості інвести!
ційного процесу. Важливою складовою у цих розрахун!
ках є формалізація економічного інтересу інвесторів в
отриманні не тільки мінімальної норми доходу від інве!
стиції, але і додаткової ренти у випадку вибору одного
варіанту з поміж кількох однаково прибуткових інвес!
тиційних проектів.
Визначення податкового навантаження є необхід!
ним етапом в загальній системі інвестиційного плануван!
ня, тому що незважаючи на орієнтацію інвестора на
мінімальну норму прибутку як необхідну початкову умо!
ву інвестування, що враховує інвестиційна маржиналь!
на ставка оподаткування [EМTR], кінцевою метою інве!
стора є оцінка можливості отримання додаткового при!
бутку чи економічної ренти. Для визначення умов по!
даткового впливу на інвестиції з метою отримання до!
даткової норми доходу (понад мінімальну) необхідно
використовувати спеціальний розрахунковий інструмент
— інвестиційну середню податкову ставку [EATR].
Аналіз номінальних ставок податку на прибуток,
інвестиційних маржинальних та середніх ставок оподат!
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кування, які розраховані Центром європейських еконо!
мічних досліджень, показує, що Україна, яка входить у
групу країн з низькими номінальними ставками податку
на прибуток (до 18%), має найвищу інвестиційну мар!
жинальну податкову ставку (60,2%) серед 21!ї євро!
пейської країни та входить до групи країн з високим
рівнем (вище 30%) інвестиційної середньої податкової
ставки (31,8%), що негативно впливає на її конкурентні
умови.
Системна оцінка інвестиційних маржинальних та
середніх ставок оподаткування дозволяє на етапі про!
гнозних розрахунків визначити вплив діючої в країні
системи оподаткування на зацікавленість інвесторів у
виборі прийнятого варіанту вкладання коштів, а також
розкрити вплив різних фінансових джерел інвестицій з
урахуванням не тільки впливу податків, а і через вплив
змін загальноекономічних показників розвитку (темп
інфляції, правила нарахування амортизації, норма при!
бутку від інвестицій в країні інвестування). Інвестиційна
діяльність, як окремий вид економічної діяльності ви!
магає створення відповідних умов та їх оцінки для залу!
чення інвестицій з метою визначення конкурентоздат!
ності України серед європейських країн. Однією з го!
ловних умов є оцінка впливу оподаткування доходів
інвесторів, тобто необхідно:
— постійно комплексно оцінювати зміни в подат!
ковій системі на стадії їх розробки; залучаючи до цього
спеціальний розрахунковий інструментарій, який є при!
знаним у сфері інвестиційного планування та оцінки
ефективності інвестицій та використовується європейсь!
кими країнами;
— щорічно у складі аналітичних обгрунтувань дер!
жбюджету визначати податкове навантаження на інве!
стиції на плановий період одночасно із поглибленим
аналізом цього показника за попередні 2 роки, а також
прогнозний розрахунок на наступні 2 роки, що необхі!
дно для довготермінових капіталовкладень;
— виконання цієї роботи вимагає наявності відпо!
відної державної служби, яка на постійній основі виз!
начала б відповідність умов державного регулювання,
в т.ч. змін податкового законодавства на зацікав!
леність інвесторів у залученні інвестицій, використо!
вуючи для цього спеціальний економічний інструмен!
тарій.
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SOCIOQECONOMIC IMPORTANCE AND PERSPECTIVES INNOVATION BIOENERGY
BREAKTHROUGH

Стаття присвячена дослідженню можливостей та перспективного розвитку біоенергетики в
Україні як альтернативного джерела енергії. Наведено основні типи біотехнологій, які базуються
на впроваджені інновацій з позиції використання відновлювальних джерел енергії. Доведено,
що біоенергетика має досить важливе значення у соціальноекономічному розвитку країни.
The article investigates the opportunities and prospective development of bioenergelics in Ukraine
as alternative energy sources. Shows basic types of biotechnologybased innovations introduced
with the position of renewable energy. Proved that bioenergelics has a very important socioeconomic
development.

Ключові слова: біоенергетика, біомаса, біопаливо, біотехнології, інновації, розвиток, перспектива.
Key words: bioenergelics, biomass, biofuels, biotechnology, innovation, development, prospect.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна енергетична криза потребує невідкладних
заходів вирішення соціально!економічної проблеми
енергетичної безпеки, що може бути вирішено тільки за
рахунок раціонального використання всіх існуючих на
Землі і навколишньому просторі джерел палива та
енергії або пошук альтернативних джерел енергії.
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Потенційні запаси енергетичних ресурсів у світі
здатні забезпечити безперервно зростаючі енергопо!
треби людства на тривалу перспективу. Однак оцінка їх
обсягу дозволяє зробити висновок, що поновлювані
джерела енергії за своїми запасами набагато переви!
щують невідновлювані. Інтенсивний розвиток госпо!
дарської діяльності та використання невідновлюваних

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016
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Рис. 1. Структура альтернативних відновлювальних енергетичних ресурсів в Україні
на 2030 рік
Джерело: розраховано авторами за даними [6].

природних ресурсів, на сьогодні викликають занепокоє!
ння у зв'язку з небезпекою порушення екологічної
рівноваги у навколишньому середовищі через спалю!
вання величезної кількості органічного палива і викидів
різних шкідливих речовин. Проблема захисту довкіл!
ля — це проблема збереження довкілля людського су!
спільства, тваринного і рослинного світу. Крім того, на!
явні запаси енергоресурсів необхідно раціонально ви!
користовувати, забезпечуючи витрачання їх з найбіль!
шою економічною ефективністю.
Важливе соціально!економічне значення в сільсько!
му господарстві має також самовідновлювана органіч!
на речовина, що генерується рослинами у процесі фо!
тосинтезу як біомаса. Первинним джерелом біомаси є
дерева, сільськогосподарські культури, водорості. Піс!
ля збору та переробки біомаси у товарні продукти ут!
ворюються відходи. Виробництво і переробка біомаси
для отримання енергії має такі переваги: відновлю!
ваність, здатність до акумулювання енергії для викори!
стання її в будь!який час, відносно невисока вартість,
екологічна безпека. У загальному обсязі біомаси знач!
не місце займають побічні продукти рослинництва і
відходи тваринництва. Тому вивчення еколого!економ!
ічних особливостей перетворення видів біомаси у енер!
гію за рахунок впровадження біотехнологій розгля!
дається як інноваційний процес й представляє науковий
інтерес, що обумовлює актуальність теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблеми макроекономічного регулю!
вання розвитку енергетичних аспектів з урахуванням ви!
користання альтернативних джерел енергії з позиції
інноваційного процесу задля забезпечення енергетич!
ної безпеки країни займались провідні вчені, зокрема

Г.Г. Гелетуха [1], Т.А. Желєзна, Г.М. Калетник [2], Ю. Мат!
вєєв [4], В.Я. Месель!Веселяк [5], О.І. Соловей [8] та
інші. Водночас, незважаючи на велику кількість науко!
вих праць щодо розвитку біоенергетики в Україні, по!
требують подальшого дослідження у напрямі пошуку
альтернативних джерел енергії як інструменту іннова!
ційного процесу задля соціально!економічного зростан!
ня країни.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних та
практичних засад соціально!економічного розвитку біо!
енергетики та окреслення перспектив її розвитку з по!
зиції інноваційного прориву в України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Альтернативні джерела енергії та біотехнології
відіграють важливу роль у подолані кризової ситуації у
енергетиці, яка зумовлена зростанням енергоспоживан!
ня у суспільстві. Широке проникнення біотехнологій в
економіку світового господарства знайшло своє відоб!
раження і в тому, що сформувалися нові терміни для
позначення глобальності даного процесу:
— "біла біотехнологія" — застосування біотехно!
логічних методів у промисловому виробництві;
— "червона біотехнологія" — у фармацевтичному
виробництві та медицині;
— "зелена біотехнологія" — в сільськогосподарсь!
кому виробництві у галузі рослинництва та тваринницт!
ва;
— "синя біотехнологія" — біотехнології для штуч!
ного вирощування і подальшої переробки водних
організмів (аквакультура або марикультура).
Економіка, що інтегрує всі ці інноваційні області,
отримала назву "біоекономіка". Варто відмітити, що у
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Таблиця 1. Енергетичний потенціал біомаси України, 2013 р.
Вид біомаси
Солома зернових культур
Солома ріпаку
Відходи виробництва соняшника
Відходи виробництва кукурудзи на зерно
Біогаз (з кукурудзи)
Вторинні сільськогосподарські відходи
Біодизель
Біоетанол (з кукурудзи та цукрових буряків)
Деревна біомаса
Біогаз з відходів та побічної продукції

Теоретичний
потенціал, млн т
30,6
4,2
20,9
40,2
3,3 млрд м3
метану
6,8
4,6
1,6 млрд м3
метану

Енергетичний
потенціал,
млн т у.п.
4,54
0,84
1,72
4,39
3,68

Можливість
отримання
енергії, %
30
40
40
40
90

0,69
0,47
0,99
1,97
0,97

63
96
50

Джерело: розраховано авторами за даними [1].

Євросоюзі оборот сектора біоекономіки в 2014 році
склав понад 1,8 трлн євро, що має економічний та со!
ціальний аспект — у ньому зайнято близько 10 % пра!
цездатного населення. Згідно з Законом України "Про
альтернативні джерела енергії" [6] та Розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про схвалення Енергетич!
ної стратегії до 2030 року" загальний обсяг інвестицій у
розбиток галузі біоенергетика становить близько 12
млрд грн. Очікується, що енергетичне використання біо!
маси щорічно здатне забезпечити заміщення викопних
палив у розмірі 9,2 млн т у.п., у тому числі за рахунок
переробки соломи на енергоресурси 2,9 млн т у.п., тор!
фу — 0,6 млн т у.п., відходів деревини — 1,6 млн т у.п.,
використання біогазу — 1,3 млн т у.п., використання
твердих побутових відходів — 1,1 млн т у.п. й викорис!
тання етанолу та біодизеля — 1,8 млн т у.п. [7]. Страте!
гією розвитку енергетики в Україні на 2030 рік визначе!
на перевага за біоенергетикою 71,9 % (рис. 1), де біо!
маса становить основу альтернативних відтворюваль!
них енергетичних ресурсів.
Для виконання поставленої мети Україна володіє
великими запасами біоресурсів, включаючи ліси,
відкриті лісонасадження, сільськогосподарські та лісові
відходи. Із врахуванням того, що більшу частку у струк!
турі відновлювальних джерел енергії займає біомаса,
основний потенціал біомаси для виробництва енергетич!
них ресурсів становить 27 млн т у.п. у 2013 році (табл.
1).
За даними проекту Концепції "Енергетична платфор!
ма України" [3] енергетичний потенціал біомаси пред!
ставлений такими складовими: 1) енергетичний потен!
ціал рослинної біомаси, у тому числі біомаса зернобо!
бових культур — 21110 тис.МВтгод. / рік; біомаса со!
няшника — 47964 тис.МВт год./рік; рослинні відходи
кукурудзи — 49950 тис.МВтгод./рік; рослинні відходи
овочів відкритого і закритого грунту — 12070 тис. МВт
год./рік; 2) енергетичний потенціал тваринницької біо!
маси, у тому числі вихід біогазу — 16706 млн м3/рік;
заміщення органічного палива — 13373 т у. п./рік; 3) від!
ходи лісу, у тому числі осереднений обсяг відходів для
використання у вигляді палива — 585,4 тис. м3/рік;
енергозбереження відходів для використання у вигляді
палива — 114,9 тис. т у.п./рік.
З метою зниження енергетичної залежності аграр!
них підприємств від паливно!енергетичних ресурсів
здійснений пошук способів відновлення енергоносіїв, за
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рахунок власного виробництва біогазу з відходів жит!
тєдіяльності худоби. Серед найбільш вагомих іннова!
ційних заходів при виробництві сільськогосподарської
продукції є зменшення витрат кормів та затрат праці у
розрахунку на одиницю продукції, що має соціально!
економічний ефект, підвищується продуктивність праці,
знижується собівартість продукції, обсяги виробницт!
ва (за рахунок підвищення продуктивності тварин) і ре!
алізації продукції збільшуються, що сприяє підвищен!
ню доходів і прибутку (табл. 2). Впровадження на
підприємстві Агрофірма "Батьківщина" принципу без!
відходного виробництва за умови переробки відходів
життєдіяльності тварин використана біоустановка "КО!
БОС!1". Прогнозні розрахунки добового виходу біома!
си становлять 50,37 т та за рік 18,38 тис. т, що дозволяє
виробити додаткового альтернативного джерела енергії
667,0 тис. м3 біогазу й після його використання підви!
щити рівень рентабельності виробництва продукції ско!
тарства на 5,84 %.
Відповідно перетворення біомаси на альтернативні
джерела енергії потребують впровадження новітніх біо!
технологій за рахунок розвитку інноваційних процесів
[9; 10], які з кожним роком як у світі, так і й нашій дер!
жаві мають великий попит. Використання місцевих біо!
ресурсів створюють передумови для стимулювання про!
мислового розвитку та зростання зайнятості особливо
у сільській місцевості. Отже, біотехнології в енергети!
ці — це технології, отриманні в промислових масшта!
бах енергії з різних видів відновлюваної сировини біо!
логічного походження (рідкого, твердого і газоподіб!
ного біопалива). Біомаса існує у вигляді цілого ряду
форм, як, наприклад, тверда або волога біомаса, рос!
линна олія або цукор. Всю цю сировину можна пере!
творювати в цінний енергетичний продукт, використо!
вуючи хімічні, термічні та біологічні процеси.
Відповідно біомасу і біоенергетичні джерела мож!
на класифікувати залежно від їх кінцевого призначен!
ня:
— виробництво тепла: спалювання деревини для ви!
робництва тепла є основним процесом, застосовуваним
у світовій біоенергетиці; при цьому постійно ведуться
роботи щодо його удосконалення і зниження викидів.
Залежно від розміру можна виділити кілька систем. У
невеликих опалювальних системах для домогоспо!
дарств, як правило, використовуються дрова. У середніх
системах доцільно спалювати деревну тріску в гратчас!
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Таблиця 2. Прогноз показників ефективності за самозабезпечення енергоносіями
в Агрофірмі "Батьківщина"
Прогноз
(2017 р.)
потужність
підприємства, корів
400
600

Фактично
Показник

Виробництво молока
Валовий надій молока, ц
Продуктивність корів, кг
Виробничі витрати, млн грн.:
у т.ч. на 1 ц молока, грн.
Реалізовано молока, ц
Виручка від реалізації, млн грн.
Повна собівартість, млн грн.
Прибуток, млн грн.
Рівень рентабельність, %
Виробництво яловичини
Виробничі витрати, млн грн.:
у т.ч. на 1 ц живої маси, грн.
Реалізовано худоби, ц
Виручка від реалізації, млн грн.
Повна собівартість, млн грн.
Прибуток, млн грн.
Рівень рентабельність, %
Виробництво та використання біогазу
Вихід біомаси за рік, тис. т
Витрати на отримання біогазу, млн грн.
Вихід товарного біогазу, тис. м3
Вартість отриманого біогазу, млн грн.
Прибуток, тис. грн.
Повна собівартість, тис. грн.
Рівень рентабельність, %
Рівень рентабельності із врахуванням використання біогазу, %

тих бойлерах. У великих бойлерах можна спалювати
широкий спектр палив, включаючи деревні відходи і
некондиційне паливо;
— виробництво електричної енергії і когенерація
теплової та електричної енергії: в даний час основним
методом тут також є спалювання, однак при цьому з'яв!
ляються і нові технології такі, як газифікація, а в серед!
ньостроковій перспективі і піроліз;
— біогаз, якій одержується за рахунок анаеробно!
го зброджування, в основному використовується в про!
цесах когенерації. Тверді і рідкі залишкові продукти ча!
сто використовуються в якості добрив на фермах, рідкі
біопалива: рослинні олії, метил, складний ефір (або біо!
дизель) можуть використовувати як в суміші з дизелем,
так і в чистому вигляді. При використанні в суміші в
співвідношенні від 2 до 30 % не потрібно ніякої модер!
нізації двигунів. Лише деякі зміни можуть знадобитися
при використанні даного палива в співвідношенні 30—
100 %. Все більша кількість виробників автомобілів
впроваджують двигуни, які здатні працювати на таких
видах палива. Чисті рослинні олії можна також викори!
стовувати або в сумішах, або в чистому вигляді, проте в
останньому випадку необхідна модернізація двигуна.
Етанол виробляється за рахунок ферментації сировини
на цукровій основі, після чого слід процес дистиляції.
Його можна використовувати в бензинових двигунах, у
сумішах слабкої концентрації (5 ... 20 %), у сумішах ви!
сокої концентрації (85 %) у спеціальних двигунах або в
чистому вигляді в модернізованих двигунах.
Етанол може бути також перетворений в етил!тер!
того!бутиловий ефір і змішаний з бензином (15 %). Рідкі
біопалива можуть також проводитися з біогазу (метан),

Відхилення
(+,-)

16000
4000
3,62
226,4
13120
4,41
3,97
0,82
20,65

42000
7000
8,45
201,3
34440
11,57
8,81
2,76
31,32

26000
3000
4,83
-25,1
21320
7,16
4,84
1,94
10,62

2,61
1123,4
2322,4
3,25
2,83
0,42
14,84

3,93
1041,5
3769,8
5,28
4,04
1,24
30,69

1,32
-81,9
1447,4
2,03
1,21
0,82
15,85

-

18,38
2,92
667,0
4,80
1,84
2,96
62,16
36,94

-

а в даний час також ведеться робота над їх отриманням
з деревних матеріалів.
Біомаса має низку переваг порівняно із іншою си!
ровиною при виробництві альтернативних джерел
енергії:
— широка поширеність;
— сприяє підвищенню безпеки енергопостачання;
— біомасу можна зберігати у великих обсягах,
відповідно біоенергію можна виробляти в будь!який мо!
мент;
— створення стабільних робочих місць, особливо в
сільськогосподарських районах;
— процеси розробки технологій і "ноу!хау" створю!
ють перспективні можливості для експорту технологій;
— зниження викидів двоокису вуглецю та інших
шкідливих викидів. Двоокис вуглецю захоплюється з
атмосфери рослинами при їх зростанні. У процесі ви!
користання енергії вуглець повертається в атмосферу,
утворюючи замкнутий кругообіг вуглецю без збільшен!
ня викидів CO.
Біоенергетика має досить важливе значення у со!
ціально!економічному розвитку країни. Передусім, по!
трібно наголосити на роль біоенергетики у вирішенні
проблем із зайнятістю населення.
Біоенергетика забезпечує децентралізовані постав!
ки енергії. Створення біоенергетичних підприємств
сприятливо впливає на розвиток сільських регіонів, бо
створюються робочі місця і надається підтримка пере!
робним та іншим підприємствам. Робочі місця створю!
ються в рамках всього виробничого ланцюжка, почина!
ючи від збору біомаси в лісі або "енергетичних" куль!
тур, вирощуваних на фермах, до постачальників транс!
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портних послуг, технологій перетворення, монтажників,
трейдерів тощо. Нові робочі місця передбачаються для
широкого ряду працівників, від звичайних співробітників
до спеціальних інженерів і електронників.
Зайнятість буде забезпечуватися за рахунок ро!
бочих місць у таких сферах, як постачання, матері!
ально!технічне забезпечення, будівництво, обслуго!
вування та експлуатація заводів по перетворенню
енергії. Крім того, утворюються і непрямі робочі місця
в загальній економічній системі в результаті витрат
на біоенергетику, пов'язаних з виробництвом біопа!
лива, коли здійснюється підтримка промислових, сер!
вісних та інших підприємств. Високий прибуток на
підприємствах може зумовити створення ще більше
нових робочих місць.
Окрім того, біоенергетика буде сприяти промисло!
вому розвитку.
Так, наприклад, європейський промисловий сектор
біоенергетики в основному складається з малих і се!
редніх компаній, хоча зустрічаються і великі промислові
групи. Серед великих підприємств по когенерації ліди!
руючі позиції займають скандинавські компанії. Фінські
компанії досягли високого технологічного рівня в тех!
нологіях спалювання в киплячому шарі. Виробничі по!
тужності, засновані на даній технології, у Фінляндії скла!
ли 1900 МВт, при цьому вона забезпечує понад 50 %
загальносвітових потужностей.
Соціально!економічний ефект від реалізації цілес!
прямованих заходів з розвитку біоенергетики та біопа!
лива полягає у:
— істотному зниженні рівня забрудненості повітря
в містах, що веде до зниження рівня захворюваності
мешканців населених пунктів;
— істотної економії витрат на тепло та електроенер!
гію підприємствами та організаціями, у яких утворюють!
ся великі обсяги органічних відходів (за рахунок впро!
вадження локальних установок з виробництва біогазу
та перетворення його в тепло і електроенергію). Це спри!
ятиме, у свою чергу, стримування цін на послуги житло!
во!комунального господарства;
— створення нової, невичерпною статті експорту,
що компенсує очікуване у довгостроковому періоді зни!
ження прибутку від палива з викопних джерел.

ВИСНОВКИ
Сьогодні біоенергетика є стійким напрямком роз!
витку в розвинутих країнах світу. Вона може внести
значний внесок у підвищення надійності та безпеки
енергопостачання, сприяючи при цьому зниження пар!
никових викидів. Завдяки використанню місцевих біо!
паливних ресурсів створюються економічні посилки для
стимулювання промислового розвитку та збільшення
зайнятості, особливо в сільських регіонах.
Біоенергетика охоплює різні напрямки, які відрізня!
ються власними технічними, екологічними, економічни!
ми і соціальними характеристиками. Таку різно!
манітність можемо яскраво спостерігати, якщо подиви!
тися на картину розвитку біоенергетики в Європі. Краї!
ни з великими лісовими ресурсами, як, наприклад,
північні країни і Австрія, більш просунуті в середньо! і
великомасштабному виробництві тепла та електрое!
нергії, тоді як країни з великими сільськогосподарсь!
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кими регіонами такі, як Франція і Німеччина, володіють
більш досконалими технологіями у сфері рідких біопа!
лив.
Виробництво біоенергетичних ресурсів з деревних
матеріалів не є застарілою технологією. Сьогодні за!
стосовуються сучасні технології з доставки лісомате!
ріалів, перетворенню енергії при цьому забезпечують
високу ефективність і мінімальний вплив на навколишнє
середовище.
Першочерговими заходами щодо подальшого роз!
витку біоенергетики включають:
— виконання європейських і національних політич!
них стратегій по тепловій енергії, бо вона утворює най!
більший ринок для біоенергетики, варто наголосити, що
для реалізації місцевих ініціатив вкрай важливо на!
явність потужної політичної підтримки;
— створення умов, що забезпечують економічну
привабливість біотепла, біоелектрічества і рідких біо!
палив для всіх зацікавлених учасників, при використанні
таких інструментів, як:
— оподаткування викопних палив полегшення опо!
даткування біопалив;
— стимулювання інвестицій у системи біоенергети!
ки;
— інформування населення з метою підвищення
обізнаності про існуючі обмеження енергетичних сис!
тем і можливостях біоенергетики;
— удосконалення інфраструктури та матеріально!
технічного забезпечення для поставок біопалив;
— сприяння процесам розвитку ринку шляхом впро!
вадження механізмів стандартизації та контролю якості
щодо біопалив і технологій перетворення енергії;
— комплексна розробка адміністративних і законо!
давчих документів для біоенергетичних проектів (доз!
воли, допустимі рівні викидів);
— навчання професіоналів таки, як архітекторів,
монтажників, консультантів тощо;
— науково!дослідні розробки для подальшого
підвищення ефективності біоенергетики і зниження ви!
трат.
Запропоновано використання принципу самоза!
безпечення енергоносіями виробництва сільськогос!
подарської продукції при впроваджені інноваційних
заходів, які дозволять оптимізувати потужність аграр!
них підприємств. Переробка відходів життєдіяльності
тварин дає змогу виробляти додатково альтернативні
джерела енергії, а саме: 667,0 тис. м 3 біогазу та вико!
ристати його для обігріву тваринницької будівлі. Са!
мозабезпечення підприємства додатковими енерго!
носіями за переробки побічної продукції тварин ство!
рює умови для підвищення рівня рентабельності ви!
робництва продукції скотарства (молока і яловичини)
до 35,99 %.
Отже, біоенергетика — це один з найважливіших на!
прямів інноваційної економіки, поряд з нано!техноло!
гіями та інформаційними технологіями. У комплексі з
фармацевтикою, біоіндустрія посідає третє місце за
капіталізацією серед провідних секторів світової еко!
номіки, поступаючись тільки банківському і нафтогазо!
вому.
Сьогодні, використовуючи різні інститути, Євро!
пейський Союз прокладає дорогу для великомасш!
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табного розвитку біоенергетики. Амбітні завдання
у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ) відображені в Білій книзі, а також у Дирек!
тиві по електроенергії, одержуваної за рахунок ВДЕ,
та Директиві з рідким біопалива. У загальному ба!
лансі ВДЕ на біоенергетику припадає найбільша ча!
стка, при цьому зберігається потенціал і для подаль!
шого зростання, якщо будуть вжиті відповідні захо!
ди.
Одним з можливих шляхів впровадження біоенер!
гетичних технологій в Україні можливо лише за раху!
нок залучення іноземних інвесторів. При цьому мож!
ливе часткове фінансування державою. Компанії!ви!
робники в такому випадку отримують державну
підтримку у вигляді підготовленої для будівництва май!
данчика з необхідною інфраструктурою (комунікація!
ми, під'їзними шляхами). Подібна схема дає певні га!
рантії потенційним інвесторам, спрощує для них дос!
туп на ринок (не є таємницею, що процедура всіляких
погоджень може вимагати значних фінансових і часо!
вих ресурсів).
Безумовно, державі для створення біоенергетичної
інфраструктури потрібно здійснити значні витрати, од!
нак необхідно розуміти, що це — довгострокові інвес!
тиції, які згодом забезпечать створення робочих місць,
а також комунальні та податкові платежі. Незважаючи
на фінансову кризу, загальні прогнози розвитку біо!
енергетичної галузі виглядають досить оптимістично,
головне, щоб держава не залишилася осторонь у вирі!
шенні першочергових проблем соціально!економічно!
го значення.
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THE IMPACT OF GLOBAL PROCESSES INTELLECTUALIZATION
ON THE ECONOMY OF UKRAINE
У статті визначено основні шляхи та перспективи розвитку економіки України та її регіонів у
світлі глобальної інтелектуалізації і технологічної сингулярності. Досліджено зарубіжний досвід
та ознаки загальної інтелектуалізації, настання сингулярності та використання державою за
ходів підтримки розвитку економіки та нових технологій. Описано два основних напрями пріо
ритетних заходів розвитку економіки України у вигляді впровадження урядових програм роз
витку інтелектуалізації й економіки знань та суспільного мотиваційноспільнотного підходу.
The main path and prospects of development of economy of Ukraine and its regions in the global
intellectualization and technological singularity in the article were identified. The international
experience and features of a total intellectualization, the onset of the singularity and the use of the
state support measures for development of the economy and new technologies was investigated.
The two main directions of priority actions the development of economy of Ukraine in the form of
implementation of government programs for the development of the knowledge economy and the
intellectualization of social and motivational communitybased approach were described.
Ключові слова: інтелектуалізація, регіональна економіка, технологічна сингулярність, глобалізація, про#
цес.
Key words: intellectualization, regional economy, the technological singularity, globalization, process.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постійна гонитва за інноваціями та стрімкий роз!
виток інформаційних технологій привели людство на
поріг докорінних змін. Вони обумовлені безпосе!
реднім впливом на суспільства інформаційної еконо!
міки, бурхливим розвитком робототехніки й автома!
тизації, можливою швидкою появою штучного інте!
лекту та настанням унаслідок цього явища технолог!
ічної сингулярності. У таких умовах Україна знахо!
диться на стадії розвитку постіндустріального сусп!
ільства з цілою низкою проблем: у плані генерування
інновацій, виробництва високотехнологічної про!
дукції, економічними спадами та геополітичними заг!
розами, ризикуючи в процесі глобальних перетворень
залишитись осторонь і значно відстати в розвитку від
провідних держав світу. Тому дослідження можливих
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шляхів розвитку економіки України в нових умовах є
зараз надзвичайно актуальні та потрібні для пом'як!
шення негативних моментів і запобігання проблем у
майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями перспектив розвитку економіки України
та дослідженням трансформацій унаслідок її інформа!
тизації займалися такі вітчизняні вчені, як Решетило В.,
Наумов М., Федотова Ю., Марченко О., Позднякова Л.;
економічними проблемами в процесі настання техноло!
гічної сингулярності — Галюк І., Піддубна Л., Шестако!
ва О. Незважаючи на здійснені напрацювання, ця про!
блема залишається недостатньо висвітленою в сучасній
українській науковій літературі.

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ЦІЛІ СТАТТІ

ну) буде приводити до ще більшого гальмування їх впро!
Мета публікації — визначити основні шляхи та пер! вадження і росту перекосів у структурі національної
спективи розвитку економіки України в світлі глобаль! економіки та суспільства.
ної інтелектуалізації і технологічної сингулярності.
У той же час стрімкий розвиток технологій в розви!
нутих країнах наближає людство до технологічної син!
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
гулярності, однієї з ознак якої є те, що технології розви!
ДОСЛІДЖЕННЯ
ваються настільки швидко, що навіть дослідники і спец!
З переходом до інформаційної економіки та інфор! іалісти з суміжних наук не здатні їх осягнути. Прикладом
маційного суспільства на зміну ринковій економіці, де такої ознаки може бути технологія виробництва сучас!
основним об'єктом є товар в економічних відносинах, них інтегральних плат (мікропроцесорів, оперативної па!
особливо зросла вага технологій, інновацій та знань. м'яті, тощо), яка в США досягла таких висот, що відтво!
Нові терміни "інформаційне суспільство", "інформацій! рити її не можуть в інших навіть високорозвинутих краї!
на економіка" стали характеристикою сучасних найроз! нах. Водночас технології попереднього покоління вироб!
винутіших країн та економік світу. З розвитку цивілізації ництва мікропроцесорів (власного виробництва Китаю,
та прогресивного людського поступу стало зрозуміло, Росії, колишнього СССР) настільки відстали, що їх про!
що [1, с. 4]:
дукт є незатребуваним навіть на власному ринку внаслі!
— інформація в сучасних умовах стала найважли! док повного переходу програмного забезпечення на нові
вішим продуктивним, суспільним і соціальним ресурсом швидкості обчислень. Аналогічна ситуація спостерігаєть!
розвитку, товаром та рушієм сучасної економіки;
ся в багатьох інших високотехнологічних сферах — ви!
— знання складають ядро інформації, найважливі! робництві програмного забезпечення, розробки телеко!
шу її частину, і тому саме вони визначають загально! мунікаційного обладнання, мереж та ін. Це призводить
прийняті назви та характеристику сучасної економіки пе! до різкого збільшення розриву між розвинутими пере!
редових країн світу, підкреслюючи значення інформації довими країнами та країнами, які відстають у розвитку
та інформаційних технологій для економіки і для про! та створенні власних технологій.
цесів розвитку сучасного суспільства;
Процес інтелектуального розвитку людства є аку!
— сучасні інформаційні системи і технології та їх мулюючим вимірником інтелектуального розвитку лю!
глобалізація привели до становлення єдиного інформа! дини як істоти біологічної, соціальної і мислячої (куль!
ційного простору, глобалізації культур, освіти, знань і туротвірної) [3, с. 12]. За своєю сутністю він означає не
економік.
стільки фізичне зростання рівня інтелектуальних мож!
У той же час економіка України по суті набрала рис ливостей людини, як її спроможність ефективно транс!
постіндустріального періоду, але залишилась мозаїчним формувати інтелектуальний потенціал в інтелектуальний
утворенням, в якому присутні як приватні натуральні гос! капітал з акумулюючим відображенням на загальних
подарства, так і ресурсна орієнтованість виробництва, процесах інтелектуалізації суспільства, що тягне за со!
залишки індустріальних вузлів та нові утворення у виг! бою численні синергетичні ефекти.
ляді високотехнологічних компаній спрямованих на ви!
У вітчизняній науці дуже багато уваги приділено
робництво програмного забезпечення, ІТ кластерів та ін. капіталізації інтелектуального потенціалу. Натомість
Модель розвитку розвинутих країн є більш зрозу! знаходимо мало публікацій, котрі присвячені питанням
мілою і чіткою, так само як і перспективи подальшого роз! інтелектуального розвитку та інтелектуалізації суспіль!
витку. У розвинутих країнах так само як раніше товар ства на вищих інституційних рівнях — регіону, держа!
був вихідним пунктом генезису капіталізму і матеріаль! ви, в глобальному просторі. Такі дослідження є необхі!
ний ринок став основою формування індустріального дними з метою конкретизації значимості інтелектуаль!
суспільства. У наш час інтелектуальний товар у цих краї! ного чинника для забезпечення прогресивних змін
нах стає фактором формування інформаційного су! завдяки формуванню соціальних груп (націй) із висо!
спільства з його інформаційним (інтелектуальним) рин! кою генетичною детермінованістю рівня суспільного
ком [2, с. 208]. Поступові природні суспільні й економічні інтелекту. Очевидно, інтелектуальна, освітня еміграції,
перетворення в такому випадку не залишають в еко! військові конфлікти, що тягнуть за собою втрату кра!
номіці розвинутих країн рудиментів та гальмівних за! щого генофонду нації, ускладнюють динаміку та якість
лишків минулого, яких у достатній кількості можна зус! інтелектуального розвитку окремих соціумів. Тому фак!
тріти в економіці України, що призводить до появи та! торна площина формування сприятливих передумов
ких негативних проявів, як ресурсні монополії, від! інтелектуального розвитку має враховувати не лише мо!
сутність здорової конкуренції, корупція та надлишко! тиватори технологічної конкуренції, інституціоналізації
вий бюрократизм у багатьох сферах економічної діяль! попиту на інноваційні, у тому числі роботизовані, тех!
ності. Запозичувальна модель розвитку в цьому плані нології, але й генетичну інтелектуальну основу, підси!
якраз і приводить до того, що багато технологій, які лену цінністю знань, неперервного розвитку людсько!
працюють в інших країнах, стикаються з суттєвими пе! го потенціалу та здатністю його реалізувати з конкрет!
решкодами та не реалізуються в нормальному вигляді ними соціально!економічними ефектами.
Інтелектуальний розвиток людства можна дослід!
у нашій державі. Тому бездумне подальше запозичен!
ня передових технологій, без створення в державі тех! жувати у поєднанні різних фокусів. Вважаємо, що нині
нологій такого типу, без виробництва продукту (а ви! найбільш актуальними є наступні:
1) динамічний фокус:
робляти в сучасних умовах власний товар у зв'язку із
появою "світової фабрики" Китаю з величезним деше!
— діалектичний підхід з розглядом інтелектуально!
вим трудовим ресурсом є задачею дуже важкого пла! го розвитку людства як тривалого процесу, що перебу!
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— мотиваційний підхід з визначенням
рівня мотивації суспільства до неперерв!
ної освіти, інноваційної діяльності з праг!
ненням генерувати ідеї та реалізовувати їх
через існуючі організаційно!економічні і
правові механізми;
Розвиток освітніх процесів, нових
— прогностичний підхід з передбачен!
напрямів та видів освітнього
ням
технолого!сингулярного переходу і
процесу, ІТ освіти, дистанційного
формуванням нового способу організації
навчання
людської життєдіяльності та подальшого
прогресу;
Урядові програми підтримки
Громадянська активність у контролі
3) аксіологічний фокус:
прогресивних технологій, витіснення
за роботою органів державної влади,
— гуманістичний підхід з виявленням
застарілих технологій та ресурсних
активна участь в інноваційних
місця
людини серед "організмів" (антропо!
моделей, ефективне антимонопольне
проектах та створення нових
генез)
та набуття нею ознак постлюдських
законодавство, стимулювання
спільнот, розвиток нових видів
істот з елементами роботизованих систем;
створення, поширення та
самозайнятості
— конкурентний підхід з розумінням
впровадження інновацій, стартапів
можливостей людини "конкурувати" з ро!
ботизованими технологіями, мати змогу
контролювати й забезпечувати їх функ!
ціонування, бути спроможною сприймати
Дотримання прав на інтелектуальну власність,
патентного законодавства та ліцензування
нові підходи організації побуту, праці, роз!
програмного забезпечення
витку, мати фінансову змогу використову!
вати відповідні технології тощо;
4) просторово!часовий фокус:
Інноваційний розвиток економіки України, виготовлення
— підхід індивідуалізму із з'ясуванням
інтелектуального сучасного продукту з високою
спроможності окремої людини спричиняти
доданою вартістю, зниження відставання від провідних
прогресивні зміни загальноцивілізаційного
країн заходу, підготовка до впровадження штучного
характеру через генерацію й реалізацію інно!
інтелекту та сингулярності
ваційних ідей, у тому числі спрямованих на
вдосконалення роботизованих технологій;
Рис. 1. Заходи розвитку процесів інтелектуалізації
— корпоративний підхід з визначен!
для розвитку економіки України
ням спроможності різних форм бізнесу
на інтелектуальноBінноваційних засадах
концентрувати інтелектуальний потенціал,
Розроблено автором.
капіталізувати його і детермінувати таким
ває у поліфакторній площині і не має чітко окресленого чином загальноцивілізаційні прогресивні зміни, у тому
сценарію подій з можливістю як прогресивних, так і рег! числі в напрямку технолого!сингулярного переходу;
ресивних динамік;
— підхід регіоналізму з визначенням можливостей
— утопічний підхід, зокрема з відповідністю техно! регіонів (як окремих адміністративно!територіальних оди!
утопічній моделі розвитку (техно!утопізм грунтується на ниць, так і країн чи їх об'єднань в цілому) концентрувати
переконаннях, що наука і технології створять умови жит! інтелектуальний потенціал та підтримувати конкурентне
тя, наближені до ідеальних; закон, влада та суспільний бізнес!середовище з високим рівнем технологізації вироб!
устрій будуть функціонувати виключно для вигоди і доб! ництва і надання послуг, формування розвиненої та конт!
робуту всіх людей, а передова наука та технології дозво! рольованої віртуальної економічної системи;
лять такому суспільству сформуватись на базі сучасної
— темпологічний підхід з виявленням часових ра!
цивілізації й успішно розвиватись у майбутньому [4, с. 17]); мок досягнення цілей інтелектуального розвитку, зок!
— підхід виявлення зворотних реакцій на прогре! рема забезпечення технолого!сингулярного переходу;
сивні зміни, тобто впливу технологічних інновацій на
5) регулюючий фокус:
процеси інтелектуального розвитку шляхом використан!
— ринковий підхід з обгрунтуванням міри самоорган!
ня роботизованих технологій для людської праці, орга! ізації конкурентного технологічного середовища з націле!
нізації (обслуговування) середовища життєдіяльності ністю на винахідництво штучного інтелекту, безперервне
людини, а також для посилення чи створення нових вдосконалення існуючих та створення нових технологій;
функцій людського організму;
— управлінський підхід з обгрунтуванням держав!
2) результативно!наслідковий фокус:
них механізмів впливу на технологічну конкурентність,
— вартісний підхід із з'ясуванням наслідків реалі! відповідність технологічного прогресу цілям людсько!
зації інтелектуального потенціалу з перетворенням в го розвитку з неприпустимістю суб'єктивізму винахід!
інтелектуальний капітал, на цій основі — формуванням ництва та поглиблення розриву рівня життя між різни!
нового конкурентного середовища (ринку інтелектуаль! ми соціальними групами.
них послуг, знань), і трансформацією відносин власності
Так чи інакше, у сформованих фокусах дослідження
(мова йде про цінність інтелектуальної власності як ви! інтелектуального розвитку людства фігурують техноло!
соко ліквідного товару, котрий, будучи нематеріальним, го!сингулярні орієнтири. Інших концептуальних схем роз!
формує матеріальну основу розвитку [5, с. 119]);
витку людства, з погляду поточних технологічних зру!
Урядова підтримка
процесів
інтелектуалізації
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шень на основі використання його інтелектуальних мож!
ливостей, що є реальними в досягненні, не окреслюєть!
ся. Навіть за умов провалу технолого!сингулярного пе!
реходу зі створенням штучного інтелекту процес досяг!
нення цієї цілі тягне за собою колосальні технологічні
зрушення з використанням прогресивних технологій не
лише в економічній сфері, але й охороні здоров'я,
військово!оборонному комплексі, освоєнні космосу та ін.
Тому для подолання негативних ефектів і створен!
ня підгрунтя для переходу від постіндустріального до
інформаційного суспільства в Україні необхідно систем!
но вживати наступних заходів:
— розвиток освіти, зокрема в сфері ІТ, на нових су!
часних засадах;
— запобігання появи негативних проявів минулого
в економіці: сировинних моделей, монополізму, вико!
ристання застарілих технологій;
— генерація та впровадження в економіці, зокрема
регіональній, власних інновацій;
— всебічний аналіз запозичуваних технологій, їх ап!
робація до українських реалій.
У загальному заходи стимулювання процесів інте!
лектуалізації для розвитку економіки України на інте!
лектуально!інноваційних засадах можна зобразити у
вигляді діаграми (рис. 1).
Вважаємо, що для інтеграції в світові інноваційні
інтелектуалізаційні процеси, що б забезпечило збере!
ження конкурентоздатності та розвиток економіки Ук!
раїні в наш час, у першу чергу необхідно:
— розробити нові урядові програми підтримки, за!
позичення та створення інноваційних проектів, нових
технологій, стартапів;
— стимулювати розвиток освіти на засадах прояву
особистості, конструкторського та новаторського
підходів, з великою увагою до ІТ освіти;
— удосконалити патентне законодавство, забезпе!
чити дотримання прав на інтелектуальну власність для
можливості отримання прибутку від ідей в їх розробників.
Урядової програми підтримки, запозичення та ство!
рення інноваційних проектів, нових технологій та стар!
тапів повинні передбачати наступні заходи:
— податкові знижки та преференції для нових про!
ектів і технологій, видані під конкретний результат;
— податковий тиск та обмеження для старих тех!
нологій, сировинно орієнтованих моделей;
— створення пільгових умов для інвесторів, що
підтримують прогресивні технології.
Особливу роль, окрім того, повинні відігравати
суспільні рухи та настрої безпосередньо самого насе!
лення держави, яке під впливом розуміння важливості
розвитку економіки знань та цінності інтелектуальної
продукції повинно вмотивувати себе здобувати ІТ осві!
ту, навики володіння ПК, Інтернет та сучасними техно!
логіями, програмування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Велика кількість дослідників вважають, що людство
стоїть на порозі глобальних змін, які пов'язані з близьк!
істю розробки штучного інтелекту та можливим настан!
ням сингулярності внаслідок швидкого прогресу обчис!
лювальної техніки і вдосконалення алгоритмів нечіткої

логіки, нейронних мереж та імітації роботи мозку люди!
ни. Такі перетворення можуть привести до повної пере!
будови світової економіки, збільшення розриву між роз!
винутими країнами та країнами, що розвиваються, зане!
паду сировинно спрямованих та індустріальних економік.
Без розробки перспективних напрямків і шляхів підви!
щення інтелектуалізації та інноватизації в Україні еконо!
міка нашої держави може й надалі переживати стагна!
цію, тому їх впровадження є вкрай необхідним уже сьо!
годні. Це може стати напрямком подальших досліджень.
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ІНКОРПОРУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ ПРИНЦИПІВ У
СИСТЕМУ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ БАНКІВСЬКОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ
М. Rubtsova,
PhD (econ.), associated professor, associated professor at International Business Department,
Institute for International Relations at Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv
М. Gasanov,
PhD (econ.), research fellow, Institute for Oriental Studies, Kharkiv

INCORPORATING ISLAMIC PRINCIPLES IN ANTIQCRISIS MEASURES OF THE UKRAINIAN
BANKING SECTOR
З метою виявлення можливих шляхів інкорпорування ісламських фінансових принципів у систему
антикризових заходів українських банків у статті проаналізовано основні типи фінансових контрактів
та відповідні їм законодавчі акти фінансовобанківського регулювання України. Визначено можливі
сфери інкорпорування ісламських принципів у банківський сектор України та обгрунтовано їх пози
тивний вплив на реалізацію антикризових заходів у цьому секторі. Окреслено необхідні зміни у нор
мативноправових актах щодо банківської діяльності стосовно залучення депозитів, кредитування,
інвестування, лізингу, підвищення банківської ліквідності та банківських прибутків відповідно до прак
тики ісламських банків. Розглянуто варіанти диверсифікації традиційного портфелю активів комерц
ійних банків через включення до нього набору ісламських фінансових інструментів, які найкраще адап
товані до нормативної бази НБУ й характеризуються більш високим рівнем прибутковості і більш низь
ким інвестиційним ризиком, що дозволяє в умовах кризи врахувати все різноманіття фінансових
інструментів і взаємопов'язати прибутковість і ризик інвестиційних рішень. Запропоновано шляхи
імплементації принципів ісламського банкінгу у фінансову систему національної економіки.
The main principles of financial contracts and the respective legal acts of Ukraine on financial and banking
regulation are analyzed, to identify potential ways for incorporating financial principles of Islam in the system
of anticrisis measures of Ukrainian banks. The segments in the Ukrainian banking sector where Islamic
principles could be incorporated are defined, with substantiating their positive effects for implementation
of anticrisis measures in this sector. Potential changes in Ukrainian regulatory acts on banking in part of
attracting deposits, crediting, investment, leasing, increase of bank liquidity and banking profits in keeping
with practices of Islamic banks are outlined. Options of diversification of the traditional portfolio of
commercial banks' assets through including in it the set of Islamic financial instruments that are best adapted
to the regulatory framework of the National Bank of Ukraine and feature higher profitability rate and lower
investment risk are analyzed, which enables for utilizing the variety of financial instruments and for relating
the profitability and the risk of investment decisions. Measures to implement principles of Islamic banking
in the financial system of the national economy are proposed.

Ключові слова: ісламська фінансова система, ісламський банкінг, традиційна та ісламська банківські си#
стеми, стійкість, ліквідність банків, ісламські фінансові контракти, нормативно#правове регулювання бан#
ківської діяльності, інкорпорування ісламських банківських принципів.
Key words: Islamic financial system, Islamic banking, traditional and Islamic banking systems, sustainability, liquidity
of banks, Islamic financial contracts, normative regulation of bank activities, incorporation of Islamic banking principles.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

кого сектору України набуває першочергового зна!
чення. Значна волатильність фінансових ринків, ви!
сокий рівень відсоткових ставок на кредитні ресур!
си, загальне падіння ділової активності в Україні ма!
За умов фінансово!економічної кризи проблема ють безпосередній вплив на рівень прибутковості ак!
забезпечення функціональної стабільності банківсь! тивних операцій банків, які в умовах загального пад!
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іння базових макроекономічних показників переваж!
но залежать від залучення фінансів фізичних та юри!
дичних осіб. Орієнтація фінансово!кредитних інсти!
туцій України на традиційну бізнес!модель забезпе!
чення прибутків переважно за рахунок банківської
маржі обумовлює їх високу залежність від монетар!
ної політики НБУ. За цих умов актуалізується питан!
ня розширення фінансового інструментарію функці!
онування комерційних банків України. Одним зі
шляхів його вирішення є розгляд нетрадиційних, зок!
рема ісламських фінансових контрактів як можливих
інструментів, сприятливих для формування ресурсно!
го потенціалу та забезпечення стабільності національ!
ної банківської системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Після останньої глобальної фінансової кризи
2008—2009 рр. вітчизняні вчені активізували досліджен!
ня теоретичних і практичних аспектів підвищення ефек!
тивності комерційних банків України з урахуванням дос!
віду ісламських банків. Переважна більшість робіт при!
свячена тенденціям і проблемам інтернаціоналізації
ісламського банківського капіталу, чинникам, що обме!
жують запровадження схем ісламського банкінгу в му!
сульманських і немусульманських країнах, перспекти!
вам подальшої ісламізації міжнародного банківського
капіталу. Такі українські, як Л. Гуляєва [1], В. Корнєєв
[2], В. Кремень [3], І. Москаленко [3], В. Туров [4], О. Чу!
гаєв [5], Т. Юхименко [6], зосереджуючи в своїх досл!
ідженням увагу на різних аспектах функціонування
ісламської моделі фінансової системи (ресурсному по!
тенціалі, інституційній складовій, спектрі фінансових
послуг, лізингу, страховій діяльності, інвестиційній
сфері тощо), погоджуються з доцільністю поширення
ісламських принципів на банківську сферу України.
Проте незважаючи на значний науковий доробок зі
зазначеної проблематики залишається недостатньо
розробленою низка питань із інкорпоруванням прин!
ципів ісламського банкінгу в систему функціонування
банківського сектору України, що і становить завдан!
ня дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За умов фінансово!економічної нестабільності в
Україні комерційні банки відчувають суттєвий дефіцит
фінансування, що створює додатковий тиск на лік!
відність та прибутковість банківських операцій. Потре!
ба банків у фінансуванні переважно задовольняється
різними інструментами грошового ринку, насамперед
міжбанківськими кредитами та інвестиційною банківсь!
кою діяльністю. Їх використання дозволяє банкам
підтримувати необхідний рівень поточної ліквідності
через переливання ресурсів між учасниками ринку. У
період нестабільної макроекономічної ситуації ук!
раїнські банки залучають кредити на міжбанківських
ринках. Рівень ставок за такими кредитами безпосеред!
ньо впливає на масштаби можливих витрат для конкрет!
ного банку з метою забезпечення дотримання норма!
тивів поточної ліквідності.
Наявний дефіцит фінансування українські банки
компенсують здебільшого шляхом міжбанківських за!

позичень. Так, частка ринкових кредитів складала тре!
тину їх чистих банківських зобов'язань. Спекулятивна
природа міжбанківського капіталу та зростання попиту
на міжбанківські кредити негативно вплинули на ста!
більність українських банків.
Завищений рівень відсоткових ставок на міжбанкі!
вському кредитному ринку є наслідком того, що окремі
банки, які не в змозі підтримувати свою ліквідність на
затверджених НБУ умовах, вдаються до неефективно!
го менеджменту активів і пасивів шляхом проведення
ризикованої політики щодо активних операцій, а відтак,
не мають відповідних інструментів для забезпечення
кредитів. Неефективне управління ліквідністю в украї!
нських банках спричиняє потребу у терміновому поза!
плановому поповненні ресурсної бази на заздалегідь
невигідних фінансових умовах, що, в свою чергу, спри!
чиняє зростання вартості коштів на міжбанківському
кредитному ринку. Такі банки отримують кредити за
підвищеною ціною на міжбанківському кредитному рин!
ку і ще більше погіршують власне фінансове станови!
ще. А банки, які погоджуються надавати кредити таким
контрагентам, свідомо наражаються на додаткові ри!
зики [7].
Для попередження розвитку кризових процесів у
банківській системі України та для зменшення негатив!
них наслідків можливої кризи для всієї фінансової сис!
теми країни необхідним є розроблення системи пре!
вентивних антикризових заходів. У цих умовах банкам
України було б доцільно звернутися до досвіду ісламсь!
ких країн, які мають більш високий рівень стійкості бан!
ківських систем, зокрема в умовах макроекономічноі
нестабільності.
Відповідно до вимог Базель ІІ здатність банківської
установи залишатись функціонально стабільною в умо!
вах кризи оцінюється за допомогою системи нормативів,
які дозволяють кількісно охарактеризувати можливі
втрати банку у разі впливу на банківську систему по!
трясінь різної інтенсивності [12]. Саме в стратегіях
банків, що базуються на ісламських фінансових прин!
ципах передбачено дотримання вимог Базель ІІ при
здійсненні пасивних та активних операцій з метою підви!
щення якості банківських активів, капіталізації банків,
їх поточної ліквідності та прибутковості. Шляхи підви!
щення фінансової стабільності українських банків та
можливі сфери інкорпорування ісламських фінансових
контрактів до законодавства України представлено у
таблиці 1.
Механізм залучення ісламськими банками депо!
зитів безпосередньо регламентується етичними та ре!
лігійними принципами Корану. Ісламські банки зобо!
в'язані приймати депозити фізичних та юридичних
осіб на умовах повернення на вимогу власника та збе!
реження їх повної вартості. Таке розуміння сутності
депозитної операції об'єднує принаймні три типи
фінансових контрактів ісламу: аманах, вадіах та кард
хассан.
Зазначимо, що кард хассан формально є типом кре!
дитного фінансування, яке надається банком на умовах
повернення на встановлену дату та не передбачає спла!
ту відсотка позичальником. Однак за природою кард
хассан фактично є пасивною операцією, яка зменшує
обсяг поточної ліквідності та сприяє прийняттю банком
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Таблиця 1. Інкорпорування принципів ісламського банкингу у банківський сектор України
Заходи
фінансової
стабільності
банків
підвищення
капіталізації
банків
підвищення
якості
банківських
активів
підвищення
банківської
ліквідності
підвищення
банківських
прибутків

Можливі втрати
в кризових
умовах

Нормативи
регулювання
банківської діяльності

Ісламський
фінансовий
контракт

Сфера
інкорпорації

падіння обсягів
кредитування

нормативи капіталу

аманах/вадіах
кард хассан

зростання
кредитних ризиків,
спричинене
кредитною
експансією
невідповідність
структури та
термінів
банківських
активів та пасивів
неефективне
використання
залучених коштів
та нераціональне
управління
витратами

нормативи кредитного
ризику

муррабаха
(таваррук)
бай муаджал
бай салам
бай істисна
іджарах
мурабаха

фінансовий
лізинг

іджарах

мудараба
мушарака

інвестиційний
сертифікат

мудараба
мушарака

нормативи ліквідності

нормативи інвестування

депозити
(міжбанківські
депозити)
споживчий
кредит

Трактування ісламського
контракту з позицій
балансу ісламського банку
Активи
Пасиви
аманах
вадіах
кард хассан
мурабаха

мудараба

Джерело: складено авторами [2; 5; 12].

комерційного ризику позичальника. В цілому, виходя!
чи із традиційного розуміння сутності депозитної опе!
рації ісламські банки радше кредитують вкладника, оскі!
льки кошти на депозитному рахунку не підлягають по!
дальшому використанню в активних банківських опера!
ціях. За певних умов ісламські банки пропонують вклад!
никам заздалегідь визначену премію, яка безпосеред!
ньо залежить від суми депозиту з уточненням, що по!
вне отримання депозиту можливе лише в момент закін!
чення строку депозитного договору.
Аманах (вадіах) є фактично аналогом стандартно!
го ощадного рахунку (депозиту до запитання). Практи!
ка безвідсоткового фінансування (кард хассан) також
має аналоги у фінансовій системі України: відповідно
до Положення "Про порядок формування та зберіган!
ня обов'язкових резервів для банків України та філій
іноземних банків в Україні", затвердженого Постановою
Правління НБУ № 91 від 16.03.2006 р. [15], банки Ук!
раїни зобов'язані перераховувати 40% від суми сфор!
мованих обов'язкових резервів на відповідний рахунок
НБУ.
Таким чином, принаймні формально реалізація
ісламських фінансових принципів має відображення в
частині регулювання обсягів грошової маси в обігу та
управління грошово!кредитним ринком. Залучення бан!
ками безвідсоткових кредитів регламентується також
Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
[15]. Так, відповідно до статті 1 цього Закону, "попе!

редні імпортні депозити — внесення суб'єктами зовні!
шньоекономічної діяльності на безпроцентні рахунки у
банках, які обслуговують їх на території України від
моменту набрання договорами (контрактами) юридич!
ної сили грошових коштів у валюті договору (контрак!
ту)".
Отже, інкорпорування зазначених ісламських прин!
ципів може відбуватись як у сферах макропруденційно!
го та зовнішньоекономічного регулювання і нагляду, так
і у фінансових послугах банків, що представлено на
рисунку 1.
В Україні залучення депозитних вкладів банками
регламентується Положенням про порядок здійснення
банками України вкладних (депозитних) операцій з юри!
дичними і фізичними особами, затвердженим Постано!
вою № 516 Правління НБУ від 03.12.2005 р. [16] та Ін!
струкцією про порядок відкриття, використання і за!
криття рахунків у національній та іноземній валютах,
затвердженою Постановою № 492 Правління НБУ від
12.11.2003 р. [17].
Не викликає сумнівів, що можливість отримання
безоплатного фінансування значно покращує загаль!
ну фінансову стабільність банківської установи. З іншо!
го боку, обмеження на використання отриманих коштів
не відповідає поточній практиці здійснення комерцій!
ної діяльності банками України, а умова щодо збере!
ження вартості депозиту може негативно впливати на
платоспроможність та поточну ліквідність банків.

Залучення фінансування на умовах
Amana, Wadiah

Виконання
монетарних
нормативів НБУ

Регулювання
валютного
ринку

Регулювання банківської
ліквідності та
підвищення процентної
маржі

Рис. 1. Шляхи реалізації антикризових заходів у сфері фінансовоBбанківського регулювання
відповідно до практики залучення депозитів в ісламських банках
Джерело: побудовано авторами.
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Відповідно до встановленої практики банки України не
надають можливості вкладникам достроково припини!
ти дію депозитного договору, знявши всю внесену
суму.
У Положенні про порядок здійснення банками
України вкладних (депозитних) операцій з юридичними
і фізичними особами [16], при трактуванні сутності бан!
ківського депозиту прямо закріплюється принцип ви!
плати відсотка за користування вкладом та передба!
чається механізм припинення депозитного договору на
вимогу вкладника або на встановлену дату. Тому реал!
ізація механізму залучення безвідсоткових депозитів в
Україні можлива на умовах строковості депозитного
договору. Таким чином, банки можуть пропонувати
клієнтам відкриття строкового рахунку в певній іно!
земній валюті (в першу чергу, в доларах США, євро та
російських рублях) на умовах збереження його вартості
у гривневому еквіваленті на момент відкриття такого
рахунку. Вкладник, таким чином, матиме можливість
обирати, в залежності від макроекономічної ситуації, в
якій валюті отримати внесений депозит. Попит на по!
дібну фінансову операцію можуть виявляти як банки,
так і клієнти банків, оскільки такий фінансовий контракт
може розглядатися як механізм збереження заощад!
жень для населення та зручний інструмент поповнення
валютної ліквідності для банків.
Залучення таких депозитів можливе на умовах емісії
банком строкових ощадних депозитів, які не передба!
чають сплату відсотка. Відповідні нормативно!правові
зміни можуть бути внесені у ст. 1065 Цивільного кодек!
су України [18], ст. 13 Закон України "Про цінні папери
та фондовий ринок" [19] та Положення про порядок
здійснення банками України вкладних (депозитних) опе!
рацій з юридичними і фізичними особами [16].
Як зазначалося, значна волатильність обмінного
курсу гривні може створити умови для активного вико!
ристання таких депозитів на міжбанківських валютних
ринках та бути додатковим джерелом банківського при!
бутку. Органи грошово!кредитного нагляду України, в
свою чергу, мають здійснювати відповідне регулюван!
ня валютних ринків шляхом оперативного перегляду
нормативів резервування банківських депозитів на ра!
хунках НБУ. Механізм залучення НБУ безвідсоткових
валютних депозитів регламентується Постановою Прав!
ління Національного банку України від 19.09.2013 № 371
"Про деякі питання регулювання грошово!кредитного
ринку" [20].
Що стосується ще однієї можливої сфери інкор!
порування ісламських фінансових інструментів, то в
умовах зростання кредитних ризиків, збільшення пи!
томої ваги "поганих" боргів виникає необхідність підви!
щення якості активів банків [8]. У цьому контексті до!
цільно дослідити можливості інкорпорації в сферу кре!
дитування таких фінансових контрактів ісламу як му!
рабаха.
Відповідно до ісламських фінансових принципів,
відтермінування купівлі товару споживачем може перед!
бачати стягнення додаткової, заздалегідь встановленої
плати на користь кредитодавця. При цьому предметом
купівлі!продажу може бути будь!який товар, який відпо!
відає релігійно!етичним нормам Шаріату. Інкорпоруван!
ня зазначених фінансових контрактів до законодавства

України, на нашу думку, є доцільним насамперед у сфері
споживчого кредитування для задоволення довгостро!
кового відкладеного попиту на високовартісні товари.
Зазначимо, що певні аспекти споживчого кредитування
в Україні регламентуються Цивільним кодексом Украї!
ни [18] та Законом України "Про захист прав спожи!
вачів" [21], однак окремого нормативно!правового акту,
який би безпосередньо врегульовував цю сферу, на сьо!
годні немає, що спричинило правові колізії при розгляді
справ у судах. У Законі України "Про захист прав спо!
живачів" від 12.05.1991 р. №1023!XІІ [21] встановлено,
що споживчий кредит — це кошти, що надаються кре!
дитодавцем (банком або іншою фінансовою установою)
споживачеві на придбання продукції. Оскільки в Україні,
відповідно до усталеної практики, банки на умовах спо!
живчого кредиту фактично надають фінансування на
будь!які цілі непідприємницького характеру, прийняття
окремого закону щодо споживчого кредитування є
актуальною проблемою правового забезпечення фінан!
сово!економічних відносин. Таким чином, українські
банки під терміном "продукція" розуміють дуже широ!
ке коло товарів, в тому числі об'єкти нерухомого май!
на. Зазначимо, що умови іпотечного кредитування в
Україні також регламентуються Законом України "Про
іпотеку" від 5.06.03 №898 [22] та Законом України "Про
іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпо!
течним боргом та іпотечні сертифікати" № 979!IV від
19.06.2003 р. [23]. Так, НБУ з метою здійснення все!
бічного макропруденційного нагляду за кредитною
діяльністю банків не включає до споживчих кредитів
кредити на нерухомість, хоча в Законі України "Про
захист прав споживачів" [21] передбачено надання спо!
живчих кредитів, забезпечених іпотекою, та споживчих
кредитів з метою придбання об'єктів нерухомого май!
на.
У системі ісламських фінансів надання споживчого
кредиту можливе в рамках контрактів мурабаха, які,
однак, не передбачають отримання відсоткових пла!
тежів. Іншою базовою відмінністю бізнес!моделі
ісламських банків є обов'язковий етап викупу продукції
за дорученням клієнта банку. На нашу думку, традицій!
на модель споживчого кредиту полегшує виконання
банками встановлених нормативів миттєвої та поточної
ліквідності, особливо за умов наявності достатнього
фінансування на міжбанківських ринках. Ісламські бан!
ки не мають можливості залучати фінансування на гро!
шових ринках через спекулятивну природу відповідних
фінансових інструментів. У такому випадку банки, які
відчувають брак наявної ліквідності, можуть звертати!
ся за отриманням кредиту на умовах мурабаха до інших
банків, які, за отриманим дорученням, купуватимуть
активи з певною, в тому числі спекулятивною, доходні!
стю (наприклад, золото). Вартість контракту встанов!
люється на момент виконання доручення і включає
платіж, який і є фактичною комісією банка!кредитора.
Банк!позичальник, сплативши визначену суму контрак!
ту, отримує актив, вартість якого з часом може пере!
кривати мурабаха. Залучення міжбанківських кредитів
через банки!партнери може також використовуватись
для сплати вартості товарів, які передбачається вику!
повувати на умовах мурабаха. Таким чином, паралель!
не використання схеми мурабаха за наявності різних
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Таблиця 2. Вплив ісламських контрактів мурабаха на сферу споживчого кредитування України
Кредитодавець

Продавець
предмету
договору
Споживач

Позитивний вплив
Банк виступає і в особі кредитора, і в особі власника
предмета договору, який у разі дефолту споживача може
бути реалізований. Прибуток банку, встановлений як
разовий платіж, визначається банком тільки відповідно до
оцінки кредитоспроможності споживача
Вартість реалізованої продукції відразу надходить до
продавця, що нівелює операційні, валютні та кредитні
ризики
Зменшення витрат на документообіг при передачі прав
власності

Негативний вплив
В умовах купівлі банком
предмета договору відбувається
концентрація ризиків та падіння
поточної ліквідності

Зростання вартості залучення
позики

Джерело: складено авторами [7].

форм доступу до міжбанківських фінансових ресурсів
може розглядатися органами грошово!кредитного ре!
гулювання як елемент проциклічної політики з метою
розширення сукупного попиту та підтримання банківсь!
кої ліквідності. Позитивні та негативні впливи ісламсь!
ких контрактів мурабаха на сферу споживчого креди!
тування України представлено у таблиці 2.
Аналіз даних, наведених у таблиці 2, дає підстави
стверджувати, що часткове інкорпорування ісламських
фінансових принципів до практики споживчого креди!
тування в Україні, особливо в умовах кризи, може мати
відображення в Законі України "Про споживче креди!
тування", який передбачає механізм викупу банком
предмета кредитного договору із подальшою його пе!
редачею у власність клієнта банку та разове встанов!
лення суми банківської комісії.
У сфері фінансового лізингу підвищенню рівня бан!
ківської ліквідності сприятиме впровадження в практи!
ку банківської діяльності України такого фінансово кон!
тракту ісламу як іджара.
Відповідно до ісламських фінансових принципів на!
дання послуг лізингу (фінансового та операційного) по!
требує посередництва банківської установи, у власність
якої на період дії лізингового договору переходить
предмет лізингу. Таким чином, іджара фактично відпо!
відає практиці здійснення в Україні фінансового лізин!
гу. Відмінності у механізмі надання послуг лізингу по!
в'язані із базовими принципами ісламу, які значно об!
межують фінансові інституції у використанні позикових
коштів. Так, відповідно до Закону України "Про фінан!
совий лізинг" [24] лізингодавець має право:

1) інвестувати у придбання предмета лізингу як
власні, так і залучені та позичкові кошти;
2) стягувати з лізингоодержувача прострочену за!
боргованість на підставі виконавчого напису нотаріуса;
Відповідно до Стандарту ведення фінансового
обліку за релігійними нормами ісламу № 2 "Іджара" [25]
фінансовим інституціям заборонено залучати та вико!
ристовувати вже залучені кошти для надання послуг
фінансового лізингу. Окрім того, доцільність стягнення
з лізингоодержувача суми простроченої заборгованості
визначається для кожного випадку окремо та залежить
від конкретних причин виникнення такої заборгованості.
У випадку, якщо предмет лізингу передається лізинго!
одержувачем відповідно до релігійно!етичних положень
ісламу (благодійність, забезпечення медичних потреб
соціально незахищених верств населення) третій особі,
штрафні санкції не застосовуються.
Суттєві відмінності існують також у трактуванні опе!
рацій фінансового лізингу з позицій банківського балан!
су. Оскільки банки ісламських країн не мають права
отримувати відсотковий доход, сама операція, як і гро!
шовий потік, який отримує банк, по!різному відобража!
ються в українських банках та банках ісламських країн,
про що свідчить порівняльна характеристика операцій
фінансового лізінгу, яку представлено у таблиці 3.
Таким чином, з метою підвищення фінансової стаб!
ільності українських банків доцільно було б внести
відповідні зміни в Закон України "Про фінансовий
лізинг" [24] та в Інструкцію про порядок регулювання
діяльності комерційних банків в Україні, затверджену
Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р.

Таблиця 3. Порівняльна характеристика операцій фінансового лізингу
в Україні та ісламських країнах
Традиційний фінансовий лізинг
1. Відображається в активній частині балансу. Облік ведеться
на відповідних рахунках Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України:
1.1. Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам.
1.2. Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарювання.
2. Загальна сума наданого фінансування відображається разом
із відсотковими платежами. Протягом періоду оренди сума
заборгованості амортизується на суму відсоткових платежів.
3. Можливий обсяг доступного фінансування розраховується
відповідно до обсягу наданої застави та кредитних ризиків
позичальника.
4. Відсотковий дохід залежить від вартості залученого
фінансування та має забезпечувати конкурентну норму
рентабельності активів.
5. Протягом строку лізингу лізингоодержувач несе витрати на
утримання предмета лізингу, пов'язані з його експлуатацією,
технічним обслуговуванням та ремонтом

Ісламський фінансовий лізинг
1. Відображається у балансі як збитки банку.
2. Виплати за позику зменшують загальну суму збитків
банку.
3. Розмір наданих коштів безпосередньо не залежить від
обсягу наданої застави. Умови надання фінансування
визначаються відповідно до етичних принципів ісламу та
суб’єктивної оцінки банком мотивів фінансової операції.
Кредити, таким чином, відрізняються за умовами
надання відповідно до додаткових, насамперед
неекономічних причин: суспільна доцільність,
задоволення першочергових громадських потреб тощо.
4. Лізингодавець отримує часткові платежі, які
покривають суму збитків за іджарах. Надходження, що
перевищують встановлену суму збитків, відображаються
як прибуток від активних операцій.
5. До моменту передачі права власності на предмет
лізингу лізингоодержувачу лізингодавець несе витрати
на утримання предмета лізингу

Джерело: побудовано авторами [10].
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[26]. Так, п. 1 статті 10 Закону України "Про фінансо!
вий лізинг" слід [24] подати у редакції: "інвестувати на
придбання предмета лізингу власні кошти". Обмежен!
ня банку в частині використання позикових коштів змен!
шує його кредитний потенціал, однак суттєво полегшує
виконання банком взятих ним зобов'язань перед лізин!
гоодержувачем, зменшуючи потребу банку у залученні
додаткового, насамперед міжбанківського фінансуван!
ня.
В умовах загальної макроекономічної нестабіль!
ності, у разі різкого погіршення фінансового стану
лізингоодержувача доцільно було б також законодав!
чо передбачити юридичний механізм пролонгації відсот!
кових та амортизаційних виплат лізингоодержувачем.
Виходячи із розуміння, що банк в цілому не зацікавле!
ний у припиненні виплат лізингоодержувачем, розгляд
кожного окремого випадку виникнення заборгованості
може передбачати укладання додаткової угоди між сто!
ронами. Тобто п. 5 статті 10 Закону України "Про фінан!
совий лізинг" слід [24] подати у редакції: "порядок стяг!
нення з лізингоодержувача суми простроченої забор!
гованості встановлюється за обопільною згодою сторін
або у судовому порядку".
У сфері інвестиційної діяльності з метою підвищен!
ня банківських прибутків та оптимізації управління ви!
тратами банку доцільно розглянути можливість інкор!
порування такого ісламського фінансового інструмен!
ту як мудараба.
Обмеження у здійсненні активних операцій та ви!
користання схеми PLS створюють для ісламських
банків додаткові проблеми у забезпеченні поточної
ліквідності. Одним із типів ісламських фінансових кон!
трактів, який може використовуватися українськими
банками з метою збільшення активів первинної та вто!
ринної ліквідності, можна вважати контракти за схе!
мою мудараба. Емісія інвестиційних сертифікатів му!
дараба дозволяє банкам, які відчувають поточний де!
фіцит ліквідності, залучити необхідне фінансування у
банків, які мають надлишкові вільні кошти. Банк!інве!
стор не має відомостей про можливу доходність опе!
рації до моменту зворотного викупу банком!емітентом.
Ця схема може використовуватись на грошових рин!
ках паралельно з її найближчим традиційним аналогом
— операціями РЕПО. В умовах значної волатильності
на фондових ринках РЕПО є ненадійним механізмом
залучення короткострокового фінансування. Падіння
курсів акцій, які є предметом застави на умовах РЕПО,
змушують банки звертатися до банків!контрагентів за
додатковим забезпеченням, що негативно впливає на
фінансову стабільність банку. Використання мудара!
ба не передбачає передачу активів у власність банка!
інвестора на період дії контракту, тобто, з одного боку,
відсутній предмет застави, що зменшує вплив ринко!
вої кон'юнктури на банківську установу, а, з іншого
боку, фінансування надається одноразово як одна
фінансова операція (закріплюється одним фінансовим
договором).
В Україні оформлення РЕПО фактично складаєть!
ся із двох компонентів. Перший — пряма операція
РЕПО, яка передбачає продаж або купівлю цінних па!
перів одним контрагентом в іншого із безумовним зо!
бов'язанням продавця викупити ці ж самі цінні папери у

визначений термін за вищою ціною. Другий — зворот!
на операція РЕПО, тобто купівля цінних паперів із зобо!
в'язанням їх продажу в певний момент у майбутньому
за зазначеною у договорі ціною. Податковим кодексом
України (пункт 153.9) [27] передбачено встановлення
фінансового результату РЕПО відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку.
У пункті 14.1.167. Податкового кодексу України
наведено трактування поняття "операція РЕПО", відпо!
відно до якого операціями РЕПО вважаються ті, що
здійснюються на основі єдиного договору РЕПО. Отже,
використання норми пункту 153.9. до операцій, які фак!
тично є операціями РЕПО, але оформлені не за єдиним
договором РЕПО, неможливе.
З іншого боку, нормативно!правовими актами НБУ
операції з купівлі (продажу) цінних паперів зі зворот!
ним їх продажем (купівлею) за фіксованою ціною з од!
ним і тим самим контрагентом повинні відображатися
як операції РЕПО незалежно від того, одним чи кілько!
ма договорами оформлені такі операції (пункт 1.28.
Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вклад!
них (депозитних) операцій та формування і використан!
ня резервів під кредитні ризики в банках України, за!
твердженої Постановою Правління НБУ № 481 від
27.12.2007) [28].
Таким чином, на сьогоднішній день банки України
повинні по!різному оподатковувати РЕПО (як кредитні
операції або операції з цінними паперами), залежно від
кількості договорів, якими вони оформлені. Можна ска!
зати, що ситуація з оподаткуванням РЕПО в Україні ге!
нерує податкові ризики та уповільнює процес узгоджен!
ня/гармонізації стандартів.
Одним із інструментів центрального банку в сфері
регулювання ліквідності комерційних банків є опе!
рації на відкритому ринку. В цьому контексті цікавим
є досвід фінансово!банківських установ ісламських
країн, які здійснюють емісію інвестиційних сертифі!
катів на умовах мушарака, що дає можливість бан!
кам із надлишковими ресурсами впливати на лік!
відність банку!емітента, не беручи при цьому участі в
його капіталі.
В Україні обіг інвестиційних сертифікатів регу!
люється Законом України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фон!
ди)" [29]. Відповідно до цього Закону інвестиційний
сертифікат — це цінний папір, який випускається ком!
панією з управління активами пайового інвестиційно!
го фонду та засвідчує право власності інвестора на
частку в пайовому інвестиційному фонді. Тобто відпо!
відно до чинного законодавства банк зобов'язаний
створити відповідний фонд, який і здійснюватиме емі!
сію сертифікатів. На нашу думку, найбільш перспек!
тивним напрямком використання вказаного фінансо!
вого інструменту можна вважати сек'юритизацію бан!
ківських активів шляхом емісії забезпечених облігацій.
Такі інвестиційні сертифікати, забезпечені відповідним
портфелем активів, можуть пропонувати інвесторам
доход, оснований не на кредитно!рейтинговій оцінці,
а на показниках рентабельності активів відповідно до
середнього значення приведеної банківської маржі.
Таким чином, банк може пропонувати інвесторам пев!
ну мінімальну суму прибутку, якщо ж в економіці спо!
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
НБУ

Органи державної
влади

Комерційні банки

- Перехід до систем
комплексного нагляду
за ризик-менеджментом у рамках BASEL
III;
-Залучення обов`язкових безвідсоткових
депозитів на умовах
Amanah|Wadiah.
-Вдосконалення нормативно-правової бази
(Інструкцій НБУ) в
частині кредитних
операцій Murrabaha,
Qard Hassan

- Сприяння інкорпоруванню ісламських
фінансових принципів
в сфері забезпечення
інвестиційної банківської діяльності
(Mudaraba) на основі
укладення одного
фінансового договору
та операцій
фінансового лізингу
(Ijarah) відповідно до
релігійно-етичних
норм при встановленні
порядку стягнення
заборгованності

-Беспосередньо здійснювати сек`юритизацію активів на
умовах Musharakah
у порядку, встановленому законодавством україни в
сфері емісії інвестиційних сертифікатів.
-Переглянути разом
з НБУ та вдовіднимим органами
державної влади
механізм створення
та функціонування
пайових інвестиційних фондів для
обмеження масштабів неконтрольованої сек`юритизації

Рис. 2. Напрями інкорпорування фінансових принципів ісламу до системи
нормативноBправого регулювання банківської діяльності в Україні
Джерело: складено авторами.

стерігатиметься загальне покращення макроекономі!
ної ситуації, банки матимуть можливість забезпечити
інвесторам більші прибутки.
Безпосередній випуск банком інвестиційного сер!
тифіката на умовах мушарака дозволить фінансовим
інституціям здійснювати рефінансування дефолтних
активів і не призводитиме до повного списання кре!
дитів із банківського балансу. Зазначена практика по!
легшить здійснення НБУ нагляду за дотриманням ук!
раїнськими банками встановлених нормативів капіта!
лу, ліквідності та кредитного ризику. Імплементація
НБУ елементів антикризових програм центральних
банків країн світу щодо зменшення обсягів залучено!
го капіталу та обміну похідних цінних паперів, якими
сек'юритизується кредитний портфель, на державні
облігації та казначейські векселі може позитивно впли!
нути на рівень функціональної стабільності банків Ук!
раїни.

ВИСНОВКИ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Залучення ісламських фінансових принципів у ме!
ханізми макропруденційного регулювання та нагляду за
діяльністю українських банків доцільно здійснювати у
двох напрямах: підвищення рентабельності активів та
управління ризиками. Оскільки існує пряма залежність
між прибутком і ризиком, банки повинні орієнтуватися
не лише на максимальне нівелювання та диференціацію
ризиків, а й на пошук можливих рішень для забезпечен!
ня компромісного співвідношення між ризиком і дохо!
дом, що, в свою чергу, позитивно впливатиме на загаль!
ний рівень фінансової стабільності банку. Досягнення
цієї мети можливе за умов координованої співпраці усіх
учасників та регуляторів ринку банківських послуг, а
саме: НБУ, органами державної влади, комерційними
банками тощо (рис. 2).
Важливо відзначити, що основна відповідальність
за забезпечення стабільності банку лежить на відповід!
них структурних підрозділах самого банку, які мають
забезпечувати комплексне дотримання встановлених
нормативів ризик!менеджменту банківських операцій
для підвищення показників інвестиційної привабливості
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та прибутковості. В умовах фінансово!економічної не!
стабільності інтенсифікація макропруденційного нагля!
ду з боку НБУ та уповноважених органів державного
регулювання ринків фінансових послуг має бути спря!
мована на розвиток банківського сектору України.
Інкорпорування фінансових принципів ісламу, на нашу
думку, може розглядатися як один із найперспективні!
ших механізмів підвищення функціональної стабільності
українських банків. Впровадження ісламських фінансо!
вих принципів у систему регулювання банкінгу в Україні
передбачає застосування інструментів, у яких: а) не ста!
виться за мету отримання відсоткового доходу (аманах/
вадіах та кард хассан); б) існує відповідність суспільно!
етичним принципам (іджарах); діє заборона дублюван!
ня контрактів, якими здійснюється фінансова операція
(мудараба); в) наявні обмеження передачі ризиків під!
контрольним фінансовим компаніям (мушараках); г) по!
ставлено за мету зменшення операційних, валютних та
кредитних ризиків (мурабаха).
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN LEVEL
OF LEGAL ENTITIES AND ENTREPRENEURS
У статті досліджено порядок оподаткування фізичних осібпідприємців, що застосовують
загальну систему оподаткування відповідно до норм чинного вітчизняного податкового зако
нодавства. Встановлено, що проблемними питаннями для таких підприємців є складний та
непрозорий податковий облік, дискримінаційні принципи врахування витрат підприємницької
діяльності в ході визначення чистого доходу для потреб оподаткування, а також високий рівень
податкового навантаження.
Проведений шляхом моделювання та порівняння аналіз дозволяє стверджувати, що вітчиз
няна система оподаткування передбачає суттєво більший рівень податкового навантаження на
підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування, в порівнянні із рівнем подат
кового навантаження на юридичних осіб. Основною ідейною причиною такої дискримінації ви
знано те, що для підприємця фактично весь отриманий чистий дохід вважається трудовим і
оподатковується відповідним чином, а в межах підприємства можливим є чітке розмежування
трудових і підприємницьких доходів, що отримують власники підприємства в формі дивідендів.
Це дає можливість мінімізувати обов'язкові платежі юридичної особи законним чином, адже
рівень оподаткування дивідендів є нижчим за рівень оподаткування трудових доходів.
За підсумками проведеного дослідження обгрунтовані рекомендації особам, що розпочи
нають нову справу, ретельно обирати організаційноправову форму її реалізації, адже вибір
особистого підприємництва за умови застосування підприємцем загальної системи оподатку
вання буде означати суттєво більший рівень податкового навантаження, ніж рівень податково
го навантаження на юридичну особу, на базі якої може бути реалізований аналогічний бізнес.
Отримані висновки актуалізують необхідність реформування системи оподаткування фізич
них осібпідприємців таким чином, щоб унеможливити дискримінаційно більший рівень подат
кового навантаження на таких суб'єктів господарювання в порівнянні з іншими суб'єктами гос
подарювання, адже йдеться переважно про суб'єктів малого підприємництва, які потребують
всебічної державної підтримки.
The article deals with the taxation of entrepreneurs applying a common system of taxation in
accordance with the applicable national tax legislation. The problematic issues for these
entrepreneurs were established, among them: complicated and opaque tax accounting,
discriminatory principles of taking into account the costs of business activity for the tax purposes to
determine the net income, as well as high level of tax burden.
The analysis conducted with the help of modeling and comparing. It allows to state that national tax
system provides significantly greater level of tax burden of entrepreneurs which use a common system
of taxation, compared with the level of tax burden on legal entities. The main reason for such
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discrimination is recognized that virtually all the net income received by entrepreneur associated with
labor activity and shall be taxable in appropriate manner. At the same time within the enterprise it is
impossible to allocate accurately the labor and business income that owners of the enterprise obtain
in the form of dividends. This makes it possible to minimize the mandatory payments of legal entities in
lawful manner, because the level of dividends' taxation is below the level of labor income's taxation.
According to the results of the research recommendations are grounded to individuals who start a
new business, particularly to choose carefully the organizational form of its implementation. Choosing
the personal entrepreneurship would mean significantly higher level of tax burden, when the common
taxation system is used by entrepreneur, than the level of tax burden for legal entity, on the basis of
which can be implemented similar business.
Established conclusions indicate the necessity of the entrepreneurs' taxation system reforming.
It is necessary to prevent discriminatory higher level of tax burden for such entrepreneurs compared
with other economic entities, because it is referred mostly the small businesses that need a
comprehensive state support.
Ключові слова: фізична особа#підприємець, юридична особа, оподаткування, обов'язкові платежі, по#
даткове навантаження, податковий облік, податок на доходи фізичних осіб.
Key words: entrepreneur, legal entity, taxation, mandatory payments, tax burden, tax accounting, income tax.

ВСТУП
Соціально!економічні перспективи будь!якої сучас!
ної країни тісно пов'язані із ефективністю функціону!
вання та збільшенням частки суб'єктів малого бізнесу в
загальній структурі економіки. Активний розвиток цьо!
го найбільш мобільного та креативного сектору еконо!
міки дозволяє суттєво збільшити рівень виробництва та
зайнятості населення, уникнути територіальних диспро!
порцій і забезпечити формування доходів місцевих бю!
джетів і таким чином підвищити конкурентоспро!
можність економіки в цілому. Підприємці та власники
малих і середніх підприємств є основою формування в
країні середнього класу, що актуалізує виняткове зна!
чення успішного малого бізнесу в формуванні грома!
дянського суспільства та соціально!орієнтованої дер!
жави.
Підтримка та всебічне сприяння розвитку малого
бізнесу має бути важливим завданням державної еко!
номічної політики. Серед інструментів такої політики
особливої уваги заслуговують фіскальні інструменти,
адже рівень оподаткування є одним із принципових
факторів, що визначають ефективність бізнесу для
його власників. Застосування для суб'єктів малого
підприємництва пільгових режимів оподаткування є
питанням надзвичайно складним і дискусійним, адже
це можна трактувати, як дискримінацію по відношен!
ню до інших суб'єктів господарювання, а, зокрема,
відповідно до п. 4.1 Податкового кодексу України
(ПКУ) вітчизняна система оподаткування базується, в
тому числі, на принципі нейтральності оподаткування,
тобто принципі "установлення податків та зборів у
спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення
конкурентоздатності платника податків" [1]. Але в той
же час встановлення для суб'єктів малого підприємниц!
тва порядку оподаткування із більшим рівнем подат!
кового навантаження, ніж для інших суб'єктів госпо!
дарювання, є неприпустимим, адже йдеться, як
мінімум, про порушення того ж принципу "нейтраль!
ності оподаткування", а, як максимум, про державну
політику, що не сприяє, а навпаки суттєво стримує роз!
виток малого підприємництва.
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Організаційно сектор малого бізнесу в Україні пред!
ставлений фізичними особами!підприємцями та юридич!
ними особами, що відповідають критеріям суб'єктів
малого підприємництва згідно із нормами ст. 55 Госпо!
дарського кодексу України, а саме річний дохід від
будь!якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну
10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ,
і середня чисельність найманих працівників за звітний
період (календарний рік) не перевищує 50 осіб [2].
Обираючи організаційно!правову форму для свого
майбутнього бізнесу, значна частина потенційних біз!
несменів реєструється фізичними особами — підпри!
ємцями, адже в організаційній площині порівняно із
створенням юридичної особи ця форма ведення під!
приємницької діяльності є більш простою та гнучкою,
але фіскальні питання вже не є такими простими та про!
зорими, якщо йдеться про підприємця, який застосовує
загальну систему оподаткування. Тут доречно зазначи!
ти, що діюча вітчизняна система оподаткування пропо!
нує відповідно до норм глави 1 Розділу XIV Податково!
го кодексу України (ПКУ) фізичним особам!підприєм!
цям спрощену систему оподаткування, обліку та звіт!
ності, але застосування такої спрощеної системи опо!
даткування на практиці є обмеженим. По!перше, п. 291.5
ПКУ передбачений достатньо розлогий перелік видів
економічної діяльності, за яких суб'єкт господарюван!
ня не має права бути платником єдиного податку. По!
друге, застосовувати спрощену систему оподаткуван!
ня мають право лише ті суб'єкти господарювання, дохід
яких за календарний рік не перевищує 5 млн грн. По!
третє, в умовах низької рентабельності або навіть тим!
часової збитковості застосування спрощеної системи
оподаткування, особливо за правилами, передбачени!
ми для платників єдиного податку 3 групи, може озна!
чати для підприємця рівень податкового навантаження
навіть вищий, ніж за умови застосування загальної сис!
теми оподаткування. Таким чином, суттєва частина
фізичних осіб!підприємців вимушена з тих чи інших при!
чин застосовувати загальну систему оподаткування, яка,
як виявляється, відрізняється складним податковим
обліком, дискримінацією в частині обліку витрат
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підприємницької діяльності і більшим рівнем податко!
Окремої уваги заслуговує порядок врахування для
вого навантаження, ніж рівень податкового навантажен! потреб оподаткування витрат підприємця на ведення
ня для юридичних осіб.
підприємницької діяльності. Перелік таких витрат перед!
бачений п. 177.4 ПКУ. До таких витрат належать мате!
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
ріальні витрати, безпосередньо пов'язані із виготовлен!
Метою статті є дослідження порядку оподаткуван! ням (продажем) продукції або товарів (наданням робіт,
ня фізичних осіб!підприємців, які застосовують загаль! послуг), витрати на оплату праці найманих працівників,
ну систему оподаткування, а також порівняння рівня витрати на сплату єдиного соціального внеску як за най!
податкового навантаження на таких підприємців із маних працівників, так і з власного доходу, витрати на
рівнем податкового навантаження на юридичних осіб з відрядження найманих працівників, витрати на послуги
метою актуалізації питання необхідності негайного ре! зв'язку, реклами, розрахунково!касове обслуговуван!
формування діючої системи оподаткування фізичних ня, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що
осіб — підприємців і відповідно недопущення податко! використовується в господарській діяльності, витрати
вої дискримінації таких суб'єктів малого підприємницт! на транспортування готової продукції (товарів) та
ва.
вартість послуг, які прямо пов'язані з виробництвом то!
варів, виконанням робіт, наданням послуг. У той же час
РЕЗУЛЬТАТИ
навіть поверхневе порівняння даного переліку витрат із
Відповідно до норм чинного податкового законо! чинним порядком обліку витрат, що передбачений для
давства фізичні особи!підприємці, що застосовують за! юридичних осіб в частині потреб оподаткування отри!
гальну систему оподаткування, є платниками податку на маного прибутку податком на прибуток підприємства,
доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного дозволяє виявити суттєву дискримінацію фізичних осіб!
соціального внеску. Об'єктом оподаткування для цих підприємців. Так, приміром фізичні особи!підприємці,
обов'язкових платежів є власний чистий дохід підприє! що застосовують загальну систему оподаткування, вза!
мця від підприємницької діяльності. Зазначені обов'яз! галі позбавлені права долучати до витрат витрати на
кові платежі не слід плутати із аналогічними платежа! амортизацію нерухомості (виробничих, торгових,
ми, що оподатковують заробітну плату та інші доходи складських та інших приміщень), транспортних засобів,
найманих працівників, які перебувають у трудових відно! виробничого та торгового обладнання, що використо!
синах із підприємцями. Такі платежі здійснюються під! вується в підприємницькій діяльності, адже такі витра!
приємцями!роботодавцями на загальних підставах.
ти не передбачені п. 177.4 ПКУ. Стосується така диск!
Порядок оподаткування податком на доходи фізич! римінація й інших видів витрат, які юридичні особи вра!
них осіб доходів підприємців, що застосовують загаль! ховуються до складу витрат, а для підприємців ці вит!
ну систему оподаткування, передбачений ст. 177 ПКУ. рати не передбачені п. 177.4 ПКУ і відповідно при виз!
Відповідно до норм п. 177.2 даної статті ПКУ об'єктом наченні чистого доходу не враховуються. Так, приміром,
оподаткування є "чистий оподатковуваний дохід, тобто в Листі Державної фіскальної служби України від
різниця між загальним оподатковуваним доходом (ви! 23.04.2015. № 3755/П/99!99!17!02!02!14 зазначаєть!
ручка у грошовій та негрошовій формі) і документаль! ся, що "фізичні особи!підприємці, які здійснюють
но підтвердженими витратами, пов'язаними з господар! діяльність на загальній системі оподаткування, не ма!
ською діяльністю такої фізичної особи!підприємця" [1]. ють права відносити до витрат суму платежу, сплачену
Ставка податку на доходи фізичних осіб для на придбання ліцензії на здійснення певного виду гос!
підприємницьких доходів у 2016 році відповідно до норм подарської діяльності", тому що перелік витрат, перед!
п. 177.1 і п. 167.1 ПКУ становить 18 %. Окрім того, під! бачений п. 177.4 ПКУ, не містить витрат на придбання
приємці на загальній системі оподаткування зобов'язані таких ліцензії [3].
нараховувати та сплачувати до бюджету військовий збір
Порівнюючи наявний порядок обліку доходів та вит!
у розмірі 1,5 % суми чистого підприємницького дохо! рат для потреб оподаткування, що передбачені для фі!
ду, що оподатковується податком на доходи фізичних зичних осіб!підприємців і юридичних осіб в частині виз!
осіб.
начення податку на прибуток підприємства, варто
Єдиний соціальний внесок з власних доходів звернути увагу й на інші принципові відмінності. Так,
підприємці сплачують у 2016 році за ставкою 22 %. На! облік доходів та витрат юридичних осіб здійснюється
раховується такий єдиний соціальний внесок підприєм! відповідно принципу бухгалтерського обліку нарахуван!
цями, які застосовують загальну систему оподаткуван! ня та відповідності доходів і витрат, що в певному сенсі
ня, лише за ті місяці, коли від підприємницької діяльності робить цей облік чітким та прозорим. Підприємці ж ве!
був отриманий чистий дохід. Якщо ж в окремих місяцях дуть облік методом, який можна вважати різновидом
чистий дохід отриманий не був, то єдиний соціальний касового, але не у чистому, класичному вигляді. А саме:
внесок за ці місяці не нараховується і не сплачується. доходи враховуються за фактом отримання коштів на
Об'єктом оподаткування єдиним соціальним внеском для поточний рахунок або у касу підприємця як за відван!
підприємця є отриманий чистий дохід у розмірі не більше тажену продукція або товари (виконані роботи, надані
25 прожиткових мінімумів для працездатної особи, тоб! послуги), так у формі попередньої оплати, тобто касо!
то в період січень — квітень 2016 році в розмірі не більше вим способом, а до витрат потрапляють суми витрат, які
34450,00 грн. Окремо варто зазначити, що сплачений понесені та вже сплачені. В окремих випадках особли!
підприємцем із власних доходів єдиний соціальний вне! во для підприємців, які надають покупцям відстрочку
сок на відміну від податку на доходи фізичних осіб і платежу, такий касовий порядок обліку доходів є більш
військового збору включається до витрат підприємця.
привабливим, ніж облік доходів за принципом нараху!
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Основні елементи загальної системи оподаткування
фізичних осібBпідприємців і юридичних осіб
Обов’язкові
платежі
Податок на додану
вартість

Податок на
прибуток
підприємства
Податок на доходи
фізичних осіб
Військовий збір
Єдиний соціальний
внесок з доходів
бізнесу

Оподаткування
заробітної плати
Інші податки та
збори

Оподаткування фізичних осіб-підприємців

Оподаткування юридичних осіб

Загальні правила: обов’язкова реєстрація у випадку, якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12
календарних місяців сукупно перевищує 1 млн грн., та добровільна реєстрація за власним рішенням
платника.
Порядок розрахунку та сплати ПДВ до бюджету є єдиним для платників ПДВ юридичних осіб і
платників ПДВ – фізичних осіб-підприємців
Фізичними особами не сплачується
Оподатковується прибуток, отриманий підприємством
за даними бухгалтерського обліку, відповідно до норм
глави ІІІ ПКУ.
Ставка 18 %
Стягується з чистого доходу підприємця, що
Дохід підприємства не оподатковується, податок
визначається за нормами ст. 177 ПКУ.
сплачується лише з доходів фізичних осіб, яким
Ставка 18 %
підприємство виплачує доходи
Стягується з чистого доходу підприємця, що
Дохід підприємства не оподатковується, військовий
визначається за нормами ст. 177 ПКУ.
збір сплачується лише з доходів фізичних осіб, яким
Ставка 1,5 %
підприємство виплачує доходи
Стягується з чистого доходу підприємця, що
Дохід підприємства не оподатковується, внесок
визначається за нормами ст. 177 ПКУ, але в
сплачується лише в межах нарахованої заробітної
межах 25 прожиткових мінімумів для
плати, інших доходів найманим працівникам, а також
працездатної особи.
винагород за цивільно-правовими договорами
Ставка 22 %
фізичним особам поза межами підприємницької
діяльності
Оподаткування заробітної плати, інших доходів найманих працівників та доходів, які виплачуються
іншим фізичним особам поза межами підприємницької діяльності, здійснюється на загальних підставах
Інші податки на збори (плата за землю, податок на нерухомість, збір за спеціальне використання води,
екологічний податок тощо) сплачуються юридичними особами і фізичними особами-підприємцями за
загальними правилами

вання, адже суми потрапляють до складу доходів лише
за фактом отримання реальних коштів. Але в той же час
передбачені принципи обліку витрат суттєво ускладню!
ють податковий облік підприємця, приміром у випадках,
коли готова продукція виготовлена, відвантажена і оп!
лачена покупцем, але за окремі її складові на рівні си!
ровини та матеріалів постачальникам ще не сплачено,
адже підприємець також може користуватися відстроч!
кою платежу, що надається постачальниками.
У цілому ж порівняння чинної загальної системи опо!
даткування для фізичних осіб — підприємців і юридич!
них осіб представлено в таблиці 1.

Технічне питання порівняння чинної системи оподат!
кування для фізичних осіб — підприємців і юридичних
осіб актуалізує питання порівняння рівня податкового
навантаження для цих форм ведення бізнесу. На
мікрорівні таке питання має задавати собі кожен бізнес!
мен, перед яким наявне питання вибору організаційно!
правової форми для свого бізнесу, адже намагання
мінімізувати податкові платежі законним способом є
природнім завданням для суб'єктів підприємництва. Для
людини, що планує самостійно, тобто без компаньйонів,
розпочати власний бізнес альтернативними варіантами
є реєстрація підприємцем або створення юридичної осо!

Таблиця 2. Податкове навантаження на фізичну особуBпідприємця,
що застосовує загальну систему оподаткування
Показники за квартал
1. Дохід від реалізації товарів (робіт,
послуг), грн.
2. Витрати без врахування єдиного
соціального внеску з власного
доходу, грн.
3. Чистий дохід від підприємницької
діяльності без врахування
обов’язкових платежів, грн.
4. Єдиний соціальний внесок з
власного доходу, грн.
5. Чистий дохід від підприємницької
діяльності до оподаткування, грн.
6. Обов’язкові платежі з чистого
доходу, грн.
6.1. Податок на доходи фізичних
осіб (18 %)
6.2. Військовий збір (1,5 %)
6.3. Єдиний соціальний внесок
(22 %)
7. Чистий дохід за мінусом
обов’язкових платежів, грн.
8. Доля обов’язкових платежів у
чистому доході без врахування
податкових платежів, %
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Варіанти за рівнем рентабельності бізнесу за чистим доходом від
підприємницької діяльності без врахування обов’язкових платежів
2,0 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

244956,52

225000,00

212500,00

200000,00

187500,00

5043,48

25000,00

37500,00

50000,00

62500,00

909,48

4508,20

6762,30

9016,39

11270,49

4134,00

20491,80

30737,70

40983,61

51229,51

1715,61

8504,10

12756,16

17008,19

21260,24

744,12
62,01

3688,52
307,38

5532,79
461,07

7377,05
614,75

9221,31
768,44

909,48

4508,20

6762,30

9016,39

11270,49

3327,87

16495,90

24743,84

32991,81

41239,76

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Податкове навантаження на юридичну особу за умови оплати праці власника
бізнесу на рівні мінімальної заробітної плати
Показники за квартал
1. Дохід від реалізації товарів
(робіт, послуг), грн.
2. Витрати без врахування
витрат на оплату праці власника
бізнесу, грн.
3. Дохід від підприємницької
діяльності без врахування
обов’язкових платежів, грн.
4. Витрати на оплату праці
власника бізнесу із врахуванням
єдиного соціального внеску, грн.
5. Прибуток до оподаткування,
грн.
6. Податок на прибуток, грн.
7. Обов’язкові платежі,
пов’язані із оплатою праці
власника бізнесу, грн.
8. Чиста заробітна плата
власника бізнесу, грн.
9. Сума дивідендів до
нарахування, грн.
10. Обов’язкові платежі,
пов’язані із виплатою
дивідендів, грн.
10.1. Податок на доходи
фізичних осіб (5 %)
10.2. Військовий збір (1,5 %)
11. Дивіденди без врахування
обов’язкових платежів, грн.
12. Загальна сума обов’язкових
платежів, грн.
13. Чисті доходи (зарплата
власника бізнесу та дивіденди),
грн.
14. Доля обов’язкових платежів
у доході без врахування
податкових платежів, %
15. Перевищення обов’язкових
платежів підприємця над
обов’язковими платежами
юридичної особи, %

Варіанти за рівнем рентабельності бізнесу за чистим доходом
від підприємницької діяльності без врахування обов’язкових
платежів
2,0 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

244956,52

225000,00

212500,00

200000,00

187500,00

5043,48

25000,00

37500,00

50000,00

62500,00

5043,48

5043,48

5043,48

5043,48

5043,48

0,00
0,00

19956,52
3592,17

32456,52
5842,17

44956,52
8092,17

57456,52
10342,17

1343,55

1343,55

1343,55

1343,55

1343,55

3699,93

3699,93

3699,93

3699,93

3699,93

0,00

16364,35

26614,35

36864,35

47114,35

0,00

1063,69

1729,94

2396,19

3062,44

0,00
0,00

818,22
245,47

1330,72
399,22

1843,22
552,97

2355,72
706,72

0,00

15300,66

24884,41

34468,16

44051,91

1343,55

5999,41

8915,66

11831,91

14748,16

3699,93

19000,59

28584,34

38168,09

47751,84

26,6

24,0

23,8

23,7

23,6

27,7

41,7

43,1

43,7

44,2

би (у формі приватного підприємства або товариства з
обмеженою відповідальністю), єдиним власником якої
буде така фізична особа. Аргументами на користь реє!
страції підприємцем є непоширення на підприємців ви!
моги ведення бухгалтерського обліку за нормами дію!
чого законодавства, непоширення на підприємців основ!
ної частини правил касової дисципліни та інші органі!
заційні спрощення. Але що стосується рівня податко!
вого навантаження, то цей фактор може схилити тере!
зи вже на користь юридичної особи, особливо, якщо
підприємець буде вимушений застосовувати загальну
систему оподаткування.
З метою оцінки рівня податкового навантаження на
фізичних осіб — підприємців розглянемо обов'язкові
платежі такого підприємця в розрахунку на квартал,
представлені в таблиці 2.
Як вже зазначалось, альтернативою особистого
підприємництва для власника справи є створення юри!
дичної особи. В такому випадку власник справи буде
виконувати функції керівника підприємства або як най!
маний працівник, або на громадських засадах, тобто не
перебуваючи у трудових відносинах із власним підприє!
мством, і не отримуючи заробітної плати. Саме останній

варіант дозволить максимально зменшити податкове
навантаження на бізнес, адже за чинним податковим
законодавством рівень оподаткування дивідендів є
більш привабливим, ніж рівень оподаткування трудових
доходів. Але враховуючи, що на практиці більш поши!
реним є варіант керівника — найманого працівника,
навіть якщо такий керівник є одноосібним власником
підприємства, розглянемо саме такий варіант. Обов'яз!
кові платежі, змодельовані для вже розглянутої справи
за умови, що вона буде реалізована на базі юридичної
особи, представлені в таблиці 3.
Обов'язкові платежі, представлені в таблиці 3, сфор!
мовані таким чином, що керівник підприємства — влас!
ник справи отримує заробітну плату на рівні мінімаль!
ної (січень — квітень 2016 року — 1378,00 грн. на
місяць), що дозволяє в ході розрахунку податку на до!
ходи фізичних осіб враховувати податкову соціальну
пільгу і мінімізувати податок на доходи фізичних осіб,
що утримується із заробітної плати. Вся інша сума чис!
того доходу, що продукується справою, виплачується
власнику бізнесу у формі дивідендів.
Варто зазначити, що збільшення рівня заробітної
плати для власника бізнесу збільшує рівень податково!
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Таблиця 4. Податкове навантаження на юридичну особу за умови оплати праці власника
бізнесу на рівні середньої заробітної плати

Показники за квартал
1. Дохід від підприємницької
діяльності без врахування
обов’язкових платежів, грн.
2. Загальна сума обов’язкових
платежів, грн.
3. Чисті доходи (зарплата власника
бізнесу та дивіденди), грн.
4. Доля обов’язкових платежів у
доході без врахування податкових
платежів, %
5. Перевищення обов’язкових
платежів підприємця над
обов’язковими платежами юридичної
особи, %

Варіанти за рівнем рентабельності бізнесу за чистим
доходом від підприємницької діяльності без врахування
обов’язкових платежів
10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
25000,00

37500,00

50000,00

62500,00

7538,57

10454,82

13371,07

16287,32

17461,43

27045,18

36628,93

46212,68

30,2

27,9

26,7

26,1

12,8

22,0

27,2

30,5

го навантаження на бізнес, адже, як вже зазначалось,
рівень оподаткування трудових доходів є більшим, ніж
рівень оподаткування дивідендів, незважаючи на те, що
витрати на оплату праці долучаються до витрат, а ви!
плата дивідендів здійснюється з чистого прибутку. Ос!
новними причинами цього є те, що дивіденди на відміну
від трудових доходів не оподатковуються єдиним со!
ціальним внеском, а також те, що податок на доходи
фізичних осіб з трудових доходів стягується за ставкою
18 %, а із дивідендів, що виплачуються юридичними
особами — платниками податку на прибуток фізичним
особам, — за ставкою 5 %. Впевнитися в тому, що
збільшення рівня заробітної плати для власника бізне!
су призводить до збільшення рівня податкового наван!
таження на бізнес, можна, звернувшись до таблиці 4, в
якій представлені обов'язкові платежі аналогічні даним
таблиці 3, але сформовані за умови, що заробітна пла!
та власника справи буде становити 4362,00 грн. на
місяць, що відповідає рівню середньої заробітної пла!
ти в Україні за підсумками січня 2016 року [4].
Таким чином, на підставі проведеного моделюван!
ня обов'язкових платежів фізичної особи!підприємця і
альтернативної юридичної особи можна стверджувати,
що рівень податкового навантаження на фізичних осіб!
підприємців, що застосовують загальну систему оподат!
кування, є суттєво більшим, ніж рівень податкового на!
вантаження на аналогічний бізнес, що реалізується на
базі юридичної особи. Так, за умови прибуткової робо!
ти рівень податкового навантаження на фізичних осіб!
підприємців складає 34,0 % обов'язкових платежів від
загальної суми чистого доходу, що продукується спра!
вою, без врахування обов'язкових платежів за будь!яко!
го рівня рентабельності бізнесу. Що стосується анало!
гічного бізнесу, організованого на базі юридичної осо!
би, то в такому випадку в залежності від рівня рента!
бельності бізнесу доля обов'язкових платежів від за!
гальної суми чистого доходу знаходиться в межах від
26,6 % до 23,6 % — за умови оплати праці власника
бізнесу на рівні мінімальної заробітної плати і в межах
від 30,2 % до 26,1 % — за умови оплати праці власника
бізнесу на рівні середньої по країні заробітної плати.
Показово, що для юридичної особи рівень податково!
го навантаження є регресивним, тобто таким, що змен!
шується із збільшенням рівня рентабельності бізнесу.
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Якщо ж припустити, що власник юридичної особи ви!
конує обов'язки керівника на громадських засадах і не
отримує заробітної плати взагалі, а весь прибуток, от!
риманий підприємством спрямовується на виплату ди!
відендів, то рівень податкового навантаження за будь!
якого рівня рентабельності складе 23,3 % обов'язко!
вих платежів від загальної суми чистого доходу, що про!
дукується справою, без врахування обов'язкових пла!
тежів. У цілому ж обов'язкові платежі підприємця є сут!
тєво більшими за обов'язкові платежі юридичної осо!
би, на базі якої реалізується аналогічний бізнес. У роз!
глянутих прикладах перевищення обов'язкових пла!
тежів підприємця над платежами юридичної особи в
залежності від рівня рентабельності бізнесу становить
від 12,8 % до 44,2 %, що безперечно є суттєвим. Варто
також звернути увагу на те, що із підвищенням рівня
рентабельності бізнесу таке перевищення збільшуєть!
ся.
Порівнюючи результати отриманих розрахунків,
доцільно звернути увагу на деякі спрощення, що були
прийняті заради симетричності прикладів. По!перше,
витрати бізнесу, враховані в ході розрахунку обов'яз!
кових платежів, як за умови ведення справи підприєм!
цем, так і за умови функціонування справи як юридич!
ної особи були встановлені на однаковому рівні. В той
же час реально, на що вже було звернуто увагу вище,
наявний розлогий перелік витрат, які в обліку юридич!
ної особи можуть бути без жодних заперечень вклю!
чені до витрат, але у витрати підприємця, що застосо!
вує загальну систему оподаткування, враховані бути не
можуть. По!друге, обов'язкові платежі юридичної осо!
би змодельовані таким чином, що чистий дохід, отри!
маний від ведення бізнесу, повністю виплачується влас!
нику справи або у формі заробітної плати, або у формі
дивідендів. На практиці ж частина отриманих коштів
зазвичай залишається у справі і спрямовується на її роз!
виток. Якщо це врахувати, то обов'язкові платежі юри!
дичної особи зменшаться за рахунок податку на дохо!
ди фізичних осіб та військового збору, що оподатковує
дивіденди, адже ці платежі мають бути здійснені лише
за умови нарахування та виплати таких дивідендів. Що
стосується обов'язкових платежів підприємця, то вони
жодним чином не залежать від того, спрямовує підприє!
мець отриманий чистий дохід на розвиток справи чи на
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споживання. Таким чином, у більшості реальних ситу!
ацій врахування викладених моментів лише збільшить
переваги меншого податкового навантаження на юри!
дичну особу порівняно із податковим навантаженням на
підприємця.
З метою більш повного дослідження виокремленої
проблеми розглянемо також рівень податкового наван!
таження на даний бізнес за умови застосування підприє!
мцем спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності за правилами 3 групи — єдиний податок за
ставкою 5 % від доходу платника єдиного податку. В
такому випадку обов'язкові платежі підприємця в роз!
рахунку на квартал будуть дорівнювати — єдиний по!
даток в сумі 5 % від доходу 250000,00 грн., тобто
12500,00 грн., і єдиний соціальний внесок від мінімаль!
ної заробітної плати, що є обов'язковим для таких
підприємців, в сумі 1378,00 * 3 * 22 % = 909,48 грн.,
тобто загалом 13409,48 грн. Порівняння даної суми із
даними розрахунків таблиць 2, 3 та 4 свідчить про те,
що більш привабливим в порівнянні із підприємцем на
загальній системі оподаткування такий варіант є лише за
умови рентабельності бізнесу мінімум більше як 15 %,
а в порівнянні із юридичною особою — лише за умови
рентабельності бізнесу мінімум більше як 20 %.

ВИСНОВКИ
За підсумками проведеного дослідження можна
стверджувати, що чинна вітчизняна система оподатку!
вання передбачає суттєво більший рівень податкового
навантаження на фізичних осіб!підприємців, що засто!
совують загальну систему оподаткування, в порівнянні
із рівнем податкового навантаження на аналогічний
бізнес, якщо він реалізується на базі юридичної особи.
Основною ідейною причиною цього є те, що для
підприємця фактично весь отриманий чистий дохід вва!
жається трудовим, а в межах підприємства можливим є
чітке розмежування трудових і підприємницьких до!
ходів, що отримують власники підприємства в формі
дивідендів. Як наслідок, чистий дохід підприємця опо!
датковується єдиним соціальним внеском за ставкою 22
% в межах 25 прожиткових мінімумів для працездатної
особи, а в випадку із реалізацією аналогічної справи на
базі юридичної особи керівнику підприємства — влас!
нику справи може взагалі не виплачуватися заробітна
плата, або виплачуватися на рівні мінімальної заробіт!
ної плати чи середньої заробітної плати, яка є на поря!
док меншою, ніж 25 прожиткових мінімумів для працез!
датної особи. Що стосується дивідендів, то такі доходи
фізичних осіб єдиним соціальним внеском не оподат!
ковуються, а податок на доходи фізичних осіб стягуєть!
ся за спеціальною ставкою 5 % в той час, як чистий дохід
підприємця в повному обсязі оподатковується даним
податком за базовою ставкою 18 % поза залежністю
від того, спрямовується такий дохід на особисте спо!
живання чи залишається у підприємницькій справі і спря!
мовується на її розвиток. Окрім того, доречно згадати
дискримінаційні обмеження, наявні щодо врахування
витрат підприємців на ведення справи в порівнянні із
порядком врахування витрат юридичної особи, а також
ускладнені принципи податкового обліку, передбачені
для підприємців, що застосовують загальну систему
оподаткування.

Таким чином, враховуючи результати проведених
досліджень, на мікрорівні доцільно звернути особливу
увагу осіб, що приймають рішення щодо вибору орган!
ізаційної форми для майбутньої справи, на те, що не!
зважаючи на окремі організаційні спрощення, наявні
для підприємців, рівень податкового навантаження на
фізичних осіб!підприємців, що застосовують загальну
систему оподаткування, є суттєво більшим за рівень
податкового навантаження на юридичних осіб. Відпо!
відно з точки зору мінімізації обов'язкових платежів в
законній площині створення юридичної особи є більш
привабливим, ніж особисте підприємництво.
Що стосується результатів проведених досліджень
на макрорівні, то обгрунтованою слід вважати не!
обхідність реформування системи оподаткування фізич!
них осіб!підприємців таким чином, щоб унеможливити
дискримінаційно більший рівень податкового наванта!
ження на таких суб'єктів господарювання в порівнянні з
іншими суб'єктами господарювання, адже йдеться пере!
важно про суб'єктів малого підприємництва, для яких
навпаки декларується всебічна державна підтримка.
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THE BASIC MODEL OF MONITORING SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT
У статті наведено теоретичні узагальнення і обгрунтування практичного використання мето
дики управлінських базових нормативних інформаційноаналітичні моделей економічного мо
ніторингу, доцільність її застосування на підприємствах гірничорудного комплексу. Комплекс
джерел і засобів збору і обробки інформації є одним із важливих елементів системи стратегіч
ного управління підприємствами. Ці джерела і засоби можна включати до інформаційної сис
теми підприємства в якості системи моніторингу. Вирішення проблеми побудови адекватних
моделей моніторингу дозволить забезпечити керівництво інформацією, яка є необхідною для
прийняття ефективних управлінських рішень. Управлінська базова інформаційноаналітична
модель економічного моніторингу грунтується на основних показниках, які найкраще відобра
жають стан підприємства на даний момент і дозволяють простежити динаміку руху засобів
підприємства. Застосування управлінської моделі для гірничорудних підприємств дозволяє
вибрати оптимальний склад показників, які відображають поточний економічний стан підприє
мства. Практика використання моделі показала її ефективність, комплексність та системність.
In this article theoretical generalization and practical use study methods of management of basic
legal information and analytical models of economic monitoring, feasibility of its application in
enterprises of mining complex. range of sources and means of collecting and processing information
is an important element of the strategic management of enterprises. The complex of these sources
and means can be included in the information system as a monitoring system. Solving the problem of
constructing adequate models will provide monitoring management information that is necessary to
make effective management decisions. The management information base and analytical monitoring
economic model based on fundamental indicators that best reflect the position of the company at
the moment and can trace the dynamics of the company. Application management model for mining
companies allows you to select the optimal composition of indicators that reflect the current economic
performance, practice using the model shown its effectiveness, comprehensiveness and consistency.
Ключові слова: управління, модель, стратегія, інформація, моніторинг.
Key words: governance model, strategy, information, monitoring.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

рення змін навколишнього середовища, поява нових
Значення стратегії, що дозволяє вижити підприє! потреб та зміна позицій споживача, поява нових мож!
мству досить довгий період в умовах конкурентної бо! ливостей в бізнесі, розвиток інформаційних мереж,
ротьби, різко підвищилась за останні роки. Приско! доступність сучасних технологій, зміна ролі людсь!
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ких ресурсів та інші причини призвели до зростання
значення розробки стратегії розвитку підприємства.
В динамічній конкурентоздатній економіці висновки
діяльності підприємства визначаються якістю управ!
ління, котре залежить від якості інформаційно!анал!
ітичного забезпечення процесу прийняття рішень.
Розвиток ринкових відносин, формування нової
структури власності, зміна системи управління вима!
гають формування адекватних змін інформаційного
забезпечення підприємницької діяльності, де голов!
на роль належить узагальнюючим економічним показ!
никам, здатним комплексно і загально оцінювати стан
підприємства та його перспективи. Крім того, очевид!
но, що компетентне і професійне управління не мож!
ливе без глибокого і об'єктивного факторного еко!
номічного аналізу. Разом з тим існуючі стани інфор!
маційно!аналітичного забезпечення, їх масивність,
наявність багатьох критеріїв, потребують подальшої
дослідницької роботи в цій області, розробки нових,
нетрадиційних рішень та підходів. Таким чином, в сьо!
годнішніх умовах у структурі економічної інформації
підприємства більш значне місце повинна займати
аналітична інформація.
Серед причин необхідності формування системи
стратегічного управління на підприємствах гірничоруд!
ного комплексу можна виділити такі: потреба в ос!
воєнні методів економічного аналізу; конкуренція, що
постійно посилюється і потребує все більш швидкої
адаптації до постійно швидкоплинного оточення; уск!
ладнення організаційної структури (злиття окремих
підприємств у групи), що потребує координації взає!
мозв'язків між новоствореними і вже давно існуючи!
ми підсистемами.
Процес стратегічного управління на підприємствах
заснований не лише на знаннях і уміннях керівників, але
і на різноманітній інформації, що використовується ни!
ми для прийняття рішень. У зв'язку з цим, своєчасність
та достовірність управлінської інформації стає важли!
вим фактором, що забезпечує можливість підвищення
конкурентних переваг.
Таким чином, комплекс джерел і засобів збору і
обробки інформації є одним із важливих елементів си!
стеми стратегічного управління підприємствами. Комп!
лекс цих джерел і засобів можна включати до інформа!
ційної системи підприємства в якості системи моніторин!
гу. Вирішення проблеми побудови адекватних моделей
моніторингу дозволить забезпечити керівництво інфор!
мацією, яка є необхідною для прийняття ефективних уп!
равлінських ріщень.

лад, С. Борнер і Р. Ведер обмежують задачі стратегіч!
ного управління лише вибором правильної номенкла!
тури продукції, подальше вдосконалення її в потрібно!
му напрямі, завоювання нових позицій в одній ніші чи
іншій [ 4, c. 90—92].
Деякі економісти дають визначення стратегічному
управлінню співзвучно трактуванню І. Ансоффа "діяль!
ність по стратегічному управлінню пов'язана з поста!
новкою цілей та задач організації та підтримки взає!
мовідносин між підприємством та середовищем, котрі
дозволяють їй досягати своїх цілей, відповідно до його
внутрішніх можливостей і дозволяють залишатися
сприятливим до зовнішніх вимог" [5, с. 112—116; 6, с.
576; 7, с. 85—88]. У своїх роботах І. Ансофф велику
увагу приділяв процедурній стороні справи, визнача!
ючи при цьому стратегію підприємства як загальний
стрижень усіх видів виробничої діяльності. Техноло!
гія стратегічного управління розглядається в якості
замкнутої, неперервної процедури прийняття і реалі!
зації стратегічних рішень. А. Чандлер, фокусуючи увагу
на змінах у середині підприємства, що викликані но!
вою стратегією, аналізує взаємодію в середині під!
приємства, організаційну структуру і стратегію, що
реалізується. В свою чергу А. Слоан розглядає про!
блему зміни системи управління підприємством, до!
сліджуючи механізми формування і запровадження
стратегічних рішень.
Інші економісти підкреслюють необхідність поси!
лення ролі людського фактору у сфері прийняття
стратегічних рішень, пропонуючи визначати стратегі!
чне управління як "програмний спосіб мислення і уп!
равління, забезпечений узгодженням цілей, можли!
востей підприємства та інтересів працівників", особ!
ливу увагу, приділяють питання підвищення мотивації
усіх працівників у виконанні місії підприємства [8, c.
616].
В останній час великого поширення набула дум!
ка, що для нейтралізації негативної реакції співробі!
тників і ефективної реалізації стратегії необхідно за!
лучення усього персоналу до розробки стратегічних
рішень, роз'яснення персоналу суті і переваг страте!
гічного управління у порівнянні з іншими системами
управління, а також запровадження системи оплати
праці, відповідно до затрачених зусиль робітників [9,
c. 384, 38, 39].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є теоретичне узагальнення методики
управлінських базових нормативних інформаційно!ана!
літичні моделей економічного моніторингу, доцільність
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
її застосування на підприємствах гірничорудного комп!
І ПУБЛІКАЦІЙ
Як зазначають ряд дослідників, стратегічне управ! лексу.
ління оперує конструкціями, котрі можуть бути охарак!
теризовані як концептуальне представлення проблеми, ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
що вирішується з опором на теорію. Стратегічне управ! ДОСЛІДЖЕННЯ
В якості інформаційної основи для побудови фінан!
ління орієнтовано, перш за все, на розробку практич!
них рекомендацій, використовуючи при цьому не лише сової базової нормативної інформаційно!аналітичної
власні моделі та інструментальні розробки, а і досяг! моделі економічного моніторингу використовується
бухгалтерська звітність діяльності підприємства.
нення інших наук [1, с. 207; 2, с. 110—115; 3, с.182].
Аналіз джерел показує, що в наш час немає єдності
Виходячи із змістовної інтерпретації співвідношен!
у визначенні поняття стратегічного управління. Наприк! ня темпів росту показників, вибирається те співвідно!
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шення темпів, котре у найбільшій мірі відповідає відо!
мим критеріям успішності.
Для формування управлінської базової норматив!
ної моделі, котра повинна бути комплексною і систем!
ною, потрібно виділити групи (класи) показників, що
охоплюють всі аспекти функціонування підприємств, не!
рівномірність розвитку яких виражається в різних тем!
пах росту та може слугувати характеристикою резуль!
тативності управління і комерційної стійкості підприєм!
ства в цілому.
Показники фінансової базової нормативної
інформаційно!аналітичної моделі економічного мон!
іторингу: чистий прибуток; прибуток від реалізації
продукції; балансовий прибуток; виручка від реалі!
зації продукції; витрати на виробництво реалізованої
продукції; грошові кошти і короткострокові фінансові
вкладення; власні оборотна кошти; фонди власних
коштів; джерело власних коштів; дебіторська забор!
гованість; оборотні активи; основні засоби (залишко!
ва вартість); основні засоби (первісна вартість); нео!
боротні активи; незавершені капітальні вкладення;
резерви; короткострокова кредиторська заборго!
ваність; валюта балансу; матеріальні оборотні акти!
ви у виробництві; запаси і затрати; довгострокова
кредиторська заборгованість; довгострокові фінан!
сові вкладення; збитки.
Таку класифікацію показників забезпечує виділен!
ня системних характеристик підприємства. Вхід систе!
ми "підприємство" — сировина, електроенергія, ком!
плектуючі. Вихід системи — продукція, праця, послу!
ги. До оснащення відносяться засоби праці. Узагаль!
нюючим показником оснащення очевидно є показник
вартості основних засобів. Суб'єктивний фактор — це
люди, котрі забезпечують реалізацію функцій систе!
ми. Узагальнюючим є показник — штатні працівники.
Також враховується показник — позаштатні працівни!
ки і працівники на умовах неповного робочого часу.
Упорядкованість — характеристика послідовності і
організації виробництва. При конструктивному описі
господарських систем виділяється такий елемент як
каталізатор. Каталізатор — те, на що діє швидкість
основного перетворення в системі. На підприємстві
роль каталізатора виконують засоби стимулювання
праці [10, c. 132].
Ця класифікація інваріантна масштабу і місії
підприємства, конкретним цілям управління, тому
вона може слугувати основою типової нормативної
управлінської моделі, як з точки зору вибору вихід!
них показників, так і з точки зору їх типового упоряд!
кування.
Для побудови конкретизованої моделі із багать!
ох показників, що враховуються на підприємстві
були вибрані показники, які найкраще характеризу!
ють стан підприємства на даний момент та можуть
найкраще показати реальний економічний стан
підприємства.
Показники (за класифікаційними ознаками):
1. Вихід: реалізована продукція, товарна продукція,
собівартість товарної продукції.
2. Вхід: собівартість випущеної продукції: матеріа!
ли, витрати на оплату праці та відрахування на неї, амор!
тизація та інші витрати.
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3. Оснащення: залишкова вартість основних засобів,
первісна вартість основних засобів, знос основних за!
собів.
4. Каталізатор: фонд оплати праці.
5. Суб'єктивний фактор: штатні працівники, позаш!
татні працівники і працівники на умовах неповного ро!
бочого часу.
6. Упорядкованість: отримані штрафи, цілоденні
простої, брак, штрафи оплачені.
Сформовані базові моделі повинні виступати в
якості еталона (орієнтира) при розробці економічної
політики підприємства. В ідеалі фактичне упорядкуван!
ня показників повинне співпадати з нормативним (зада!
ним в моделі). Очевидно, що стан підприємства, на яко!
му виконуються всі ці вимоги, можна охарактеризувати
як максимально стійке.
Тому оцінкою фінансово!економічної або комер!
ційної стійкості підприємства може слугувати оцінка на!
ближення фактичного і нормативного установленого в
моделі упорядкування темпів зростання показників [10].
Цю оцінку можна розрахувати наступним чином, відпо!
відно (1):
n

∑m

i

M ( P, H )
(1),
= 1−
n(n − 1)
n(n − 1)
де Y — оцінка фінансово!економічної стійкості
підприємства;
n — число показників в упорядкуванні (в моделі);
mi — кількість інверсій у фактичному порядку для
показника, що має перший ранг ( займає i!те місце) в
моделі.
Y = 1−

i =1

n

mi = ∑ aij ,
j =1

де M (P, H) — сума інверсій у реальному порядку
показників (Р), відносно нормативного порядку (Н), за!
даного в моделі.
Оцінка Y змінюється у діапазоні від 0 до 1. Збіг фак!
тичного і заданого в моделі порядку показників вказує
на найвищий рівень реалізації економічної політики, що
направлена на забезпечення фінансово!економічної
стійкості підприємства, коли всі нормативно встановлені
співвідношення темпів зростання показників фактично
виконуються, при цьому у = 1. Фактичний порядок по!
казників, повністю протилежний нормативному, дає
оцінку у = 0.
Поряд з оцінкою стійкості важливо розрахувати
оцінку мінливості економічної політики (зовнішньої та
внутрішньої), що характеризує зміну структури викона!
них і невиконаних нормативних співвідношень з точки
зору направленості змін на реалізацію фінансових і уп!
равлінських цілей, що задані в моделях фінансових і
управлінських, відповідно. Пропонується розрахувати
цю оцінку відповідно (2):
Мі =

М ( Р1, Р 2) + М ( Р1, Н ) − М ( Р 2, Н )
2 * М ( Р1, Р 2)

(2),

де Мі — оцінка мінливості реалізації економічної по!
літики;
Р1, Р2 — порядок показників, що реально склався
в першому та другому періодах, відповідно.
Н — нормативно установлений порядок показників;
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Графік оцінки фінансово-економічної стійкості, мінливості,
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Рис. 1. Оцінка фінансовоBекономічної стійкості, мінливості, стабільності

М(Р1, Р2), М(Р2, Н), М(Р1, Р2) — сума інверсій в
одному порядку показників відносно другого.
Оцінка мінливості виражає зв'язок між приростом
оцінки стійкості, породженим змінами в структурі руху
показників і величин самих структурних змін. Ця оцінка
змінюється від 0 до 1.
Стійкість характеризує режим роботи підприємства,
мінливість оцінює перехід від одного режиму до іншо!
го. Єдність двох оцінок У та Мі породжує третю — оці!
нку загальної (інтегральної) економічної стабільності
підприємства С, яка розраховується за формулою (3):
(3).
С = У 1/Мі
Оцінка стабільності співпадає з оцінкою стійкості у
випадку, якщо оцінка мінливості дорівнює одиниці. При
зменшенні оцінки мінливості до 0 оцінка стабільності
також зменшиться до 0.
Упорядкування темпів зростання економічних по!
казників може виступати не лише засобом нормативної
направленості економічної політики (стратегії), але і
засобом виявлення фактичної стратегії, що реалізуєть!
ся. Для виявлення фактичної економічної політики, що
реалізується необхідно розрахувати за ряд періодів
темпи росту показників, що формують нормативну мо!
дель. Потім потрібно упорядкувати показники у відпов!
ідності з темпами зростання, тобто кожний показник у
кожному періоді повинен отримати свій ранг. Розрахо!
вуємо середній ранг для кожного показника і упоряд!
ковуємо показники у відповідності із середнім рангом
[10].
Оцінка фінансово!економічної стійкості підприєм!
ства може змінюватися в діапазоні від 0 до 1. Збіг фак!
тичного і заданого порядку показників вказує на най!
вищий рівень реалізації економічної політики, котра
направлена на забезпечення фінансово!економічної
стійкості комбінату, коли всі нормативно встановлені
співвідношення темпів росту показників фактично ви!
конуються, при цьому оцінка дорівнює 1. Фактичний
порядок показників, повністю протилежний норматив!
ному дає оцінку 0. Чим ближче оцінка до одиниці, тим
більша доля нормативних співвідношень між показни!
ками реалізована в реальній фінансовій (господарській)
діяльності комбінату.
Стійкість є узагальнюючою оцінкою економічного
стану підприємства, вона характеризує ступінь прибли!
ження до еталону і не залежить від досягнутого в ми!
нулому. Це свого роду стратегічна оцінка, бо вона по!

казує рівень досягнення стратегічних цілей економіч!
ного розвитку, що закладений в базовій нормативній
інформаційно!аналітичній моделі економічного моні!
торингу.
При русі підприємства від періоду до періоду оцін!
ка стійкості може зростати чи зменшуватися. При цьо!
му зростання оцінки стійкості не означає, що на під!
приємстві сталися лише позитивні зміни, бо зміни, що
викликають виконання тих нормативних співвідношень,
котрі раніше не виконувалися. Зростання оцінки
стійкості може супроводжуватися і новими порушення!
ми нормативно встановлених співвідношень. Інакше ка!
жучи, виконані в якомусь періоді нормативні співвідно!
шення між парою показників не є гарантією незмінного
виконання цього співвідношення в майбутньому. В зв'яз!
ку з цим розраховується оцінка мінливості економічної
політики, котра характеризує зміни в структурі викона!
них і невиконаних нормативних співвідношень з точки
зору направленості змін на реалізацію управлінських
цілей, що задані в моделі.
Оцінка мінливості економічної політики характери!
зує перехід від одного рівня реалізації цілей економіч!
ної політики підприємства до іншого. Ця оцінка вира!
жає зв'язок між приростом оцінки стійкості, що пород!
жений змінами у структурі руху показників і величиною
самих структурних змін. Ця оцінка змінюється в діапа!
зоні від 0 до 1. Незмінності реалізації економічної полі!
тики, коли всі виконані у попередньому періоді спів!
відношення виконуються в даному періоді, відповідно
дорівнює 1. Мінімальна оцінка дорівнює 0, вона отри!
мується тоді, коли всі зміни у структурі руху показників
носять негативний характер (зменшують оцінку стій!
кості).
Побудова оцінки стійкості та мінливості є вимірни!
ками незалежно один від одного. Стійкість характери!
зує режим роботи підприємства, а мінливість оцінює
перехід від одного режиму до іншого. Єдність цих двох
оцінок породжує тертю — оцінку загальної (інтеграль!
ної) економічної стабільності підприємства.
Оцінка стабільності співпадає з оцінкою стійкості у
тому випадку, коли оцінка мінливості дорівнює одиниці.
При зменшенні оцінки мінливості до 0 оцінка стабіль!
ності також зменшується до 0.
Таким чином, оцінка економічної стабільності
підприємства є оцінка стійкості підприємства, скорего!
вана на мінливість його економічної політики.
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У відповідності до запропонованої методики
були зроблені відповідні розрахунки для ПАТ "Цен!
тральний гірничозбагачувальний комбінат". Була
розрахована кількість інверсій для кожного показ!
ника і розраховані оцінки стійкості, мінливості а та!
кож інтегральні оцінки економічної стабільності
підприємства.
Оцінка мінливості економічної політики характери!
зує перехід від одного періоду до іншого. У 2008 році
оцінка мінливості дорівнювала одиниці, це вказує на
незмінність економічної політики комбінату у порівнянні
з 2007 роком. Всі співвідношення показників виконують!
ся однаково в обох періодах.
У 2009 році оцінка мінливості різко понизилася у
порівнянні з попереднім періодом. Це вказує на нега!
тивну зміну у структурі руху показників, тобто на змен!
шення оцінки стійкості. Така тенденція пов'язана з кри!
зою яка виникла восени 2008 року, її наслідки стали
яскраво помітними у 2009 році. У 2010 роки показники
значно покращилися, комбінат поступово виходив із
кризи. Оцінка мінливості також вказує на це. А оцінка
стійкості піднялася до рівня 2008 року. Графічно дина!
міку можна відстежити на рисунку 1.
Управлінська базова інформаційно!аналітична мо!
дель економічного моніторингу грунтується на основ!
них показниках, які найкраще відображають стан
підприємства на даний момент і дозволяють простежи!
ти динаміку руху підприємства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
У процесі дослідження було визначено що, орга!
нізація системи стратегічного управління підприємства
призводить до багатьох позитивних результатів. Реа!
лізація системи моніторингу діяльності на гірничоруд!
них підприємствах дозволить своєчасно визначати
відхилення фактичних результатів від нормативних,
виявляти причини відхилень, а також розробляти про!
позиції з відповідного корегування окремих напрямків
діяльності, для нормалізації стану підприємства та
підвищення ефективності виробництва. Модель є най!
більш ефективною для підприємств гірничорудного
комплексу. Вона чітко формує нормативні показники
які найкраще характеризують економічний стан під!
приємства.
Застосування управлінської моделі для гірничо!
рудних підприємств дозволяє вибрати оптимальний
склад показників які відображають поточний еконо!
мічний стан підприємства, практика використання мо!
делі показала її ефективність, комплексність та сис!
темність.
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FEATURES OF FUNCTIONING AND MODERN TENDENCІES OF DEVELOPMENT OF WORLD OIL
AND GAS MARKET IN TERM OF GLOBALISATION
У статті розглядаються основні чинники та передмови кон'юнктурних змін на нафтовому та газо
вому ринках упродовж 2010—2015 рр., проаналізовано сучасні механізми та форми цінових коли
вань на енергоносії, а також мотиви та поведінка провідних країнучасниць ринку, проблеми коре
ляції цін "нафтагаз" і механізми ринкового ціноутворення цін на газ у різних регіонах світового гос
подарства. Здійснено аналіз впливу зазначених процесів на економіку постачальників та спожи
вачів нафти та газу, на основі об'єктивних факторів та статистичного аналізу зроблено спробу спрог
нозувати подальший рівень цін на нафту та газ.
In the article considered main indicators and backgrounds conjuncture changes on oil and gas markets
during 2010—2015 years, was analyzed modern mechanisms and forms of prices variations on the sources
of energy and motives and behavior leading countries participant of the market, problems of correlation
of prices "petroleumgas" and mechanisms of market price formation on the gas in the different regions
of the world economy. It done analyze the influence of abovementioned processes on the economy
providers and recipients of oil and gas; on the background statistic analyze, it done try forecast of the
next level of costs on the oil and gas.

Ключові слова: ОПЕК(організація країн#постачальників нафти), барель нафти, хаб (майданчик напов#
нення пароплава скрапленим газом), сира нафта, природній газ, механізми ціноутворення, ВТО(британські
теплові одиниці, 1 м =35.000.000.ВТО).
Keywords: OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), barrel of the oil, hub, brut oil, natural gas,
mechanisms of market price formation, ВТU (british thermal units, 1m =35.000.000.BTU).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кон'юнктура на ринку енергоносіїв, зокрема на рин!
ку нафти та газу, має надзвичайно важливе та довгост!
рокове значення для розвитку світової економіки. Чітка
дія законів попиту та пропозиції у встановленні цін на
нафтовому ринку та довгострокові контракти на газо!
вому ринку дозволяють визначити основні причини по!
точного стану ринку, а також проаналізувати та спрог!
нозувати політику учасників, установити зв'язок та ко!
реляцію між цінами на нафту та природний газ, механі!
зми ціноутворення на ці види енергоресурсів у різних
регіонах світу.
Для більшості країн!членів ОПЕК, а також Росії,
Венесуели, Ірану та інших нафтовидобувних країн,
ціни на нафту є ключовим фактором планування ук!
ладання бюджету. Наближення цін до критичних по!
значок провокує не тільки значне послаблення еко!
номік вищезгаданих країн, що може перейти у стан
довгострокової рецесії, а й зміну та коригування усь!
ого зовнішньополітичного курсу. Коливання цін у цій
галузі впливає на розвиток навіть більш диверсифі!
кованих господарських комплексів, зокрема США та
Канади. Ці країни переживають одночасне піднесен!

ня як у сфері нафто! та газовидобування, так і аль!
тернативних методів видобутку. Очевидно, що про!
цеси сьогодення стають вирішальними для подаль!
шого вектору розвитку та форми існування як нафто!
газового ринку в цілому, так і окремих його учас!
ників.

АНАЛІЗ ОСНАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Ситуація на світових нафтогазових ринках завжди
привертала увагу провідних фахівців у галузях еконо!
міки, політології, міжнародних відносин та інших дис!
циплін через той безпосередній вплив, що чинить ко!
н'юнктура нафтогазового ринку на світові соціально!
економічні процеси. Ринок нафти та газу з позиції гло!
балізації та діалектичного взаємозв'язку зі світовою
економікою досліджували такі вчені, як Д. Мелоуз,
В.В. Феллер, Н. Кришен, Ж. Лур'є, П. Робертс, М. Ол!
сон, Ю.В. Макогон, С.В. Жуков, С.М. Меньшиков,
А.С. Філіпенко [1], О.І Рогач [1], В.М. Геєць [2], А.С. Гор!
бунова [4], Ергіна Д., Ван Вактор С., Даннікова В.В.,
Динкіна О.О., Сімонія Н.А., Мофет М., Жукова В., Підчо!
са О.В. [3] та інші.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити сучасну кон'юнктуру на
ринку енергоносіїв, механізми ціноутворення на світо!
вих ринках нафти та газу, виділити особливості коре!
ляції цін на нафту та природний газ у різних регіонах
світового господарства, провести дослідження основ!
них чинників, що зумовили різке та довготривале паді!
ння цін на світовому нафтовому ринку та їх вплив на
ринок газу, спрогнозувати подальші тенденції розвит!
ку ринку нафти та газу за допомогою аналізу поведін!
кових стратегій учасників у короткостроковій та довго!
строковій перспективі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Раптове падіння цін на нафтовому ринку (від 114 до!
ларів за барель у червні до 28 доларів у січні 2016 р.) зосе!
реджує увагу на певних закономірностях формування ціни
на ринку нафти та нафтопродуктів як на конкурентному,
що чітко проявляється на прикладі ускладнення міжнарод!
них господарських зв'язків світової економіки.
Основним символом цих змін стало різке збільшення
пропозиції нафти на ринку та скорочення попиту з боку
споживачів. У той час як розвиток видобутку сланцевого
газу у США, відкриття нафтоносних пісків у Канаді та дії
ОПЕК, тобто їх відказ від зменшення видобутку, збільши!
ли обсяг пропозиції, напроти, економіки основних імпор!
терів (КНР, Японії, країн ЄС) продемонстрували спадні
тенденції.
З точки зору віднаходження регулятора світового рин!
ку нафти є необхідним розглянути склад учасників та ме!
ханізм функціонування ОПЕК — Організації країн!поста!
чальників нафти. Її засновниками стали Іран, Кувейт, Ірак,
Саудівська Аравія, Венесуела. Згодом до складу органі!
зації приєднався Катар (1961 р.) Індонезія (1962—2009
рр.), Лівія (1962 р.), Єгипет (1967 р.), Алжир (1969 р.), Ніге!
рія (1971 р.), Еквадор (1973 р.), Габон (1975—1995 рр.),
Ангола (2007 р.). Станом на листопад 2012 року, на членів
ОПЕК припадало 79% світових запасів нафти і 44% видо!
бутку. При цьому експорт нафти займає менше 40% за!
гальносвітового.
За структурою ОПЕК є картелем країн чистих експор!
терів нафти, метою якого є вироблення спільної політики
відносно видобутку нафти серед країн учасників органі!
зації з метою підтримки стабільних цін на нафту. Основ!
ним інструментом впливу ОПЕК на кон'юнктуру ринка є
зміни квот видобутку усіх учасників.
У листопаді 2014 року ОПЕК зберегла квоту видобут!
ку на рівні 2011 року — 30 млн барелів на день. Тобто
ОПЕК зіграло на зниженні ціни. Для Саудівській Аравії,
Катару, Єгипту та Кувейту це є можливим через низьку
собівартість видобутку, яка дорівнює десь 25 доларів за
барель. Однак, ці країни представлені державними кор!
пораціями (зокрема Saudi Aramco), які працюють на бюд!
жет та забезпечують 80—90% державних видатків. За цих
обставин, вищеназвані країни також повинні утримувати
ціни вище собівартості, на рівні 60—70 доларів. Основ!
ною метою цієї групи є боротьба за частку світового рин!
ку з американськими та російськими видобувачами.
Для інших учасників ринку складається більш жор!
стка ситуація. Так, видатки Росії на 42% фінансуються
за рахунок експорту нафти. Оптимальна ціна становить
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102 долари, ціна у бюджеті 2015 року 96 доларів, кри!
тична точка — 80 доларів. За умови зменшення ціни, на!
магаючись поповнити бюджет, Росія збільшила видобу!
ток нафти до рекордних 10,66 млн барелей на добу. Од!
нак така позиція формує низхідну спіраль, що у довгост!
роковому періоді сприяє подальшому зменшенню ціни
на нафту. Подібна ситуація складається і для менш тех!
нологічно розвинутих країн членів ОПЕК. Зокрема для
Венесуели собівартість експорту — вище 125 доларів за
барель. Ірак, Лівія та Нігерія як країни з нестабільною
внутрішньою ситуацією наполягають на підвищенні ціни.
Ці процеси загрожують цілісності ОПЕК як міжнародно!
го нафтового регулятора. Важливим фактором стало
зняття санкцій з Ірану, який за 5 років багато недоотри!
мав до бюджету, тому першу партію нафти у січні 2016 р.
він продав за 28 доларів за барель і не бажає зменшува!
ти видобуток нафти.
Суттєве збільшення пропозиції нафти на ринку ви!
кликане імплементацією США нової технології по видо!
бутку сланцевого газу та нафти — технології гідророзри!
ву пласту. Це дозволило США вийти на обсяги щоденного
виробництва Саудівській Аравії — 11,5 млн барелей при
середній собівартості видобутку на рівні 50—60 доларів
за барель. Це вище за ціну розвинутих членів ОПЕК, тому
що ринок нафти та газу у США нерегульований, нафтови!
добувні компанії належать до приватного сектору, що доз!
воляє їм наблизитися до критичних точок у ціновій політиці.
Саме ці компанії стають основною загрозою подальшої
гегемонії ОПЕК на нафтовому ринку. Безперечно, падіння
цін робить виробництво менш рентабельним. Так, на по!
чатку 2015 року було досягнуто піку кількості працюючих
бурів — 1609, однак вже у лютому відбулося скорочення
на 20% [3]. Проте це скорочення відбулося за рахунок най!
слабкіших гравців американського ринку, в той час як ос!
новні нафтовидобувні компанії нарощують темпи видобут!
ку. Також не слід забувати про роль США як одного з най!
більших імпортерів нафти. За рахунок розширення видо!
бутку сланцевої нафти США скоротили імпорт нафти з
60% до 20 %. З точки зору імпортерів падіння цін на на!
фту на 50% дасть споживчому ринку країн!імпортерів еко!
номію у сумі 1,7 трлн доларів. Це дозволить заощадити
суттєві кошти на субсидіювання та направити їх на розви!
ток програм з альтернативної енергетики, а також забез!
печити економіку необхідною кількістю паливного ресур!
су за меншу ціну.
Вищеназвані факти дають змогу говорити про певні
прогнозовані тенденції та перспективи розвитку нафтово!
го ринку. Зокрема у найближчі 2 роки ОПЕК спроможна
продовжити утримувати ціни на низькому рівні, аби дове!
сти нерентабельність видобутку сланцевої нафти. Однак
події "нафтової війни" 2014—2016 рр. свідчать про нео!
днорідність цілей та поглядів членів ОПЕК [3].
За прогнозами експертів ОПЕК, до 2040 року ціна
може зростати до 200 доларів за барель. Це пояснюється
інвестиційними циклами, зокрема у наступні 25 років не!
обхідно інвестувати близько 7—10 трлн доларів на амор!
тизацію основних фондів виробництва.
Одночасно високо вірогідним є подальше скорочен!
ня попиту у довгостроковій перспективі. Варто зауважити
про те, що з 1973 до 2014 рр. частка нафти на ринку енер!
горесурсів скоротилася з 46 до 31%. Подальше скоро!
чення може прискорюватися також розвитком альтерна!
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тивних джерел енергії та розробкою надпотужних бата!
рей та акумуляторів у США. Отже, найбільш вірогідним є
подальше падіння цін на нафтовому ринку, що беззапе!
речно спричинить серйозні та доленосні зміни у політичній
та економічній структурі провідних світових країн як екс!
портерів, так і імпортерів сирої нафти.
Дещо інакше складається ситуація на ринку газу. Тут
Європа десь на третину залежить від російського природ!
ного газу. Його частка у газопостачанні ЄС — приблизно
27%, а у газовому імпорті — 40%, за даними Eurogas.
Європейський ринок представлено трьома великими по!
купцями, це — Німеччина, Італія та Польща. Найбільша
частка у цій трійці приходиться на Німеччину — 33%. Газ
використовується, головним чином, для опалення та ви!
робництва електроенергії. За даними Європейської комісії
викиди у секторі електроенергетики до 2050 року повинні
бути зменшені до 93—99%. Залежність від російського
газу буде подолана за рахунок скрапленого газу з термі!
налів. У Європі вже побудовано 22 регазифікаційних тер!
міналів, номінальна потужність яких сягає 198,6 млрд ку!
бічних метрів на рік. Більш того, йде будівництво ще 5 но!
вих терміналів у Польщі, Литві, Іспанії, Італії, Франції, анон!
совано будівництво ще 10 терміналів в Албанії, Греції,
Німеччині, Ірландії та інших країнах Європи. Все це свідчить
про тенденції щодо диверсифікації газопостачання до ЄС
та намагання отримати енергетичну незалежність від од!
ного партнера. У 2014 році "Газпром" зменшив експорт
газу до Європи на 13,8%, тобто до 121,3 млрд кубів, по!
вторивши найгірший результат 2010 року. До того ж знят!
тя енергетичного ембарго з Ірану приведе до появи ново!
го гравця на ринку нафти та газу. Іран — це четверта краї!
на світу за обсягами доведених запасів нафти і друга у світі
за запасами газу. На теперішній час Іран добуває приблиз!
но 3113000 барелей нафти у день та експортує її близько
1300000 барелей у день. Після виходу з ембарго він гото!
вий продавати свою нафту навіть по 7 доларів за барель,
аби поповнити свій бюджет. Для того, щоб досягти обсягів
видобування Російської Федерації йому необхідно видо!
бувати нафти у тричі більше, а газу у шестеро раз більше.
Для цього в країну необхідно залучити інвестиції у обсязі
приблизно 185 млрд доларів. Для цієї мети вже визначені
50 нафтогазових проектів на території країни. Сума узгод!
жених проектів становить 2 млрд доларів. Іран в даний час
експортує близько 10 млрд кубометрів газу на рік. Якщо
Іран збільшить видобуток газу до 200—250 млрд кубо!
метрів, тобто до російських обсягів, то Європа значно
диверсифікує газопостачання на свій внутрішній ринок і
значною мірою скоротить свою залежність від російсько!
го газу. Не слід також забувати і про туркменський газ,
основна частина якого проходить поки що через Росію.
Туркменія має великий інтерес до створення Трансанато!
лійського газопроводу, який повинен пройти через Азер!
байджан, Грузію, Туреччину і Грецію. Це десь приблизно
10 млрд кубометрів газу на рік.
У США, через сланцеву революцію, обсяги видобут!
ку зросли настільки, що країна із імпортера перетвори!
лась на експортера. Покупців на нафту та скраплений
газ США може знайти і у Європі [3]. До останнього часу
основними покупцями американського скрапленого газу
та нафти були азійські країни. Проте кон'юнктура рин!
ку поступово змінюється. Якщо раніше ціна на скрапле!
ний газ у Азії сягала 20 доларів за 1 млн британських

теплових одиниць (БТО) через зростаючий попит з боку
Японії, після її відмови від АЕС, то тепер вартість газу
впала услід за падінням котирування на нафту, до 8 до!
ларів за 1 млн британських теплових одиниць (БТО). При
існуючих на скраплений газ цінах його постачання в
Європу зі східного узбережжя США буде рентабельним
на рівні 6—7 доларів за 1 млн БТО. Для Азії цей показ!
ник вже становить 9—10 доларів за 1 млн БТО з ураху!
ванням великої відстані постачання та збору за прохід
великих танкерів через Панамський канал. Таким чином,
постачальникам скрапленого газу із США буде вигідні!
шим його продавати до Європи ніж до Азії. Проте не всі
американські потужності по виробництву скрапленого
газу вже працюють. Наприклад, такий завод Sabine Pass
запрацює на повну потужність лише у 2017—2018 році.
Обсяги постачання мають сягати, напевно, близько 50
млрд куб. м, тобто половину російського експорту до
Європи.
Підписання газового контракту між "Газпромом" і
Китаєм на постачання газу по газопроводу "Алтай" (Сила
Сибіру!2") відкладається на невизначений строк і тому
західні компанії, як і Китай, розраховують більше на знят!
тя санкцій з Ірану, щоб одержати більш дешевий та більш
доступний іранський газ, ніж російський. До того ж пол!
ітичні відносини між Росією і США погані і, виходячи з
цього, Китай не буде ризикувати своїми економічними
зв'язками із США заради Росії.
Обсяги транзиту природного газу через Україну за
даними міністерства енергетики у січні — червні 2015 року
становили 28,7 млрд куб. м. У минулому році за аналогіч!
ний період було транспортовано 36,5 млрд У 2014 році
обсяги транзиту впали на 28% до 62,2 млрд куб. м. Проте
слід також пам'ятати, що зниження транспортування газу
веде до зниження прибутку до бюджету країни, тобто мінус
приблизно 2 млрд доларів.
До недавнього часу російський газ був самим деше!
вим для України. Проте остання пропозиція 212 доларів
за 1000 куб. м була відкинута українським урядом, як з
політичних мотивів, так і за ціною, тому що постачання з
Європи може обходитися Україні навіть по 200 доларів.
Якщо торкнуться сучасної системи ціноутворення на
світових ринках нафти та газу, то тут можливо виявити
деякі особливості. Слід відзначити, що сучасна система
ціноутворення у найповнішій мірі відповідає особливос!
тям світового ринку нафти та газу з урахуванням числен!
них ризиків, існуючих на цих ринках. Біржові нафтові ціни,
які віддзеркалюють кон'юнктуру ринка, є базовою осно!
вою у наш час для визначення ціни при підписанні будь!
якого контракту на постачання нафти. Біржове ціноутво!
рення на нафту надбало свого розвитку на основі таких
строкових інструментів, як ф'ючерсні та форвардні кон!
тракти, нафтові свопи та опціони. В результаті сформува!
лася світова система торгівлі нафтою, а за нею і газом,
яка обслуговується біржовими центрами у Нью!Йорку,
Лондоні і Сінгапурі. Проте поряд із біржами на світовому
нафтогазовому ринку існує також ОПЕК — потужний кон!
солідований інститут, котрий відіграє важливу роль на
ринку реальної нафти. Поряд з ОПЕК існують нафтовидо!
бувні країни, які не входять до цього картелю, навіть кон!
курують з ним чи іноді узгоджують свої ціни з цінами ОПЕК.
Динаміка цін на природній газ має майже повний збіг з ди!
намікою цін на нафту. Це визначається частковим збігом

57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
сфер використання наданих ресурсів і відповідно схожи!
ми факторами їх ціноутворення.
На основі аналізу специфіки ціноутворення можна
виділити особливе значення фінансового фактору фор!
мування світових цін на нафту на товарних біржах, який
засновується на різкому зростанні обсягів ф'ючерсних та
опціонних контрактів під впливом значного зростання
ліквідності у світовій економіці.
У період, який передував глобальній кризі дуже вели!
ких масштабів досягли операції з нафтою на ф'ючерсно!
му ринку. В таких операціях активну участь брали банки,
хедж!фонди, пайові та пенсійні фонди, інвестиційні кам!
панії. У результаті цього проявився фінансовий фактор
котирування ціноутворення на нафту. Динаміка котируван!
ня нафти на ф'ючерсному ринку стала орієнтиром для змін
на ринку спот. С 2001 по 2008 р. частка ф'ючерсних кон!
трактів, які не завершилися фізичною поставкою нафти
зросла до 70%. Перетворення ф'ючерсних нафтових кон!
трактів у фінансовий актив з особливими факторами ціно!
утворення призвело до послаблення такого методу регу!
лювання ціни, як скорочення обсягів видобування. Підви!
щення світової ціни до 140 доларів у 2008 році призвело
до різкого падіння світових цін на нафту і наступного ви!
воду активів з нафтового ф'ючерсного ринку і до появи
факторів реального попиту та пропозиції. Отже відбулося
відновлення часткового впливу ОПЕК, яка у змозі була
впливати на світову ціни нафти за рахунок зниження на!
фтовидобування. Проте фінансовий фактор ціноутворен!
ня на світовому ринку нафти залишається і у майбутньо!
му. Це означає, що посилення фінансового фактору у пер!
спективі може привести до загальної нестабільності гло!
бального фінансового ринку, до нестійких його зв'язків з
реальним сектором.
Слід згадати про те, що у БТО котирується ціна газу
на англо!американських ринках. Так, барель нафти має
5,825 млн БТО, тобто верхня границя ціни 1 млн БТО газу
дорівнює 1/6 вартості ціни бареля нафти, а нижня — 1/
10. Отже, ціна газу коливається здебільше у цьому кори!
дорі. Ця різниця становить майже 50%. Формула, за якою
визначається ціна газу, має такий вид:
Цн
,
Ц г = Р0 × а ×
Ц0
де Ц г — ціна газу;
Р0— початкова ціна газу, яка дорівнює 450 доларів за
1000 м3;
а — коефіціент;
Ц н — ціна нафти;
Ц 0 — початкова ціна нафти.
Проте в Європі більш розповсюдженою є така фор!
мула:
Ц г = Р0 + В ( Ц н − Ц 0 ),
де В — коефіцієнт.
У наш час у динаміці світових цін на сиру нафту та при!
родний газ найчастіше усього використовується наступні
механізми [4,33]:
1. З прив'язкою до нафти, коли торгівля природним
газом базується на довгострокових контрактах, а форму!
ла розрахунків за газ визначається, виходячи з ціни сирої
нафти чи нафтопродуктів. Подібні контракти є вигідними
для покупців та продавців, бо зменшують цінові ризики,
які вони беруть на себе, інвестуючи у великі проекти.
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2. Регулююче ціноутворення, коли держава установ!
лює ціни, які віддзеркалюють виробничі витрати. Такий
механізм передбачає субсидії для споживачів природно!
го газу.
3. Конкурентне ринкове ціноутворення за рахунок
торгових майданчиків — hubs — у регіонах, де проводить!
ся торгівля газом. Конкуренція між постачальниками та
споживачами формує відповідні ціни.
Різноманітність механізмів ціноутворення пояснюєть!
ся тим, що природний газ є досить молодим видом пали!
ва, яке потребує великих інвестицій та інфраструктурних
витрат. Тому значна частина міжнародної торгівлі прово!
диться на основі довгострокових контрактів. Проте по мірі
розвитку інфраструктури можна очікувати змін контракт!
них умов та структури ринку і відповідно модифікації ме!
ханізму ціноутворення. Оскільки глобального інтегрова!
ного ринку газу ще не створено, на регіональних ринках
працюють різні механізми ціноутворення. Проте перехід
до більш конкурентних механізмів буде обов'язковим.
Розглянемо діючі механізми на ключових регіональних
ринках.
У Північній Америці приблизно до 1993 р. газова про!
мисловість США була повністю нерегульована державою.
Обсяги торгівлі стали зростати високими темпами. На те!
риторії США та Канади сформувались численні торгові
майданчики, ведучим серед яких став Henry Hub в Луїзі!
ані. До 2005 року навіть за відсутністю прямого зв'язку
між цінами на нафту та газ, вони, тим не менш, змінюва!
лись у одному і тому ж напрямі у сталому співвідношенні
(7:1). Після 2008 року зростаючи обсяги видобування слан!
цевого газу призвели до зниження ціни на газ. У резуль!
таті утворилося співвідношення вже 35:1. В Європі це
співвідношення становило у 2005 р. 8:1 — 9:1, а у 2012
році зросло до 10:1 — 10:2. [4, с. 40]. За прогнозами роз!
рив між цінами буде скорочуватися через подорожчання
видобутку сланцевого газу [4].
У Європі торгівля природним газом історично була
прив'язана до ціни на нафту. Газова промисловість була
повністю нерегульована з 2000 р. у Великобританії, а потім
і в усій континентальній Європі. У результаті утворилось
кілька торгових майданчиків, домінуючим з яких є National
Balancing Point (NBP) у Великобританії. Ціни ключових
європейських хабів поступово посилюють свою кореля!
цію. Проте, на відміну від США та Канади, конкурентний
механізм ціноутворення на газ ще не отримав повного роз!
повсюдження у Європі. У даний час ціноутворення пред!
ставляє собою сполуку спот!цін хабів, цін довгострокових
контрактів з прив'язкою до цін хабів і цін довгострокових
контрактів з прив'язкою до нафти. Упродовж 2005 року
контрактні і спот!ціни у Європі були нижчими, ніж у
Північній Америці, у подальшому вони зростали скоріше.
Після падіння попиту на газ у 2009 році постачальники
змінили контрактні умови у бік зменшення і пішли на більшу
гнучкість.
Ринки газу у Азійсько!Тихоокеанському регіоні буду!
валися на основі довгострокових контрактів, у яких ціна
газу прив'язувалась до сирої нафти. Вони були мало інтег!
ровані з ринками Європи та Північної Америки і дерегу!
льовані. В наш час на цих ринках відбуваються великі зміни
за рахунок збільшення обсягів скрапленого газу, який про!
дається за спот!цінами. Проте і скраплений і трубопровід!
ний газ постачаються здебільше за довгостроковими кон!
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Таблиця 1. Кореляція між регіональними цінами на
ких, як КНР, США, ЄС, країни БРІКС та краї!
природний газ, а також між цінами на газ та на сиру нафту ни Південно!Східної Азії, а також за раху!
нок розвитку альтернативних джерел енергії
Сира нафта
та розробки надпотужних акумуляторів у
Японія Німеччина Великобританія США Канада
(ОЭСР)
США. На зниження цін на нафту буде впли!
вати також Іран, який вийшов з!під 5!річних
Японія
1
санкцій і почав активно поставляти нафту на
Німеччина
0,9516
1
світові ринки. У подальшому будуть потер!
пати країни, які формують свої бюджети в
Великобританія 0,8829
0,9216
1
основному за рахунок прибутків від нафти,
США
0,4054
0,5639
0,7535
1
тобто Росія, Венесуела, Нігерія та інші.
Європейська залежність від російського
Канада
0,4357
0,6023
0,7665
0,9855 1
газу буде зменшуватися за рахунок поста!
Сира нафта
0,9785
0,978
0,9335
0,5438 0,571
1
вок скрапленого газу із США, Алжиру, Ка!
(ОЭСР)
тару і будівництва близько 30 регазифікац!
Джерело: [4, с. 50].
ійних терміналів у різних країнах Європи, що
трактами з прив'язкою до сирої нафти.
створить умови для подальшої диверсифікації газопоста!
Проведений статистичний аналіз дозволяє наочно по! чання у майбутньому. Слід також відзначити, що світовий
казати механізми регіонального ціноутворення на газ!на! ринок газу ще не сформувався як такий. Для нього харак!
фту.
терна фрагментація по регіонах світу. На механізми ціно!
Як можна побачити із таблиці 1, між цінами природ! утворення на газ та нафту впливає фінансовий фактор у
ного газу у Німеччині та Японії і вартістю нафти існує дуже вигляді біржових цін, опціонів і ф'ючерсів. У плані коре!
висока кореляція (0,978 і 0,9785 відповідно), тому що ціно! ляції світових цін на "нафту!газ", треба відзначити, що така
утворення в обох країнах базується на довгострокових кореляція існує там, де вона склалася історично, тобто,
контрактах, прив'язаних до нафти. Висока кореляція між якщо вона базувалась на довгострокових контрактах, як,
ціною нафти і ціною газа у Великобританії (0,9335), це наприклад, у Європі та Азії. А там, де ринки газу нерегу!
означає, що, хоча вона і перейшла на спот!ціни, вони, су! льовані, як у США, Канаді, а потім і у Великобританії, ме!
дячи з усього, зостаються частково прив'язаними до на! ханізм ціноутворення має більш ринковий характер, зас!
фти. Що стосується Північної Америки, то тут кореляція нований на спот!цінах у хабах. Вони поступово будуть
відсутня (0,5438 для США та 0,571 для Канади). Це озна! відходити від жорсткої кореляції цін "нафта!газ" у бік ство!
чає, що ринок Північної Америки нерегульований , ціноут! рення самостійних, незалежних світових ринків нафти та
ворення на газ не прив'язано до вартості нафти, тому ціна газу.
на нафту не повинна впливати на динаміку цін на газ [4].
Протилежну картину ми бачимо у Європі. В цілому можна
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На основі проведеного дослідження ми приходимо до
висновку, що протягом 2014—2015 рр. змінилася складо!
ва механізму ціноутворення на світовому ринку нафти.
Якщо до цього періоду головним регулятором цін на світо!
вому ринку нафти виступав нафтовий картель країн ОПЕК,
то в наш час додались і інші гравці на цьому ринку, зокре!
ма США та Канада, які наростили обсяги видобування за
рахунок сланцевого газу та нафти. Тому вони перетвори!
лись із імпортерів газу в експортерів, при цьому США ско!
ротили імпорт нафти з 60 до 20%, а ціна на марку Brent
упала зі 114 доларів до 30 за барель. Отже, у найближчі 2
роки Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК мають про!
довжити утримувати ціни на низькому рівні. Одночасно
високо вірогідним є подальше скорочення попиту на на!
фту та газ у довгостроковій перспективі за рахунок падін!
ня темпів зростання економіки світових лідерів росту та!
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Розглядаються принципи формування портфеля проектів видобувної компанії орієнтовано
го на отримання оптимальних фінансових результатів при допустимому корпоративному рівні
ризику інвестиційного капіталу. Пропонується комплекс параметрів, за котрими перспективні
об'єкти, претенденти включення до портфеля, повинні досліджуватись і порівнюватись між
собою. Розроблено методичні засади економічного аналізу доцільності включення нових про
ектів до портфеля, їх впливу на параметри портфеля та рекомендації щодо порядку реалізації.
The principles of forming portfolio mining company focused on obtaining the best financial results
at the corporate level acceptable risk capital investment. Proposed a set of parameters by which
prospective facilities include candidates for the portfolio should be investigated and be compared to
each other. Methodical principles of economic analysis of the feasibility of introducing new projects
to the portfolio, their impact on the portfolio options and recommendations on the implementation.

Ключові слова: портфельне моделювання, порівняльний аналіз, геолого#економічна оцінка, ризики інве#
стування, зв'язана дохідність, відносна важливість, очікуваний прибуток, новий проект, бюджет на розв#
ідку родовищ.
Key words: portfolio modeling, comparative analysis, geological and economic evaluation, investment risks,
linked profitability, the relative importance, expected earnings, new project, budget for exploration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА АКУТАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЯ.
ЗВ'ЯЗОК АВТОРСЬКОГО ДОРОБКУ
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Традиційно рішення про вибір і доцільність включен!
ня нових нафтогазоперспективних об'єктів до портфелю
проектів видобувної компанії готуються спеціалістами чи
управлінським персоналом підприємства, а результати їх
діяльності головним чином залежать від фаховості і дос!
віду роботи. В зв'язку з цим існує потреба в розробці на!

60

уково обгрунтованих методів відбору нових проектів до
портфеля, орієнтованої на аналіз ризиків інвестування та
прогнозування оптимальних очікуваних економічних ре!
зультатів зважених за ризик.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Теоретичні аспекти і проблеми застосування сучас!
них досягнень науки в портфельному моделюванні для
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бізнесу в цілому, та геологорозвідувальної і нафтогазо!
видобувної галузей зокрема, висвітлені рядом авторів в
роботах [1, с. 21—36; 2, с. 181; 3, с. 320; 4, с. 468; 5, с.
201]. Основна увага в них зосереджується на оцінюванні
зв'язаного впливу нових проектів на економіку портфеля
з врахуванням ризиків інвестування та невизначеності
параметрів і достовірності даних про будову і запаси на!
фтогазоперспективних об'єктів.
Науково!методичні засади портфельного моделюван!
ня в галузі розвідки і розробки родовищ нафти та газу
останніх років розвиваються за двома напрямами: аналі!
зу статистичних даних пошукової і видобувної діяльності
та математичних методів теорії ймовірності, ризикології
і сценарного аналізу. Перший напрям розвивається пере!
важно пострадянською школою дослідників. Основні
його принципи і досягнення викладені в роботах [6, с.
111—115; 7, с. 19—27; 8, с. 46—53]. Вони базуються на
статистичному аналізі результатів геологорозвідувальних
робіт окремих регіонів з характерним для них ступенем
розвіданості та підтверджуваності запасів і умов заляган!
ня покладів вуглеводнів. Другий напрям розвивається, в
основному, американськими і європейськими науковця!
ми і фахівцями нафтового бізнесу та орієнтований на ви!
користанні методів Bayesian аналізу, ймовірнісному мо!
делюванні з врахуванням невизначеності інформаційних
ресурсів і спричинених ними ризиків. Основні результати
цих досліджень викладені в роботах [9, с. 708—714; 10,
с. 606].
Ряд наукових праць присвячено проблемам практич!
ного застосування результатів досліджень. Останні досяг!
нення в використанні портфельного моделювання для
розробки стратегії розвитку бізнесу нафтогазовидобув!
них підприємств розглядаються в монографії [11, с. 45—
53]. Тенденції розвитку методів взаємозалежного імові!
рнісного аналізу групи різнорідних проектів та оцінюван!
ня результатів їх реалізації викладено в роботі [12, с.
1315—1335]. Можливості врахування ризиків як окремо!
го проекту, так і його очікуваного впливу на результати
реалізації портфелю, висвітлені в роботі [13, с. 201]. В
роботі [14, с 164] узагальнено методи прийняття рішень
при формуванні і аналізі портфеля та показано шляхи
практичного застосування результатів науково!методич!
них досліджень у нафтогазовій галузі. В роботах [15, с.
191; 16, с. 55—62] досліджено використання гібридних
інтелектуальних методів та алгоритмів для підвищення
ефективності інвестиційної діяльності нафтогазовидобув!
ної компанії.
Однак, окремі питання науково!методичного харак!
теру і практичного використання результатів дослідниць!
ких робіт, у тому числі в умовах України, вимагають по!
дальшого опрацювання. Зокрема це стосується задач
стратегії формування портфеля проектів, обгрунтування
параметрів відбору та методології аналізу нових проектів
і їх впливу на структуру портфеля, обгрунтування черго!
вості їх реалізації з метою оптимізації економічних ре!
зультатів і ризиків інвестиційної діяльності компанії —
оператора портфеля. Нижче подаються основні резуль!
тати науково!дослідних робіт та методичні аспекти їх
практичного застосування для вирішення задач створен!
ня збалансованого портфеля нафтогазовидобувної ком!
панії.
НОВИЗНА, МЕТОДОЛОГІЧНЕ
АБО ЗАГАЛЬНОНАУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ,
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На першому кроці проведем дослідження ефектив!
ної стратегії формування інвестиційного портфеля.

Портфель проектів видобувної компанії повинен за!
безпечувати очікувані обсяги грошових потоків, корпо!
ративний рівень прибутковості бізнесу при допустимому
рівні ризику капіталу та ресурсний потенціал для стабіль!
ної роботи підприємства і його розвитку. Тому при відборі
нових проектів і формуванні портфеля, потенційні об'єкти
інвестування повинні аналізуватися та порівнюватися з
проектами портфеля як окремо, так і в сукупності за ря!
дом критеріїв. Основні з них це комерційна привабливість
за показниками очікуваного доходу, капітальних вкла!
день, прибутковості і окупності; інфраструктурні умови,
котрі характеризуються близькістю до нафтогазової
інфраструктури району робіт, технологією освоєння за!
пасів та часовими рамками налагодження їх промислової
розробки; конкурентна позиція за запасами, ресурсним
потенціалом і геологічними умовами їх залягання, рівня!
ми видобутку; внутрішні ризики проектів — геотехнічні,
промислові та екологічні.
Для інтегрованого аналізу даних у тому числі експер!
тних, які є різнорідними і характеризуються неви!
значеностями, пропонується наступна стратегія форму!
вання портфелю нафтогазовидобувних проектів, основні
засади якої показано на рисунку 1.
Вона базується на використанні вищезгаданих і ряду
допоміжних критеріїв та оцінюванні їх важливості. В кож!
ному конкретному випадку (за потреби), перелік пара!
метрів може доповнюватись, а вагові коефіцієнти коре!
гуватись. Відносна важливість критеріїв (вказана на рис.
1), за якими повинен формуватися портфель проектів ви!
добувної компанії, розроблена для умов України, зокре!
ма її основного нафтогазовидобувного регіону —
Дніпровсько!Донецької западини.
На даній стадії формування портфеля проектів мо!
жуть бути застосовані і математичні методи моделюван!
ня. Розглянемо послідовність пропонованих до портфе!
, для яких відшкодування за ри!
ля проектів
розраховане, як функція оптимальної до!
зик
льової участі в проекті за допустимого корпоративно!
го ризику . Зауважимо, що для їх розрахунку було оц!
,
інено вартість кожного з проектів ,, затрати
і допустимий ризик
. Беручи до
імовірність успіху
уваги базові положення теорії ймовірності та згідно з ос!
новними принципами її застосування для аналізу очіку!
ваної вартості нафтогазовидобувного проекту, викладе!
ними в роботі [10, с. 606] його очікувана вартість буде
описуватись наступним рівнянням:
,
де
— імовірність невдачі.
Стандартна похибка очікуваної вартості буде:
, а дисперсія
.
Виходячи з наведеного вище, можуть бути розрахо!
вані два наступні параметри, котрі визначають цінність
проекту в портфелі:
— відносна важливість;
— дохідність.
Відносна важливість (ВВ) проекту в співвідношенні з
іншими проектами, може бути записана, як:

чи зважена стосовно дисперсії, як
.
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ПОРТФЕЛЬ
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Рис. 1. Стратегія формування портфеля проектів нафтогазовидобувної компанії
— Фінансові параметри, до яких належить розмір ка!
Дохідність
можна описати формулами:
пітальних вкладень (CAPEX), експлуатаційні витрати
(OPEX) мінімальні від'ємні значення грошових потоків та
невідшкодовані втрати у випадку отримання негативного
чи
результату геологорозвідувальних робіт (ГРР).
У залежності від типу проектів що аналізуються, сту!
Звідси
.
пеня
їх реалізації і інших характеристик, вибір параметрів
Вищеописані параметри можуть бути використані як
може
доповнюватись. Найбільш оптимальний їх перелік
додаткові для оцінки їх впливу на консолідовані показ!
подано в таблиці 1.
ники портфеля.
Проекти повинні відбиратись і аналізуватись як за аб!
Проаналізуємо раціональний вибір параметрів для
аналізу впливу нових проектів на інвестиційний портфель. солютними показниками, так і за результатами оцінюван!
Особливістю розгляду проектів у портфелі є не! ня їх значень зважених за ризик.
Проведем аналіз економічної доцільності включення
обхідність системного порівняльного дослідження па!
раметрів, за якими вони аналізуються. Нижче подають! нових інвестиційних проектів до портфелю.
З метою обгрунтування методичних засад аналізу,
ся результати досліджень щодо вибору найбільш оп!
тимальних показників для портфельного аналізу. сформуємо синтетичний портфель проектів, що скла!
Технічні і економічні параметри проектів, котрі аналі! дається з діючих родовищ A, B, C, D та двох перспектив!
зуються, рекомендується систематизувати за наступни! них об'єктів (нові проекти). Пропонована послідовність
дій зводиться до наступного. На першому етапі проводить!
ми групами:
— Запаси: середні очікувані та діапазон їх можливої ся аналіз основних техніко!економічних параметрів і очі!
зміни. Більш доцільно використовувати дані імовірнісної куваних результатів проектів. Результати цього аналізу на!
оцінки (найбільш імовірні — Р50, а діапазон зміни буде ведено в таблиці 2. В якості основного технічного показ!
знаходитись в межах Р90 — Р10: мінімально і максималь! ника, вибрано існуючі і прогнозні рівні видобутку нафти і
но можливі). Важливо також оцінити, як буде впливати газу з родовища. Головні інвестиційні параметри — це
кількісна оцінка шансу геологічного успіху на середню ве! капітальні вкладення в ГРР і облаштування родовищ. В
личину запасів. Для цього пропонується використовува! якості економічного критерію, вибрано NPVкожного з
ти добуток величини запасів і йморівності відкриття ро! проектів.
довища.
Початковий етап порівняльного аналізу за проекта!
— Інвестиційні параметри такі, як розмір і ефек! ми, пропонується проводити з допомогою графічного зоб!
тивність інвестицій, рівень ризику та відшкодування за ри! раження розміру капітальних вкладень та відповідних їм
зик і оптимальний процент участі в проекті.
значень прогнозованих чистих доходів. Приклад такого
— Економічні параметри, головними з яких є порівняння за результатами моделювання в програмно!
найбільш імовірні значення чистих накопичених грошо! му комплексі AS$ET, компанії IНS Energy (США) наведе!
вих потоків (NPV), їх дисконтованих величин (DNPV) та но на рисунку 2.
очікувана зважена за ризик вартість проекту (ENPV), внут!
Для поглибленого аналізу грошових потоків, будь!
рішня норма рентабельності (IRR) і інші в т.ч. питомі по! якого з нових проектів, може бути застосований метод
казники з розрахунку на одиницю продукції — тонну аналізу часових графіків їх реалізації. На рисунку 3 наве!
умовного палива (1 т у.п.).
дено динаміку зміни основних економічних результатів
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Таблиця 1. Оптимальний набір параметрів для порівняльного аналізу при видборі нових
проектів для портфельного моделювання
Технічні (геологічні)

Інвестиційні

Комерційні

Економічні

Без врахування невизначеностей і ризиків
 Запаси видобувні (Р10,
Р50, Р90, Р10/Р90).
 Глибини залягання.
 Складність геологічної
будови

 Ризикові запаси.
 Шанс на геологічний
успіх

 Очікувані інвестиції.
 Втрати при невдачі.
 Коефіцієнт ефективності
інвестицій

 Коефіцієнт ефективності
затрат на ГРР.
 Наявність нафтогазової
інфраструктури

З врахуванням невизначеностей і ризиків
 Шанс на комерційний успіх.
 Зважена імовірність
 Оптимальна дольова участь у
позитивного економічного
проекті.
результату.
 Рівень ризику.
 Розмір ризикового
 Окупність та період
капіталу.
отримання стабільних прибутків.
 Коефіцієнт повернення
 Відносна важливість проекту
ризику








NPV.
DNPV.
IRR.
Витрати на ГРР/1 т у.п.
CAPEX/1 т у.п.
OPEX/1 т у.п.






Шанс на економічний успіх.
Очікуваний чистий дохід.
Відшкодування за ризик.
(NPV10 - NPV90)/NPV50

Таблиця 2. Основні технікоBекономічні параметри портфеля
Родовище
A
B
C
D
Новий проект 1
Новий проект 2
Всього

NPV,
дисконт.
(15%)
473,67
133,09
98,86
66,84
6,90
5,45
784,80

Витрати на
дослідження,
млн USD
0,00
20,00
20,00
20,00
4,68
20,00
84,68

Витрати на
розробку,
млн USD
300,00
160,00
160,00
160,00
120,59
160,00
1 060,59

одного з нових проектів (новий проект 2), а саме: дохо!
ду, накопиченого грошового потоку, прибутків після спла!
ти податків, рентних платежів і вирахувань та експлуата!
ційних витрат.
Аналіз очікуваних прибутків проекту — претендента
включення до портфеля вказує на те, що їх рівень критич!
но знижується після сплати податків і рентних платежів, а
капітальні вкладені є високими в порівнянні до інших про!

Загальні
витрати,
млн USD
300,00
185,00
185,00
185,00
165,32
185,00
1 205,32

Видобуток
нафти,
млн т
315,00
55,51
55,51
55,51
45,45
55,51
582,50

Видобуток
газу,
1000 м3
0,00
0,00
0,00
0,00
37,91
0,00
37,91

ектів. Виникає запитання, як будуть змінені економічні па!
раметри портфеля у випадку включення даного проекту.
Для подальшого аналізу ефективності нового проек!
ту в портфелі, необхідно провести консолідоване моде!
лювання за наступними варіантами:
— портфель проектів без нового проекту;
— новий проект;
— портфель, включаючи новий проект.

Рис. 2. Графічне зіставлення CAPEX та NPV портфеля проектів
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Рис. 3. Часові графіки грошових потоків нового проекту
Аналіз результатів доцільно проводити за основни! портфеля в цілому. Покажемо можливість її реалізації на
ми техніко!економічними параметрами, наведеними в таб! прикладі результатів моделювання. Портфель проектів ство!
лиці 3. Для забезпечення порівнюваності результатів оц! рено таким чином, щоб наочно показати типові ситуації,
інювання за проектами, використані питомі значення їх котрі можуть мати місце при його формуванні в реальному
економічних показників.
бізнес!середовищі. Для кожного з проектів проведено ро!
В якості ефективного методу оцінювання невизначе! боти з геолого!економічного аналізу, описані вище. Для на!
ностей нових проектів, пропонується застосування роз! очності порівняльного аналізу пропонується, окрім таблич!
ширеного дерева рішень та Монте!Карло моделювання. них даних, використовувати графічні залежності, котрі б
В подальшому, визначені за даними ймовірнісного моде! відображали, як зіставляються ризики і очікувані доходи
лювання економічні параметри проектів, рекомендуєть! кожного з пропонованих до портфеля проектів. На рисунку
ся аналізувати з врахуванням імовірності всіх варіантів їх 5 показана залежність дисперсії портфеля проектів від ве!
реалізації. Приклад результатів оцінювання варіантів роз! личини їх очікуваної чистої вартості. Як видно з рисунка, про!
витку нового проекту з врахуванням їх ймовірності, пред! екти в портфелі можна розділити на три групи:
ставлених у графічному вигляді, наведено на рисунку 4.
1) низькоризикові (a, b, c, d, о);
Проведем оптимізацію графіку реалізації проектів в
2) середньоризикові (e, f, i);
портфелі (зниження ризиків, оптимізація доходності).
3) високоризикові (j, k, l, m, n).
Портфель проектів нафтогазовидобувної компанії, як
За логікою формування портфеля, високо ризикові про!
правило, поруч з діючими родовищами включає ряд но! екти повинні бути виключені. Однак для них, в ряді випадків,
вих проектів з пошуків та розвідки нових родовищ вугле! коли очікується суттєвий приріст запасів, характерні і мак!
воднів, завдяки яким формуються перспективні ресурси симальні очікувані доходи. Мінімізація технічних ризиків при
підприємства, котрі є основою її стабільної прибуткової реалізації високоризикових проектів за умови отримання оп!
діяльності і розвитку. Однак реалізація нових проектів тимальних позитивних економічних параметрів портфеля,
потребує значних капіталовкладень на умовах високого може бути досягнута об'єднанням проектів, котрі повинні
ризику для відкриття родовища та оцінювання обсягів і реалізовуватися одночасно. Так, наприклад, низько ризи!
структури його запасів. У середньому коефіцієнт ус! ковий проект С (відкрите родовище) з економічно рента!
пішності відкриття родовища на нових об!
Таблиця 3. Результати впливу нового проекту
'єктах, як правило, не перевищує 0,3—0,4, а
на параметри портфеля
інвестиції для його відкриття можуть склада!
ти від десятків до сотень мільйонів гривень і
Портфель
Портфель
більше. У разі невдачі (в межах перспективно!
включаючи
Новий
проектів
Показники
новий
проект
без нового
го об'єкту відсутні поклади вуглеводнів) не!
проект
проекту
відшкодовувані втрати за проектом можуть
Загальні запаси, млн т у.п.
15,76
6,45
22,21
привести до суттєвого зниження прибутковості
Експлуатаційні витрати, млн USD
689,63
287,04
976,67
видобувного підприємства, чи навіть до катас!
Витрати на дослідження, млн USD
23,27
31,27
54,54
трофічних економічних наслідків його діяль!
Витрати на освоєння, млн USD
544,42
68,18
612,60
ності. У випадку одночасної реалізації декіль!
Інші витрати, млн USD
33,03
35,03
68,06
кох проектів пошуку нових родовищ, ця про!
Середня ціна за 1 т у.п., USD
380
385
381
блема стає ще більш гострішою. Звідси вип!
Експлуатаційні витрати на 1 т у.п., USD
10,20
11,04
10,34
ливає необхідність рознесення в часі критич!
Витрати на ГРР на 1 т у.п., USD
0,36
0,42
0,39
них мінімумів накопичених грошових потоків
Витрати на освоєння на 1 т у.п., USD
8,04
8,52
8,28
для кожного з проектів, за якими здійснюєть!
Інші витрати на 1 т у.п., USD
0,48
0,48
0,48
Окупність проекту, роки
5
9
6
ся інвестиційна діяльність для мінімізації ри!
Тривалість проекту, роки
34
35
38
зику та оптимізації фінансових результатів
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Рис. 4. Результати моделювання очікуваної вартості нових проектів
бельними запасами, що забезпечують середні для компанії
показники дохідності, може бути об'єднаний з високо ри!
зиковим проектом (буріння глибокої пошукової свердлови!
ни в новому нафтогазовидобувному районі), котрий, в разі
успіху, дозволить значно збільшити корпоративні активи в
результаті відкриття значного за запасами родовища.
За цим же принципом може бути відібрана будь!яка
інша пара проектів за умови, що піки їхніх інвестиційних
програм на геологорозвідувальні роботи і пошукове бур!
іння (основний ризик втрати капіталу) будуть розведені в
часі. Разом з цим, пару проектів (наприклад (i) і (m) не
рекомендується одночасно включати до портфеля, оск!
ільки висока дисперсія їх техніко!економічних параметрів,
може суттєво підвищити ризик бізнесу компанії в цілому.
Обмеженням у виборі кількості проектів портфеля пови!
нен бути бюджет на геологічну розвідку та допустимі кор!
поративні рівні загальної доходності і ризику.

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ
Моделювання процесу відбору нових проектів до
портфеля і пропоновані методичні засади аналізу їх
впливу на ефективність реалізації портфеля проектів у
цілому дозволяє досягнути мінімального від'ємного
значення об'єднаного грошового потоку та забезпечи!
ти стабільно високий рівень доходів оператора порт!
феля, враховуючи ризики та особливості кожного з
проектів.
Пропоновані методичні засади економічного ана!
лізу доцільності включення нового проекту до порт!
феля нафтогазовидобувного підприємства, дозволя!
ють більш ефективно досліджувати вплив кожного з
проектів на параметри портфеля, оптимізувати про!
цес їх реалізації з урахуванням поточних рівнів ри!
зику і невизначеностей їх техніко!економічних показ!
ників.
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Рис. 5. Зіставлення величин очікуваної чистої вартості і ризиків проектів
в портфельному моделюванні
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати, викладені в статті є частиною загального
напрямі досліджень щодо розробки методичних засад ви!
бору і інвестиційного оцінювання інвестиційних об'єктів,
імітаційного моделювання очікуваних результатів їх ос!
воєння та створення, на цій основі, моделей техніко!еко!
номічного аналізу проектів розвідки і розробки родовищ
нафти та газу в умовах невизначеності і ризику, як скла!
дових вдосконалення існуючої системи підтримки прий!
няття рішень в управлінні геологорозвідувальною і нафто!
газовидобувною діяльністю.
Результати проведених досліджень можуть бути впро!
ваджені як державними, так і приватними корпораціями
та знайдуть практичне застосування при інвестиційному
оцінюванні перспективних об'єктів та аналізі шляхів оп!
тимізації їх техніко!економічних параметрів і фінансових
результатів.
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USE OPERATION LEVEREDZHU IN MANAGEMENT OF ENTERPRISE INCOME
У статті розглянуто сутність прибутку підприємства, процес формування операційного при
бутку, значення левериджу та методи розподілу витрат.
In the article the essence of profit pdptv, the process of formation of operational profit, the value
of leverage and methods of cost allocation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах, коли в Україні відбуваються
структурні зміни в економіці, особлива увага приділяєть!
ся оцінці фінансових результатів. В останній час значен!
ня прибутку і процесу управління ним значно зросло,
бо швидкоплинні процеси в економіці вимагають від
підприємств розшареного відтворення, оновлення про!
цесу виробництва, прийняття обгрунтованих управлінсь!
ких рішень. Операційний прибуток відображає багато!
планову систему економічних зв'язків на сучасному етапі
розвитку суспільства, що впливає на конкурентоздат!
ність продукції і підприємства. Прибуток є результатом
фінансово!господарської діяльності підприємства в
умовах ринкової економіки. Прибуток — це основний
узагальнюючий показник роботи підприємства. Ак!
туальність даної роботи обумовлена тим, що кожне
підприємство сьогодні прагне максимізувати свій при!
буток, а операційний або виробничий важіль — це по!
тенційна можливість впливати на балансовий прибуток
шляхом зміни структури собівартості та обсягу випуску
продукції.

тєвого рівня населення. Чинниками, що впливають на
фінансові результати у різних галузях економіки,
можуть бути: діючий порядок формування та викори!
стання прибутку підприємств, зміни обсягів виробниц!
тва в галузі, ефективність фінансового менеджменту
підприємств, тощо.
Теоретичнi та практичнi аспекти управління прибутку
пiдприємств розглянуті в працях науковців: І.О. Бланка,
Л.Д. Буряка, Ф.Ф. Бутинця, О.Р. Квасовського, А.М. Под!
дєрьогіна, В.В. Сопко, Н.М. Цал!Цалко, В.П. Привалова,
Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета та ін. Се!
ред західних економістів дослідження прибутку знай!
шло відображення у роботах А. Бабо, Л.Р. Брейлі,
Є. Брігхема, А. Гропеллі, К. Друрі, Б. Коласса, С. Майє!
рса, С. Росса, Р. Холта.
У роботах цих авторів висвітлюються питання орга!
нізації та управління фінансовими результатами, актуальні
проблеми організації та управління операційним прибут!
ком підприємства в ринкових умовах господарювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування
сутності прибутку підприємства, вивчення методів роз!
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
рахунку та аналізу операційного важеля в управлінні
І ПУБЛІКАЦІЙ
Прибуток підприємства є д жерелом власних фінансовим механізмом підприємства.
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення
фінансово!господарської діяльності. Їх нестача спри! ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прибуток — це частина додаткової вартості, вироб!
чиняє виникнення боргів, що у кінцевому підсумку
може призвести до фінансової кризи і банкрутства. леної та реалізованої, готової до розподілу. Підприєм!
Зростання прибутку значною мірою визначає темпи ство одержує прибуток після того, як втілена у створе!
економічного розвитку країни, окремих регіонів, ному продукті вартість буде реалізована і набере гро!
збільшення суспільного багатства і підвищення жит! шової форми [6].
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Різні напрями основної діяль!
ності підприємства, що пов'язані з
виробництвом та реалізацією про!
дукції — товарів, робіт, послуг, а
ПДВ, акцизний збір, інші відрахування з доходу
також фінансової та інвестиційної
діяльності дістають остаточну гро!
шову оцінку в сукупності показників
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
фінансових результатів.
Процес формування фінансових
результатів на підприємствах регу!
Собівартість реалізованої продукції
люється нормативно!законодавчи!
ми актами. На всіх підприємствах ос!
новним узагальнюючим показником
Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції
фінансових результатів господарсь!
кої діяльності є прибуток (доход).
Прибуток товариства утворюєть!
ся з надходжень від господарської
діяльності після покриття матеріаль!
Інші
Адміністратив
Витрати на
+
+
операційні
ні витрати
них та прирівняних до них витрат на
витрати
збут
оплату праці. З балансового прибут!
ку товариства сплачуються процен!
=
ти по кредитах банків та по облігац!
іях, а також вносяться передбачені
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
податковим законодавством Украї!
ни податки та інші платежі до бюд!
Рис. 1. СтруктурноBлогічна схема формування операційного жету [7]. Чистий прибуток, одержа!
прибутку (збитку) підприємства
ний після зазначених розрахунків,
залишається у повному розпоряд!
Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'я! женні товариства, яке відповідно до установчих доку!
зана з необхідністю первинного розподілу додатково! ментів визначає напрями його використання.
Фінансовий результат від операційної діяльності
го продукту. Прибуток підприємство отримує від наступ!
них видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінан! формується від реалізації продукції (товарів, робіт, по!
сової, тобто операційний прибуток є однією зі складо! слуг) підприємством, що є його головною метою і за!
вих фінансового результату діяльності підприємства. безпечує основну частку його доходу.
Операційний прибуток — це різниця між валовим
Прибуток підприємств сфери матеріального виробниц!
доходом та операційними витратами, де валовий дохід
тва — це частина національного доходу [8].
Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною являє собою різницю між виручкою від реалізації та со!
категорією. Тому на його формування впливають об'єк! бівартістю реалізованої продукції. А операційні витрати
тивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері зазвичай поділяються на дві групи: витрати, пов'язані з
виробництва й розподілу валового внутрішнього про! реалізацією товару, та на загальні й адміністративні вит!
рати [4]. Таким чином, послідовність формування опе!
дукту.
Водночас прибуток — це підсумковий показник, ре! раційного прибутку (збитку) підприємства показана на
зультат
фінансово!господарської
діяльності рисунку 1.
В умовах ринкової економіки чистий прибуток є ос!
підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибу!
ток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чин! новою економічного та соціального розвитку підприє!
ників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств мства. Постійне збільшення прибутку — це стале дже!
залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господар! рело фінансування розвитку виробництва (реінвестуван!
ства, форми власності, розвитку ринкових відносин [10]. ня прибутку), виплати дивідендів, створення резервних
На формування прибутку як фінансового показни! фондів, задоволення соціальних і матеріальних потреб
ка роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерсь! працівників підприємства, благодійної діяльності [5].
Операційний прибуток — важливий показник для
кому обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарю!
вання, впливає встановлений державою порядок фор! оцінювання виробничої та фінансової діяльності
мування витрат на виробництво продукції (робіт, по! підприємств, оскільки відбиває ступінь його активності
слуг); обчислення й калькулювання собівартості про! та фінансового благополуччя, а також ефективність ме!
дукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних неджменту. Постійне збільшення прибутку за умов при!
прибутків і витрат; визначення балансового (валового) пустимого ризику, тобто в разі залучення додаткових
позикових коштів чи додаткового розміщення акцій,
прибутку.
Отже, на формування абсолютної суми прибутку зміцнює конкурентні позиції підприємства на ринку ка!
підприємства впливають: результати, тобто ефек! піталу [4].
Розглянемо, які саме чинники впливають на цей
тивність його фінансово!господарської діяльності; сфе!
ра діяльності; галузь господарства; установлені зако! підсумковий показник.
До чинників, що впливають на операційний прибу!
нодавством умови обліку фінансових результатів.
Прибуток підприємства — це показник, що фор! ток, належать зміни:
— ціни на реалізовану продукцію;
мується на мікрорівні, а прибуток народного госпо!
— обсягів реалізації продукції;
дарства — це макроекономічний фінансовий резуль!
— структури реалізованої продукції;
тат [9].
Дохід (виручка) від реалізації продукції
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— собівартості одиниці продукції;
— собівартості продукції за рахунок структурних
зрушень у складі продукції.
Основним чинником є дохід (виручка) від реалізації
продукції, що свідчить про ринковий попит на продук!
цію підприємства, повернення вкладених у виробницт!
во коштів і можливість розпочати новий виробничий
цикл. Розмір виручки від реалізації залежить від обсягів
структури виробництва за видами продукції та ринко!
вих цін кожного виду. Відділи маркетингу підприємств
зобов'язані постійно аналізувати ринковий попит на
продукцію підприємства і своєчасно на нього реагува!
ти. Економічне обгрунтування обсягів виробництва ви!
конується через пошук так званого критичного обсягу,
критичної точки, або точки беззбитковості. Ще один
чинник, який істотно впливає на розмір чистого прибут!
ку, — це сукупні витрати на виробництво і збут продукції:
собівартість реалізованої продукції, а також адмініст!
ративні витрати (загальногосподарські витрати, пов'я!
зані з управлінням та обслуговуванням підприємства) та
витрати на збут (витрати на утримання підрозділів, що
займаються збутом продукції, рекламу, доставку про!
дукції споживачам тощо) [3].
Таким чином, максимізувати операційний прибуток
можна підвищуючи виручку від реалізації або зменшу!
ючи витрати. Витрати підприємства поділяють на змінні
і постійні. Використовуючи для аналізу частку постійних
витрат можна, домогтися підвищення операційного при!
бутку підприємства [6].
Необхідність максимізації операційного прибутку
можливо реалізувати за допомогою так званого "опе!
раційного важеля".
У сучасній економічній літературі практично не існує
полеміки з цього питання. Поняття операційного важе!
ля тлумачиться різними авторами однаково, але у дея!
ких випадках має різні назви: "операційний леверидж"
або "поточний важіль", що, на наш погляд, є несуттє!
вим.
Леверидж представляє собою потенційну мож!
ливість впливати на доход, прибуток та ризик підприєм!
ства шляхом зміни ключових факторів. У маржиналь!
ному аналізі до цих факторів відноситься ціна, обсяг
випуску та структура собівартості (співвідношення по!
стійних і змінних витрат) [1].
Так, Брігхем Є.Ф. визначає поточний леверидж як
величину, з якою фіксовані витрати використовуються
в операціях фірми [2]. Якщо високий процент загаль!
них витрат фірми фіксований, то вона має високий ко!
ефіцієнт поточного левериджу.
Отже, в економічній термінології високий коефіцієнт
поточного левериджу при інших постійних показниках
означає, що відносно мала зміна у обсягах реалізації
тягне за собою велику зміну в поточному прибутку [2].
Дж. К. Ван Хорн визначив "леверидж" як процес ви!
користання позикових ресурсів з фіксованим відсотком
для збільшення прибутку власників звичайних акцій.
Термін також відомий як "принцип важеля" і узагальне!
но описує процес кредитування. До поняття "фінансо!
вий леверидж" входить використання позикових коштів,
за які підприємство виплачує фіксований відсоток, для
збільшення доходів позвичайних акціях. Оскільки
збільшення левериджу призводить до зростання ризи!
ку отримання доходів утримувачами звичайних акцій, то
виникає альтернатива ризику та очікуваного доходу.
Збільшення очікуваного доходу веде до підвищення
ринкової ціни акцій (за інших рівних умов), збільшення

ризику — до зниження ціни на акції (також за інших
рівних умов). Тобто основним завданням використання
фінансового левериджу, на думку Дж. К. Ван Хорна, є
визначення найкращого співвідношення між очікуваним
ризиком та очікуванимдоходом з метою максимізації
ринкової ціни акцій компанії [3].
Поточний леверидж тісно взаємопов'язаний з фінан!
совим левериджем.
Операційний важіль відносять до використання ос!
новного капіталу, тоді як фінансовий важіль — до ви!
користання позичкових коштів (наприклад, облігацій чи
позик банку) та привілейованих акцій [2] .
Рівень поточного левериджу виявляє, як зміни у
збуті чинять вплив на поточний прибуток, тоді як рівень
фінансового левериджу показує, як зміни у поточному
прибутку впливають на дивіденди за акцію. Рівень за!
гального левериджу об'єднує два попередні для того,
щоб показати, як коливання в збуті впливають на при!
буток з акції.
Отже, при однаковому рівні решти показників фірма
з меншим поточним левериджем може краще викорис!
тати фінансовий "леверидж", тому що, як ми бачимо,
взаємодія поточного і фінансового "левериджів" ви!
значає в цілому вплив зміну збуті на поточний прибуток
і рух чистої готівки.
Розглянемо методику визначення показників опе!
раційного важеля за допомогою аналізу концепції "рівня
левериджу" [4].
Коефіцієнт операційного левериджу розраховуєть!
ся за формулою:
ОЛ = Постійні витрати / змінні витрати [1].
Рівень поточного левериджу є показником, який ви!
мірює вплив змінювання в збуті на поточний прибуток,
або так званий прибуток до відрахування відсоткового
прибутку та податку. Рівень поточного левериджу може
бути також підраховано за допомогою використання
рівняння 1, яке засновано на грошовому збуті краще,
ніж на одиницях збуту:
РПЛ=( S — VC )/ ( S — VC — F )
(1),
де Q — вихідні одиниці продукції,
Р — середня ціна збуту на одиницю продукції,
V — варіабельна вартість на одиницю продукції,
F — фіксовані поточні витрати,
S — вихідний збут у доларах та
VC — загальні змінні витрати.
Поточний леверидж впливає на прибуток, який от!
римано до відрахувань відсоткового прибутку та по!
датків, тоді як фінансовий леверидж впливає на прибу!
ток після проведення відрахувань відсоткового прибут!
ку та податків, або прибуток, доступний для звичайних
акціонерів. Рівень фінансового левериджу — відсотко!
ве змінювання в прибутку, яке доступне для звичайних
акціонерів, що пов'язане з даним відсотковим зміню!
ванням у прибутку до відрахування відсоткового при!
бутку та податків [1].
Отже, можна зробити наступні висновки:
— перш ніж оцінювати ефект дії операційного ва!
желя на операційний прибуток, слід детально проана!
лізувати останній за факторами, які на нього впливають;
— важливим для діяльності підприємства є аналіз
беззбитковості (визначення критичного обсягу реалі!
зації продукції);
— рівень поточного левериджу має особливе зна!
чення для вихідного рівня збуту. В цілому, якщо фірма
діє безпосередньо близько до точки беззбитковості,
тоді РПЛ буде високим. Але РПЛ знижується із зрос!
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танням базового рівня збуту, який знаходиться над без!
збитковим рівнем збуту. Коли оцінка збільшується при
все більш і більш високому рівні збуту;
— чим більше використання фіксованих поточних
витрат, які виміряні рівнем поточного левериджу, тим
більше буде змінюватися в збуті і чутливість поточного
прибутку;
— якщо фірма використовує суму поточного і фінан!
сового левериджу, яка розглядається зараз, то навіть
незначні зміни в збуті будуть вести до широких коли!
вань прибутку з акції [6].
Дослідження показали, що на практиці при засто!
суванні операційного важеля важко безпосередньо та
однозначно відокремлювати змінну та постійну компо!
ненти витрат. Для вирішення задачі класифікації витрат
рекомендуємо використовувати два підходи: суб'єктив!
ний та статистичний. Суб'єктивний підхід — це вольове
віднесення витрат до змінних та постійних, базуючись
на неформальному досвіді дослідника, а статистичний
базує свої висновки на аналізі наявних статистичних
даних [5]. Останній підхід вважається більш об'єктив!
ним, оскільки він аналізує конкретні дані за декілька
минулих періодів та будує на цій основі залежності су!
марних витрат від обсягу реалізації.
Використовуючи статистичний підхід, розподіл ви!
трат можливо здійснити за допомогою трьох методів:
— методу "верхньої!нижньої" точки;
— графічного методу;
— методу найменших квадратів.
Згідно з методом "верхньої!нижньої" точки, з всіх
використовуються тільки дві: перша (верхня) відповідає
найбільшому значенню обсягу реалізації товару, друга
(нижня) — найменшому [5].
Графічний метод полягає у звичайній підгонці пря!
мої лінії за допомогою лінійки, щоб найкраще апрокси!
мувати всю множину точок. Точка перетину такої лінії з
вертикальною віссю оцінює постійні витрати.
Метод найменших квадратів є найточнішим. Добір
прямої лінії виконується за допомогою стандартних
прийомів регресійного аналізу і на практиці зводиться
до використання стандартної комп'ютерної програми.
Порівнюючи методи, на перший погляд, перевагу
слів надати методу найменших квадратів, оскільки він
враховує повну інформацію про витрати. Але слід бути
уважним у процесі практичного застосування цього ме!
тоду, бо результати суттєво залежать від положення
кожної точки [5].
Отже, можна зробити висновки: перший шлях мож!
ливої максимізації виручки у грошовому виразі, який не
потребує спеціальних заходів, пов'язаних з додаткови!
ми витратами, це шлях збільшення норми прибутку, яка
закладена у виручці підприємства, шляхом підвищення
цін на свою продукцію [5].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що опера!
ційний прибуток підприємства — це різниця між вало!
вим доходом та операційними витратами, де валовий
дохід являє собою різницю між виручкою від реалізації
та собівартістю реалізованої продукції. Необхідність
максимізації операційного прибутку можливо реалізу!
вати за допомогою так званого "операційного важеля".
Високий коефіцієнт поточного левериджу при інших
постійних показниках означає, що відносно мала зміна
у обсягах реалізації тягне за собою велику зміну в по!
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точному прибутку. Поточний леверидж тісно взаємопо!
в'язаний з фінансовим левериджем, разом вони утво!
рюють загальний леверидж, який дозволяє максимізу!
вати чистий прибуток підприємства.
Використання механізму операційного левериджу,
цілеспрямоване управління операційними витратами,
оперативна зміна їх співвідношення при мінливих умо!
вах господарювання дозволить збільшити потенціал
формування прибутку підприємства.
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INNOVATIVE DISTRIBUTION CHANNELS IN PERSONAL INSURANCE
У статті проаналізовано інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого стра
хування, нові канали реалізації та типи продажів страхових продуктів в Україні та європейських
країнах. Визначено суперечності та проблеми прямого продажу страхових продуктів, а також
через посередників. Встановлено необхідність використання страховими компаніями непря
мих каналів збуту з метою поширення страхових продуктів серед громадян, які не цікавляться
даним видом страхування, але є потенційними споживачами цих видів послуг. Виділено ті спо
соби збуту, які раціонально запровадити на вітчизняному ринку страхових послуг з метою по
пуляризації продуктів особистого страхування серед населення, а також проблеми, які галь
мують запровадження та розвиток каналів збуту в Україні, які вже багато років функціонують на
зарубіжних ринках страхових послуг.
In the article analyzed the innovative sales channels of insurance products in the field of personal
insurance, new sales channels operating in Ukraine and the types of overseas sales practices.
Considered share of insurance distribution channels in the EU countries (some countries without life
insurance). Highlights the problem of insurance intermediaries and direct sales. Established the need
for insurance companies indirect marketing channels to promote insurance products, among people
who are not interested in this type of insurance, but are potential consumers of these services.
Dedicated sales of the ways that efficiently introduce in the domestic insurance market, to promote
life insurance products among the population, and the problems that hinder the development of the
implementation of distribution channels in Ukraine, which for many years operating in the foreign
arena.
Ключові слова: канал збуту, особисте страхування, страхові посередники, прямий продаж, непрямий
продаж, страхова компанія, альтернативний продаж, комбінований продаж, додатковий продаж.
Key words: channel sales, personal insurance, insurance agents, direct sales, indirect sales, insurance company,
alternative sales, combined sales, additional sales.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах інноваційні процеси у страховій
діяльності відіграють важливу роль як для підвищення
конкурентоспроможності страхової компанії, так і для
суспільства. Загострення конкуренції на страховому ринку
України, нестійка економічна ситуація та фінансова кри!

за суттєво підвищили ризик діяльності страхових органі!
зацій, зменшили платоспроможність громадян і тому стра!
ховикам необхідно використовувати такі канали збуту, які
б зменшили собівартість страхових послуг та донесли не!
обхідність придбання страхових послуг до споживача.
Особливої актуальності зазначені завдання набувають у
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сфері особистого страхування, оскільки, як свідчить
досвід розвинених країн, розвиток сегменту страхового
ринку, що орієнтований на фізичну особу, може надати
як позитивний імпульс щодо розвитку страхового ринку,
так і економіки країни в цілому. І тому, останнім часом
страхові компанії активно займаються пошуком нових ме!
тодів ведення свого бізнесу, які повинні бути зручніши!
ми, доступнішими, оперативнішими, порівнюючи з існую!
чими підходами надання послуг клієнтам. Стимулом до
активного введення інноваційних каналів збуту є розви!
ток технологій, підвищення рівня фінансової освіченості
та вимог клієнтів.
МЕТА СТАТТІ
Вищезазначена актуальність проблеми обумовлює
мету статті, яка полягає в визначенні інноваційних каналів
збуту продуктів особистого страхування в Україні, супе!
речностей та проблем їх запровадження та розвитку на
сучасному етапі ринкових перетворень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Інноваційні канали збуту у сфері особистого страху!
вання істотно відрізняються від продажу виробничих про!
дуктів та навіть від продажу деяких видів страхових про!
дуктів. Так, на думку Т. Дишканта, інноваційні канали збу!
ту страхових продуктів повинні задовольняти сучасні по!
треби страхувальника, відрізнятися та бути цікавими для
достатньо великого числа споживачів, бути простими та
зручними у продажі, мати конкурентні переваги, відрізня!
тися сервісом та високою якістю тощо.
Вивченню проблем впровадження інноваційних ка!
налів збуту страхових продуктів присвятили свої праці
вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Л.А. Бернер, В.Д. Ба!
зилевич, Н.В. Зозуля, Р.В. Пікус, Л.Ю. Сорока, Ф.С. Бик!
нелл, К. Борх, Б. Бюйвилер, Д. Дикинсон та інші. Але,
незважаючи на значні наукові напрацювання у цій сфері,
аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність по!
дальших досліджень у цьому напрямі з метою зростання
і впровадження в практику діяльності страхових органі!
зацій нових і більш ефективних каналів збуту продуктів
особистого страхування, які б враховували особливості
сучасного стану ринкових перетворень в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Продаж страхових продуктів є важливою складовою
страхової діяльності. Специфіка збутової політики зу!
мовлена специфічним характером страхової діяльності
і сутністю страхових продуктів. Одним із основних кон!
курентних заходів, за допомогою якого реалізуються
стратегічні цілі страхових компаній щодо захоплення
певних часток ринку, є розвиток регіональних мереж.
Інформація про основні тенденції збуту роздрібного та
корпоративного страхування є важливою складовою
процесу розробки та реалізації стратегії страхових ком!
паній. Відсутність систематичного моніторингу процесу
реалізації страхових продуктів ускладнює адекватність
та своєчасність прийняття рішень щодо ефективних за!
ходів збутової діяльності страхових компаній. Аналіз ре!
гіональних тенденцій ринку страхових продуктів у сфері
особистого страхування дає можливість відстежити
ефективність каналів збуту страхових продуктів з ура!
хуванням специфіки кожного з них. Адже чим більша
кількість адекватних каналів реалізації використовуєть!
ся страховою компанією, тим більша кількість потенцій!
них споживачів її страхових продуктів може стати її
клієнтами.
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Страхові компанії можуть використовувати два під!
ходи щодо реалізації страхових продуктів: продавати свої
послуги за допомогою посередників або безпосередньо
страхувальникам (так звані канали прямого продажу). У
випадку прямих продаж страховик зменшує витрати на
страхування на величину комісійних, що виплачуються по!
середнику. Але, з іншого боку, використання тільки ка!
налів прямого продажу призводить до звуження ринку
збуту і погіршення фінансових результатів діяльності
страхової компанії. Однак у сучасних умовах вітчизняні
страховики вимушені досить гнучко підходити до пробле!
ми реалізації страхових продуктів, оскільки співвідношен!
ня між вигодами та витратами використання того чи іншо!
го канапу продажу може суттєво змінюватися в залеж!
ності від періоду часу, регіону, загальної маркетингової
стратегії тощо.
Так, традиційний канал продажу страхових послуг за
допомогою страхових агентів, хоча і залишається одним
із важливих в умовах кризового розвитку національної
економіки, але демонструє певні внутрішні зміни [2].
Йдеться, зокрема, про поступовий перехід деяких вітчиз!
няних страхових компаній від утримання армії страхових
агентів до створення власних великих колл!центрів. Вра!
ховуючи, що комісійні страхового агента складають 30—
50% від вартості страхового поліса, страхові компанії
вважають більш вигідним організувати реалізацію стра!
хового продукту через співробітника колл!центру, який
отримає від потенційного страхувальника всю необхідну
інформацію, а підписи та печатки сторін на друкованій
копії договору будуть проставлені за допомогою кур'є!
рської служби. Необхідно враховувати, що до колл!цен!
тру зателефонує саме той потенційний страхувальник,
який вже в принципі прийняв рішення про необхідність
придбання страхового продукту. Інакше кажучи,
ймовірність укладання угоди страхування через колл!
центр виявляється вищою, ніж при роботі страхового аген!
та, який спілкується з усіма потенційними страхувальни!
ками.
Те, що витрати при такій організації роботи у розра!
хунку на укладення однієї угоди про страховий захист бу!
дуть меншими, ніж виплата відповідної комісійної вина!
городи страховому агентові, підтверджується і досвідом
страховиків інших країн. Зокрема страхові компанії Ве!
ликобританії, в умовах складної фінансової ситуації, та!
кож намагаються підняти рівень конкурентоспроможності
власних страхових продуктів шляхом зменшення ціни на
них за рахунок скорочення частки комісійних страховим
агентам, створюючи власні коллцентри.
Навчання працівників колл!центру є набагато дешев!
шим за підготовку агента та потребує менше часу, адже
для того, щоб новий агент вийшов на прийнятну величину
прибутку, необхідно, як правило, не менше, ніж півроку
його навчання у більш досвідченого колеги. Крім того,
більшість людей розглядає роботу страховим агентом як
тимчасову або додаткову зайнятість. Відповідно, най!
менші негативні зміни у фінансовому становищі такого
співробітника призводять до його відмови співпрацюва!
ти із страховою компанією надалі, що означає для стра!
ховика марне витрачання коштів на оплату праці тренерів
та інші види навчання.
Перевага колл!центрів полягає ще й в тому, що за
їхньою допомогою можна реалізовувати не тільки стан!
дартизовані страхові продукти (які, зазвичай, може прода!
вати страховий агент, що не має достатнього досвіду ро!
боти та власного клієнтського портфеля), але й більш
складні, специфічні страхові продукти, які враховують
особливості кожної конкретної страхової угоди — через
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відповідну консультацію із провідними фахівцями стра!
хової компанії, з якими потенційного страхувальника, у
разі потреби, може з'єднати працівник колл!центру. Тра!
диційно вважалося, що для укладання специфічної стра!
хової угоди, умови якої виходять за межі стандартизова!
ної "угоди приєднання", розробленої страховиком, потен!
ційному страхувальнику необхідно використати так зва!
ний "офісний метод" — тобто безпосередньо в офісі стра!
хової компанії отримати усі необхідні консультації та виз!
начитися із усіма особливостями укладання "нестандарт!
ної" угоди. Для страховика це означало необхідність
оренди приміщення під офіс у найбільш зручному місці,
як правило, ближче до центру населеного пункту, а та!
кож створення додаткових філій. Сучасний розвиток ко!
мунікацій дозволяє по іншому оцінити переваги та недо!
ліки продажу за допомогою страхових агентів і прямих
офісних продажів. Виявляється, що використання колл!
центрів як каналу продажу, незважаючи на значні пер!
винні вкладення при їх створенні, скорочує в структурі
страхового платежу "агентське навантаження", збільшує
загальну кількість укладених договорів за рахунок укла!
дання "нетипових" угод, врешті!решт, позитивно впливає
на фінансово! економічний стан страховика.
Регіональні страхові ринки розрізняються як за по!
требами населення в послугах із страхового захисту, так
і за способом забезпечення цих потреб та їх розвиток
більшою мірою залежить не лише від економічного роз!
витку регіону [8 с. 261—275].
До теперішнього часу інститут страхового посеред!
ництва в Україні розвивався досить повільно в силу того,
що в суспільстві не було розуміння того, що фінансова
галузь — це складний механізм, який не терпить не про!
фесіоналів. Прийняте Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо!
вих послуг, рішення про те, що страховий брокер може
отримати винагороду лише від клієнта призвело до не
лише до суттєвого скорочення чисельності страхових
брокерів, але й і позбавило можливості клієнтів отриму!
вати професіональний захист з боку страхових компаній.
Показники роботи страхових брокерів в Україні ледь
помітні. В 2014 році в обсязі чистих страхових платежів
частка страхових брокерів склала лише 0,66 %, а чистих
страхових виплат — 0,07%. При цьому зазначені показ!
ники за останні роки мають чітку тенденцію до зменшен!
ня їх питомої ваги у структурі страхового бізнесу.
На страхових ринках розвинених європейських країн
успішно працюють різні канали дистрибуції страхових
продуктів, водночас простежуються також і певні
відмінності. Суттєва розбіжність стосується, насамперед,
кількості страхових посередників. Це пояснюється
відмінністю рівнів доходів країн, а також існуючих тра!
дицій щодо використання послуг страхових посередників.
Так, якщо в Україні діяльність страхових брокерів
практично відсутня, то в таких європейських країнах, як
Франція, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Порту!
галія та Іспанія їх діяльність є домінуючою.
Досвід розвинених країн свідчить, що провідне місце
на ринку фінансових послуг, безумовно, належить бан!
кам, які у даний час найбільшу увагу приділяють збільшен!
ню обсягів реалізації різноманітних послуг, зокрема стра!
хових послуг, своїм клієнтам і прагнуть, таким чином, до
зростання обсягів одержаного комісійного доходу. Світо!
вий досвід розвитку ринку фінансових послуг свідчить про
перспективність реалізації банками страхових послуг. В
Україні банки також розпочали продаж фізичним особам
страхових послуг поряд з банківськими послугами у спе!
ціально виділених офісах банків, що одержали назву

"фінансовий супермаркет". Пропозиція страхових послуг
клієнтам банку представниками страхових компаній без!
посередньо в офісах банку, які призначені для роботи з
фізичними особами, є безумовно важливим кроком для
подальшого розвитку взаємодії банків та страхових ком!
паній. Однак набагато більш перспективним, на наш по!
гляд, є впровадження банківських технологій реалізації
страхових послуг безпосередньо працівниками банку за
так званою технологією BankInsurance. Для реалізації бан!
ківсько!страхових послуг як банку, так і страхової ком!
панії необхідно здійснити наступні організаційні заходи:
— впровадити стандартну ІТ!технологію реалізації
банківсько!страхових послуг у філіях та відділеннях бан!
ку;
— впровадити єдині технологічні карти, які б регла!
ментували послідовність дій працівника банку при офор!
мленні договорів страхування (страхових полісів), а та!
кож при оплаті страхувальниками страхових платежів.
Останнім часом набуває розвитку продаж страхових
продуктів через медичні заклади. Використання подібних
альтернативних каналів збуту вимагає від страховика ви!
бору певної стратегії реалізації. Через зростання кількості
приватних лікарень та збільшення вартості обслуговуван!
ня, клієнт, який приходить перевірити своє здоров'я, бу!
дучи здоровим, вірогідніше придбає страховий поліс, ос!
кільки лікування є досить дорогим. Тому раціональним є
створення офісів при тих відділеннях лікарень, куди осо!
ба приходить на медичний огляд, а не лікуватись. Оскіль!
ки страхові компанії працюють разом із лікарнями, це
буде додатковим кроком у наближені медичного страху!
вання до населення.
Важливим напрямком розвитку альтернативних ка!
налів продажу страхових послуг вважається їх продаж че!
рез мережу Інтернет. Однак в Україні в загальному об!
сязі проданих страхових полісів цей канал займає поки
що менше 1%. Зміна законодавчої бази страхування, яка
очікується вже цього року, передбачає використання у
договорах страхування електронного підпису. В цій ситу!
ації можливий бурхливий розвиток різноманітних видів
дистанційного продажу страхових послуг: наприклад,
здійснення продажу за телефоном (продавець пропонує
тариф, клієнт погоджується, повідомляє номер своєї бан!
ківської картки для списання страхової премії, а потім
отримує страховий поліс електронною поштою). В очіку!
ванні подібних змін страховики працюють над створен!
ням "продуктів у згорнутому стані", які займають важли!
ве місце у загальній гаммі пропонованих ними страхових
продуктів: як тільки загальна кон'юнктура на страховому
ринку зміниться, вони будуть готові в короткий час "роз!
горнути" нові канали реалізації із відповідними страхо!
вими послугами. Про це свідчить і створення колл!центрів,
про які йшлося вище. Адже відмовитися від послуг кур'є!
рської доставки і перейти на здійснення продажу за те!
лефоном з використанням колл!центрів набагато швид!
ше, ніж організовувати подібний продаж "з нуля".
Домінуючі канали розповсюдження страхових послуг
у країнах ЄС наведено в таблиці 1.
Отже, аналіз даних таблиці 1 свідчить, що співвідно!
шення каналів продажів страхових продуктів у країнах ЄС
є досить різноманітним. Так, у Польщі частка продажу
страхових продуктів за допомогою страхового посеред!
ництва складає 69,3% та 7,4% через банки, а прямий
продаж складає 23,2% [5]. Крім того, в цій країні у стра!
хуванні життя домінуючим каналом є продаж полісів
співробітниками відділень страхових компаній (27%),
агентами (25%) та за посередництвом банків (23%) [5].
У ризиковому та особистому страхуванні основна дист!
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рибуція лягає на плечі агентів (47%) і співробіт!
Таблиця 1. Частка каналів розповсюдження
ників відділень (21%). Значну позицію в прода!
страхування в країнахBчленах ЄС (окремі країни,
жах страхових продуктів займають страхові бро! без страхування життя) станом на лютий 2014 р., %
кери (14%). Страхові компанії все більше цікав!
Канали розповсюдження
ляться каналами прямих продажів, які приносять
Країна
Страхові
посередники
Прямий
Інші
лише 1% премії, але досить динамічно розвива!
Банки
(агенти та брокери)
продаж
канали
ються.
48,0
5,0
43,0
4,0
Особливе місце серед каналів дистрибуції Австрія
Бельгія
73,4
6,3
20,2
страхових послуг, що орієнтовані на фізичну осо!
Чеська Республіка
65,0
3,0
29,0
3,0
бу займає онлайн!страхування, близько 14% від Данія
15,0
5,0
40,0
40,0
загального обсягу страхових премій. У Великоб! Естонія
60,0
10,0
30,0
ританії понад 20% акумульованих страхових Фінляндія
15,0
10,0
70,0
5,0
премій приходиться на онлайн!канал [6].
Німеччина
53,0
9,0
33,0
3,0
87,0
5,0
1,0
7,0
Ринок електронної комерції в страховій Греція
75,0
25,0
діяльності в розвинутих країнах характеризуєть! Ірландія
91,5
2,0
6,5
0,1
ся більшими темпами зростання, ніж зростання Італія
Литва
36,0
0,0
48,0
15,0
страхового ринку в цілому, про що свідчать про!
Люксембург
80,0
31,0
6,0
11,0
аналізовані дані щодо зібраних страхових премій Мальта
60,0
30,0
10,0
в Японії. Характеризуючи страховий ринок Нідерланди
42,0
17,0
38,0
3,0
Японії слід відмітити динамічний розвиток сег! Польща
69,3
7,4
23,2
0,1
менту інтернет!страхування. За період 2008— Португалія
70,6
9,9
12,6
6,9
60,0
10,0
30,0
2013 рр. сукупний середньорічний темп зростан! Румунія
59,0
41,0
ня страхового ринку (CAGR) за обсягами стра! Словаччина
61,5
8,48
18,21
11,78
хових премій склав 1,93%, в тому числі: ринку Іспанія
55,0
45,0
страхування життя — 2,15%, а ринку ризиково! Швеція
Джерело:
[5].
го страхування — 1,09%. Обсяги страхових
премій, зібраних в галузі страхування життя від інтернет! клієнта легше обіцянкою сервісу, ніж обіцянкою запла!
страхування у 2013 році склали 143 млн $, а за період тити гроші, якщо відбудеться неприємна для нього подія.
2008—2013 рр. CAGR склав 137,3%. Найбільше інвес! Однак найбільш вигідні "сервісні" поліси для страхових
тицій в ІТ! інфраструктуру в Японії здійснюється у сфері посередників (агентів і брокерів), оскільки такі продукти
страхування життя. За період 2010—2014 рр. їх частка в коштують дорожче (а отже, й обсяг агентської винагоро!
загальних обсягах інвестицій зросла на 4 п.п. до 68%. ди буде більшим), до того ж умовити клієнтів на укладан!
Зниження інвестицій у 2012 році пов'язано із потужним ня таких угод є доволі нескладним завданням [6].
землетрусом, що стався в Японії у березні 2011 року та
Додатковий продаж страхового продукту. Страхова
привів до значних людських та матеріальних втрат. компанія продає через свою збутову мережу та суміжні
Збільшення обсягів інвестицій в ІТ! інфраструктуру з боку мережі постачальників — нестрахових посередників, ком!
страхових компаній в Японії за 2012—2015 рр. пов'язано плексний захист, який передбачає надання значного па!
із необхідністю впровадження підприємствами нових тех! кета нестрахових послуг при настанні страхового випад!
нологій (наприклад хмарні обчислення), які б сприяли ку, і покриття витрат за цими послугами за страховим пол!
зниженню ризику техногенних катастроф у майбутньому ісом. Крім того, в якості додаткових, але вже страхових
[7 с. 135—140].
послуг, до пропонованого пакета входить особисте стра!
Слід зазначити, що найважливішою проблемою серед хування від традиційних ризиків.
усіх складових політики взаємовідносин страховика й стра!
Успішним можна вважати досвід зарубіжних країн
хувальника є проблема формування споживчого попиту. щодо таких інноваційних каналів збуту страхових про!
Тому страхові компанії часто використовують всі заходи, дуктів у сфері особистого страхування, як проект "Family
спрямовані безпосередньо чи опосередковано на Always Protected" (сім'я завжди захищена), який вклю!
збільшення реалізації страхових продуктів. Кожен із розг! чає лінійку страхових полісів, реалізованих в якості спо!
лянутих каналів збуту більш чи менш відповідає вимогам живчих товарів. Страхові пакети (схожі на упаковку DVD!
окремих груп споживачів, а також може краще або гірше дисків) реалізуються через мережі основних комерційних
обслуговувати різні групи ризиків. Важливим стає поєднан! підприємств країни: супермаркети, роздрібні магазини,
ня не тільки різних каналів збуту, які вже існують на ринку автозаправні станції, кіоски з продажу преси і т.д.
страхових послуг , а і запровадження інноваційних каналів
В основі продукту лежить принцип самообслуговуван!
збуту, які можуть реагувати на сучасні виклики. Серед них, ня (наприклад, при використанні подарункових карт).
як свідчить досвід розвинених країн світу, найбільш перс!
Нова модель набагато ближче до споживача, а сам
пективними можуть бути наступні канали збуту.
підхід кардинально відрізняється від будь!яких інших існу!
Комбінований продаж страхового продукту. Страхо! ючих каналів реалізації страхових послуг.
ва компанія продає через свою мережу поліси, що перед!
Все, що клієнту необхідно зробити для купівлі стра!
бачають і надання певного переліку сервісних послуг. Про! ховки, — це вибрати коробочку з полісом на стендах у
даж здійснює звичайний страховий агент або штатний провідних роздрібних магазинах країни або в торгових
спеціаліст страхової компанії, однак те, що він пропонує, автоматах і заплатити за неї в касі магазину або безпосе!
вже є не просто страхуванням. Клієнту пропонується, на! редньо за допомогою автомату.
приклад, страхування від нещасних випадків з умовою не
Після покупки клієнтові необхідно активувати стра!
лише виплати грошової компенсації, але й і можливістю ховку на сайті. Код активації буде представлений на упа!
виклику швидкої медичної допомоги для надання першої ковці продукту, що купується в магазинах провідних роз!
медичної допомоги тощо. Такий тип продажів страхових дрібних мереж, або на квитанції, яка видається торговим
продуктів є вигідним сторонам угоди з таких причин: автоматом. Страховка бажаного об'єкта починає діяти
клієнт отримує страховку, повний сервіс, адже залучити через 24 години після активації поліса в системі.
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Саме цей вид збуту страхових продуктів було б ра!
ціонально запровадити на ринку страхових послуг Ук!
раїни, оскільки він не потребує багато матеріальних зат!
рат, а попит, при такому зближенні страхових продуктів
із населенням, різко почав би зростати.
Враховуючи, що нині в Україні з ряду об'єктивних і
суб'єктивних причин страхування є не надто популярним
серед населення, оптимальним можна вважати варіант
організації продажів, коли увага клієнта акцентується на
необхідній для нього не страховій послузі, отримати яку
він може лише придбавши страховий продукт.
Вибір оптимальних каналів збуту страхових продуктів
повинен здійснюватися як планова діяльність з урахуван!
ням переваг і недоліків кожного з потенційних каналів.
При цьому необхідно звертати увагу на визначення
таких важливих аспектів збутової діяльності, як: не!
обхідність залучення посередників; в разі необхідності
визначення їх складу, який би забезпечував оптимальну
відповідність збуту страхових продуктів рівню розвитку
страхового ринку; рівень страхової культури; фінансовий
стан цільової аудиторії клієнтів тощо.
Якщо ці аспекти організації збутової діяльності стра!
ховика будуть ним проігноровані, він, напевно, буде при!
реченим на невдачу.
Забезпечення конкурентоспроможних каналів реал!
ізації страхових продуктів нині є першочерговим завдан!
ням, яке стоїть практично перед усіма страховиками. В
першу чергу мова йде про створення й адаптацію каналів
реалізації страхових продуктів з урахуванням потреб
різних категорій клієнтів, оскільки це зумовлюватиме
зменшення обсягів витрат, пов'язаних з реалізацією стра!
хових продуктів, та, відповідно, забезпечуватиме зростан!
ня рентабельності діяльності страховика.
ВИСНОВКИ ТА ДИСКУСІЯ
Отже, розглянуті нами тенденції розвитку каналів реа!
лізації страхових послуг (як традиційних, так і альтернатив!
них) свідчать, що страховий ринок України гнучко присто!
совується до змін зовнішніх умов його функціонування. Така
гнучкість є свідченням життєздатності даного сегмента
фінансового ринку та передумовою забезпечення безперер!
вності процесів як індивідуального, так і суспільного відтво!
рення за допомогою страхування. Ретельний моніторинг
процесів, що відбуваються в сфері страхових відносин та в
площині розвитку каналів реалізації страхових послуг, ви!
магає від вітчизняної економічної науки теоретичного об!
грунтування та визначення основних тенденцій їхньої дина!
міки. Це дозволить у макроекономічному аспекті здійсню!
вати ефективне державне регулювання страхового ринку як
стратегічного ринку, через який в національній економіці пе!
рерозподіляються потужні фінансові потоки.
За результатами проведеного аналізу організації та
функціонування системи дистрибуції страхових продуктів
можна зробити наступні висновки.
Серед можливих каналів дистрибуції страхових про!
дуктів в 2015 році відбулось зростання прямих продажів,
на відміну від 2014 року, коли в структурі роздрібного
страхування переважали непрямі продажі.
Негативною є тенденція щодо чисельності регіональ!
них мереж вітчизняних страховиків.
Деформованим у негативному плані є співвідношен!
ня чисельності страховиків і посередників, що беруть без!
посередню участь у продажі страхових продуктів.
Співвідношення каналів продажу страхових продуктів
в Україні та країнах ЄС є суттєво відмінними. Причина —
низький рівень фінансової та страхової культури, рівень
розвитку брокерських продажів тощо.

Моніторинг даних щодо динаміки та структури ка!
налів збуту страхових продуктів свідчить про тісний взає!
мозв'язок специфіки продажів з результатами діяльності
страховиків.
Аналіз залежностей цього взяємозв'язку є подаль!
шою темою дослідження.
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ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА ТЕХНОЛОГІЇ LED
ОСВІТЛЕННЯ ЯК СУТТЄВИЙ ЧИННИК
ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ
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THE TRANSITION OF UKRAINIAN PRODUCERS TO LED LIGHTING TECHNOLOGIES
AS AN ESSENTIAL FACTOR OF UKRAINE GDP INCREASE
У статті з'ясовано можливості переходу українських товаровиробників на технології LED освіт
лення як суттєвого чинника зростання ВВП України. Перелічено основні фактори, що вплива
ють на споживання енергії освітлювальної установки та описано основний потенціал енерго
збереження в освітлювальних установках, що лежить у підвищенні ефективності перетворення
електричної енергії в світлову. Описано дві альтернативи лампам розжарювання, а саме: люм
інесцентні і світлодіодні. Виокремлено переваги використання світлодіодних ламп для промис
лових підприємств в Україні. Проаналізовано динаміку ВВП та споживання електроенергії про
мисловими підприємствами України впродовж 2011—2015 років та здійснено прогнозування
зростання ВВП в Україні за допомогою застосування LEDосвітлення промисловими підприєм
ствами на 2017—2020 роки.
The article revealed the possibility of Ukrainian producers' transition to LED lighting technology as
an essential factor of Ukraine GDP increase. There are determined the main factors that affect the
energy consumption of lighting installations and described the main potential of energy savings in
lighting installations, which lies in increasing conversion efficiency of electrical energy into light. We
describe two alternatives to incandescent lamps such as fluorescent and LED. There are determined
the benefits of using LED lamps for industrial enterprises in Ukraine. The dynamics of GDP and
electricity consumption by industrial enterprises of Ukraine during 2011—2015 years is analyzed.
There is made the forecast of GDP increase in Ukraine due to the use of LEDlighting industry in
2017—2020 years.
Ключові слова: енергозбереження, електричне освітлення, світлодіодні лампи, LED#технології.
Key words: energy efficiency, electric lighting, LED bulbs, LED#technology.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі все більше постає питання економії
ресурсів, поступове зменшення яких вимагає термінової
зміни відношення до споживання енергії. В умовах, у яких
опинилася наша держава сьогодні, коли відбулося паді!
ння національної валюти, підняття тарифів на енергоре!
сурси та різке збідніння народу, а відносини з Росією, як
одним з головних постачальників енергоресурсів суттє!
во погіршилися у зв'язку з анексією Криму та воєнними
діями на Сході України, слід неодмінно переходити на
альтернативні джерела енергії, особливо електричної.
Найактуальнішим і найбільш економним видом електрич!
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ної енергії сьогодні є технології LED освітлення, яким і
буде присвячене наше наукове дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед науковців, що досліджували технології LED
освітлення протягом останніх років можна виокремити
таких, як Аблєцов О.О., Ажнакін С.Г., Єгорова О.Ю.,
Маляренко В.А., Сафронова О.О., Сорокін В.М. та інші.
Проте станом на сьогодні не дослідженим є вплив за!
стосування LED освітлення промисловими підприємства!
ми на зростання ВВП, що і слугувало мотивом вибору
теми наукової статті.
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МЕТА СТАТТІ

— існуюча небезпека відсутності енергетичної са!
Метою статті є з'ясування можливостей переходу модостатності і енергонезалежності розвитку країни та
українських товаровиробників на технології LED освіт! залежності при використанні зовнішніх енергоносіїв.
лення як суттєвого чинника зростання ВВП України.
На даний момент у системах освітлення широко ви!
користовуються лампи розжарення (ЛР) і газорозрядні
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
лампи (ГЛ), які мають ряд недоліків несумісних із су!
Визнання енергозбереження як однієї з основних часними потребами. Так, ККД ЛР сягає лише 20%, 80%
засад реалізації державної енергетичної політики є на — нагріває повітря, а ГЛ у свою чергу псують якість елек!
сьогодні загальним для всіх розвинених країн світу. тричної енергії через низький коефіцієнт потужності
Реалізація програм підвищення ефективності викорис! cosϕ. З приводу цього ряд провідних країн світу на за!
тання енергоресурсів у промисловості та активна попу! конодавчому рівні приймають рішення про заборону ви!
ляризація заходів енергозбереження серед населення робництва та продажу ламп розжарювання [6].
дозволили значно скоротити споживання енергоре!
Щодо нашої країни, то розроблено програму, яка
сурсів у країнах ЄС. У той же час стан енергетичної без! була затверджена Постановою Кабінету Міністрів Ук!
пеки України оцінюється як далекий від оптимального. раїни від 09.07.2008 № 632 та ставила за мету розроб!
Для оцінки економічної ефективності енергозберігаю! лення й організацію виробництва світлодіодних освіт!
чих заходів в Україні використовуються наступні показ! лювальних приладів для значного зменшення витрат
ники: на рівні держави — величина зниження енерго! електроенергії на освітлення, підвищення його якості,
ємності ВВП, на регіональному (обласному) рівні — ве! зниження рівня забруднення навколишнього природно!
личина зниження енергоємності ВДВ, на рівні підприє! го середовища. Програма містить 4 розділи, пов'язані з
мства — величина економії ПЕР. Максимізація зазна! розробленням нових матеріалів, технологій, світлотех!
чених показників на кожному рівні є критерієм опти! нічних приладів та організацією їх виробництва. На!
мального вибору енергозберігаючих технологій. Зазна! прикінці 2011 р. до Програми було внесено зміни, які
чена оцінка не враховує такі показники впровадження передбачали реалізацію пілотних проектів з впровад!
енергозберігаючої технології, як зниження техногенно! ження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла
го навантаження на навколишнє природне середовище (освітлення вулиць у великих містах України, автомагі!
при забезпеченні максимального психологічного і фізіо! стралей, об'єктів ЖКГ, будівель бюджетних установ,
логічного комфорту людини, що перебуває в цьому се! промислових об'єктів, станцій метрополітенів, худож!
редовищі. Зазначимо, що якщо проблемам теплозбе! ньо!декоративне підсвічування будинків, пам'ятників та
реження за рахунок використання при будівництві теп! архітектурних споруд) та організаційне забезпечення
лозберігаючих огороджуючих конструкцій, установки впровадження світлодіодної освітлювальної техніки
двохкамерних теплозберігаючих вікон з добре ізольо! (створення НАК "Укрсвітлолізинг" для допомоги
ваними профілями, вентиляційних установок з високо! підприємствам і установам у реалізації проектів з упро!
ефективною рекуперацію тепла, приділяється досить вадження світлодіодних освітлювальних систем, підроз!
багато уваги і саме ці параметри будівель враховують! ділу при Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лаш!
ся при аудиті їх енергоефективності, як у країнах ЄС, карьова для підвищення рівня підготовки фахівців у га!
так і в Україні, то науково обгрунтована база впровад! лузі напівпровідникової світлотехніки, Центру діагнос!
ження сучасних систем освітлення, як ефективних за! тики та сертифікації світлодіодної освітлювальної тех!
собів енергозбереження, тільки формується [7].
ніки при цьому ж Інституті; розроблення національних
Основний потенціал енергозбереження в освітлю! стандартів на світлодіодну техніку) [8, с. 81—82].
вальних установках лежить у підвищенні ефективності
Відмінною особливістю електричної енергії є нероз!
перетворення електричної енергії в світлову. Основні ривність процесів виробництва, розподілу та споживан!
фактори, що впливають на споживання енергії освітлю! ня електроенергії. Виходячи з того, що електрична енер!
вальної установки [6]:
гія використовується різними по режиму роботи прий!
— проект схеми освітлення;
мачами режим її виробництва та споживання характе!
— зовнішній вигляд і облицювання;
ризується крайньою нерівномірністю. На даному етапі
— світлова віддача лампи;
покриття дефіциту електричної енергії стає актуальною
— ефективність світильника;
проблемою, яка вирішується в рамках концепцій енер!
— правильне використання вимикачів і регуляторів; гозбереження. Мотивом до активного пошуку енергоз!
— вибір схеми розміщення світильників;
берігаючих технологій є постійно зростаюче підвищен!
— автоматичне регулювання освітлення;
ня собівартості електричної енергії і погіршення еколо!
— чистота приміщення.
гічної ситуації [5, с. 180].
Високий рівень пріоритетності вирішення завдань
Відомо, що сьогодні найбільш поширеними для ос!
щодо підвищення енергоефективності обумовлений на! вітлення приміщень є лампи розжарювання. Проте прак!
ступними факторами [1]:
тика їх застосування показує, що вони не тільки затратні
— кількість ресурсів (у тому складі енергоресурсів) у фінансовому плані, а й екологічному.
не тільки в країні, але й на планеті обмежено, і, отже, з
На сьогодні існують дві альтернативи лампам роз!
кожним роком вони будуть обходитися дорожче;
жарювання: люмінесцентні (звичайні й компактні) і
— спостерігається тенденція в промисловій політиці світлодіодні [4, с. 153]:
високорозвинених країн щодо зниження енерговитрат
— люмінесцентна лампа — газорозрядне джерело
і кількості споживаної енергії, перехід на альтернативні світла, світловий потік якого визначається в основному
джерела енергії;
світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Переваги використання світлодіодних ламп для промислових підприємств в Україні
№
з/п

Перевага

Значення переваги
Завдяки напівпровідниковій природі світлодіодів їхня яскравість зворотньо пропорційна
температурі навколишнього середовища, що робить їхнє застосування особливо актуальним у
наших кліматичних умовах. Діапазон С° температури експлуатації світлодіодів від -50...+60
Яскравість білих світлодіодів сьогодні досягає 130лм/Вт у серійному випуску й до 200лм/Вт у
лабораторних умовах, а в теорії до 270лм/Вт. Якщо порівнювати: звичайна лампа
розжарювання дає до 10лм/Вт спожитої енергії
Можливість одержання будь-яких кольорів і відтінків випромінювання світлодіодів:
наприклад, чисті сині, чисті білі, жовтогарячі, синьо-зелені і десятки інших чистих кольорів і
відтінків – чого не можна одержати, використовуючи лампи розжарювання
Забезпечується малим тепловиділенням світлодіодів і низькою живлячою напругою, що дає
можливість їхнього використання під водою (для підсвічування фонтанів, басейнів,
акваріумів), в умовах з високими вимогами до вибухозахищеності й інших спеціальних умов
застосування
Випускаються різноманітні модифікації світлодіодів по спрямованості світла з кутами
розсіювання світлового потоку від 10 до 140 градусів. Тому конструкція світлодіодів і
світильників не вимагає спеціальних відбивачів або розсіювачів

1

Робота при
низьких
температурах

2

Висока
світловіддача

3

Чистота кольорів

4

Високий рівень
безпеки

5

Спрямованість
випромінювання

6

Відсутність ртуті
й інших
отруйних
речовин

Сприяє дбайливому відношенню до навколишнього середовища, яке є складовою сталого
розвитку як підприємств, так і країни в цілому

7

Економність

Якщо будуть здійснені всі прогнози, пов'язані з дослідженнями й розробками білих
світлодіодів, то витрати на електроенергію для освітлення зменшаться приблизно у два рази

Джерело: складено та доповнено автором на основі [4, с. 155].

випромінювання розряду; видиме випромінювання ос!
вітлення, при цьому їхня світлова віддача й термін служ!
би в кілька разів довше, ніж у ламп розжарювання того
ж призначення. Найпоширенішим різновидом подібних
джерел є ртутна люмінесцентна лампа. Вона являє со!
бою скляну трубку, заповнену парами ртуті, з нанесе!
ним на внутрішню поверхню шаром люмінофора;
— світлодіоди. Основу світлодіода (Light Emitting
Diode, або LED) становить штучний напівпровідниковий
кристалик розміром 0,3 × 0,3 мм, у якому реалізовано
p!n!перехід. Кольори світіння залежать від матеріалу
кристалика. Так, червоні й жовті світлодіоди, як прави!
ло, виготовляють на основі арсеніду галію, зелені й сині
— на галлій!нітрідній основі. Посилення світіння дося!
гають різними засобами. В одних випадках до складу
кристалика вводять спеціальні добавки й присадки, у
інших — застосовують багатошарові структури, що доз!
воляє реалізувати в одному кристалику відразу кілька
р!n!переходів, збільшивши тим самим яскравість його
світіння. Кристалик "саджають" у металеву поліровану
чашечку (мідну або алюмінієву), що є відбивачем і "ка!
тодом" (!). До самого кристалика "приварюють" золоту
нитку!"анод" (+). Потім всю конструкцію заливають про!
зорим компаундом, якому надають певну форму (назве!
мо це колбою). Від неї залежить кут випромінювання
світла, що випускає кристалик. Якщо верх колби плис!
катий, світло виходить широким пучком (кут становить
120—130°). Якщо верх опуклий, виходить лінза, що зби!
рає світло в більш вузький пучок (кут 8 — 60°). Чим мен!
ше кут випромінювання, тим більш інтенсивний світло!
вий потік дає кристал. Випускаються світлодіоди різних
кольорів: червоного, жовтого, зеленого, синього, синьо!
зеленого і білого, причому білий з недавніх пір буває
декількох відтінків (холодного, теплого, "сонячного" і
т.д.).
Світлодіодні лампи мають ряд переваг над лампами
розжарювання та люмінесцентними.
З огляду на реалізацію державної політики у сфері
енергозбереження та необхідність зниження витрат
електроенергії на освітлення, основною характеристи!
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кою будь!яких джерел світла та освітлювальних систем
є їх енергоефективність. Так, для порівняння: ефек!
тивність традиційних ламп розжарювання становить
10—12 лм/Вт, газорозрядних люмінесцентних — до 80
лм/Вт, світлодіодних — 90—130 лм/Вт. Ефективність
окремих світлодіодів досягла сьогодні 150—180 лм/
Вт. Про бурхливий розвиток світлодіодної техніки яс!
краво свідчить той факт, що в 2013 р. японські вчені по!
відомили, що завдяки новим конструктивним і техноло!
гічним рішенням їм вдалося досягти рекордної ефектив!
ності світлодіода — 265 лм/Вт. При цьому, за оцінка!
ми науковців, фізична межа ефективності становить 300
лм/Вт [8, с. 82].
Світлодіодні джерела світла по своєму устрою є
спрямованими і випромінюють світло тільки в потрібно!
му напрямі. У зв'язку з цим такі світильники зі вбудова!
ною оптикою і керуванням фокусування можуть направ!
ляти світло на цільові освітлювані об'єкти ефективніше,
ніж люмінесцентні лампи і лампи розжарювання, які
випромінюють світло у всіх напрямках. Значна кількість
світла, що випромінюється люмінесцентною лампою або
лампою розжарювання, втрачається у світильнику або
загороджується його деталями, частково поглинається
лампою або випромінюється в непотрібному напрямі. У
деяких типів світлових приладів (таких, як стельові
світильники, направленого вниз світла, вбудовувані
світильники світла, що відбивається і світильники для
установки під навісними шафами) від 40 до 50% світло!
вого потоку, що випромінюється лампою, втрачається
до того, як світло виходить за межі світильника [7].
Переваги використання світлодіодних ламп для про!
мислових підприємств в Україні подано у таблиці 1.
Таким чином, як помітно з таблиці 1, серед пере!
ваг, якими володіють світлодіодні лампи і робота при
низьких температурах, і висока світловіддача, і чисто!
та кольорів, і високий рівень безпеки, і спрямованість
випромінювання, і відсутність ртуті й інших отруйних
речовин, і чи не найголовніше, що стосується економі!
ки промислових підприємств і країни в цілому — еко!
номність.

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Динаміка ВВП та споживання електроенергії промисловими підприємствами
України впродовж 2011—2015 років
Показник
Валовий внутрішній
продукт, млн грн.
Споживання
електроенергії
промисловими
підприємствами, ГВт·год
Споживання
електроенергії
промисловими
підприємствам і на
освітлення приміщень,
ГВт·год
Частка споживання
електроенергії
промисловими
підприємствам і на
освітлення приміщень, %
Споживання
електроенергії
промисловими
підприємствам і на
освітлення приміщень за
допомогою використання
світлодіодних ламп,
ГВт·год*

2012

Роки
2013

2014

2015

1299991

1404669

1465198

1586915

1979458

679467

63105

63101

58584

58482

57789

-5316

12305,48

11926,09

11306,71

11754,88

11731,17

-574,31

19,5

18,9

19,3

20,1

20,3

0,8

652,1904

632,0828

599,2556

623,0086

621,752

-30,4384

2011

Відхилення
2015-2011, +/-

Примітка: * — розраховане значення за умови переходу українських промислових підприємств на світлодіодні світильники.
Джерело: складено автором на основі [2; 3].

Якість світла білих світлодіодів порівнянна з якістю
світла розрядних ламп високого тиску і люмінесцент!
них ламп. Останні досягнення в області виробництва
світлодіодів забезпечують постійність кольору і колір!
ну температуру, еквівалентні або перевершуючі ці ха!
рактеристики у традиційних джерел світла. Так, по своїй
здатності точно передавати кольори білі світлодіоди на!
ближаються до традиційних джерел світла, а часто і пе!
ревершують їх [7].
Сучасні тенденції впровадження світлодіодного
освітлення спрямовані передусім на поступову заміну
всіх наявних в Україні освітлювальних приладів на ос!
нові ламп розжарювання та газорозрядних джерел
світла на світлодіодні джерела світла, яким притаманні

висока надійність і енергоефективність, компактність,
відсутність ртуті у своєму складі та високі ергономічні
властивості. Розрахунки свідчать, що заміна 5 млн ламп
розжарювання потужністю 100 Вт на світлодіодні лам!
пи потужністю 5 Вт у разі 10!годинної роботи на добу
дає економію електроенергії 1,73 млрд кВт·год на рік.
За сучасного тарифу для багатьох організацій і під!
приємств 1,2 грн./кВт·год економія становить 2,1 млрд
грн. на рік [8, с. 81].
Отже, проаналізуємо деякі цифри щодо споживан!
ня електроенергії промисловим сектором України, зок!
рема на освітлення приміщень (табл. 2).
Отже, як ми бачимо з таблиці 2, споживання елект!
роенергії на освітлення приміщень промисловими

Рис. 1. Прогноз зростання ВВП в Україні за допомогою застосування LED освітлення
промисловими підприємствами на 2017—2020 роки, млн грн.
Джерело: власна розробка автора.
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підприємствами України у 2011 році становило 12305,48
ГВт·год, що становило 19,5% від всього використання
ними електроенергії, а у 2015 році зменшилося до
11731,17 ГВт·год, що становило 20,3% від всього спо!
живання електроенергії.
Таким чином, з метою економії електроенергії на
освітлення приміщень необхідно провідним промисло!
вим підприємствам, які займають левову частку у забез!
печенні зростання ВВП, у свою діяльність запровадити
технології LED освітлення.
Оскільки споживана потужність світильника з лам!
пою розжарення становить 75 Вт, а світлодіодного
світильника 4 Вт, то економія електроенергії становить
94,7%. Таким чином, при освітленні приміщень промис!
лових підприємств світлодіодними лампами у 2011 році
споживання електроенергії становило би 652,2 ГВт·год,
а у 2015 році — 621,7 ГВт·год.
При такому скороченні підприємства могли б досяг!
ти більшої рентабельності, що необхідно вплинуло б на
зростання ВВП в Україні.
Таким чином, ми можемо припустити, що при пере!
ході ТОП!100 українських промислових підприємств у
2016 році на технології LED освітлення, ВВП зросте цьо!
го ж року на 5% порівняно з 2015 роком і становитиме
2078431 млн грн.
За допомогою рівняння лінії тренда здійснимо про!
гноз зростання ВВП в Україні на 2017—2020 роки (рис.
1).
Отже, за допомогою рівняння лінії тренда ми отри!
мали наступне рівняння лінії тренда:
Y=40901*Х
(1),
де у — прогнозне значення у певному році, а х —
порядковий номер року у загальній динаміці.
Таким чином, знайдемо прогнозні значення для
2017—2020 років.
2017 рік = 40901*7 = 286307 млн грн.
2018 рік = 40901*8 = 327208 млн грн.
2019 рік = 40901*9 = 368109 млн грн.
2020 рік = 40901*10 = 409010 млн грн.
Отже, при переході ТОП!100 українських промис!
лових підприємств у 2016 році на технології LED освіт!
лення, ВВП до 2020 року зросте до 409010 млн грн.

ВИСНОВКИ
Як показало наше дослідження, світлодіодні техно!
логії освітлення приміщень є найбільш доцільними і
плані економії енергоресурсів та охорони навколиш!
нього природного середовища. На нашу думку, при при!
діленні більшої уваги зі сторони державних органів цьо!
му виду енергозберігаючих технологій, не тільки сто!
совно їх встановлення на промислових підприємствах,
а й у бюджетних установах і житловому секторі. В Ук!
раїні скоротилося б споживання електроенергії на освіт!
лення більш ніж на 90%, що б значно покращило еко!
номічні показники по всій країні.
Наше дослідження показало, що при переході тільки
ТОП!100 українських промислових підприємств на тех!
нології LED освітлення до 2020 року ВВП зросте до
409010 млн грн.
Таким чином, державна політика енергозбережен!
ня повинна реалізовуватися з врахуванням технологій
LED освітлення.

80

Література:
1. Ажнакін С.Г. Проблеми енергозбереження та
енергоефективності діяльності електроенергетичних
підприємств [Електронний ресурс] / С.Г. Ажнакін /
/ Економічні інновації. — 2013. — Вип. 55. — С. 9—
22.
2. Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua/
3. Енергетисний баланс України [Електронний ре!
сурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Єгорова О.Ю. Перспективи використання світло!
діодних джерел світла / О.Ю. Єгорова, О.О. Аблєцов
// Збірник наукових праць Харківського університету
Повітряних сил. — 2010. — Вип. 3. — С. 152—156
5. Маляренко В.А. Регулювання електроспоживан!
ня та проблеми ресурсо!, енергозбереження [Електрон!
ний ресурс] / В.А. Маляренко, І. Є. Щербак // Енерго!
ефективність в будівництві та архітектурі. — 2013. —
Вип. 4. — С. 180—184.
6. Проблеми енергозбереження в освітлювальних
системах [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/5901/1/
07.pdf
7. Сафронова О.О. Альтернативні методи освітлен!
ня в контексті вирішення питання підвищення енергое!
фективності інтер'єрного простору ВНЗ / О.О. Сафро!
нова // Вісник Київського національного університету
технологій та дизайну. — 2013. — № 6. — С. 166—174.
8. Сорокін В.М. Світлодіодному освітленню — зе!
лене світло / В.М. Сорокін // Вісник Національної ака!
демії наук України. — 2014. — № 5. — С. 81—84.
References:
1. Azhnakin, S.H. (2013), "Problems of energy saving
and energy efficiency of electric power enterprises",
Ekonomichni innovatsii, vol. 55, pp. 9—22.
2. State Statistics Service of Ukraine (2016), "Gross
domestic product at current prices", available at: http://
www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 March 2016).
3. State Statistics Service of Ukraine (2016), "The
energy balance of Ukraine", available at: http://www.ukr!
stat.gov.ua/ (Accessed 20 March 2016).
4. Yehorova, O.Yu. (2010), "Prospects for the use of
LED light sources", Zbirnyk naukovykh prats' Khar!
kivs'koho universytetu Povitrianykh syl, vol. 3, pp. 152—
156.
5. Maliarenko, V.A. (2013), "Adjust power consum!
ption and resource issues, energy", Enerhoefektyvnist' v
budivnytstvi ta arkhitekturi, vol. 4, pp. 180—184.
6. Tsiurpita, O. (2009), "The problems of energy saving
in lighting systems", available at: http://ena.lp.!
edu.ua:8080/bitstream/ntb/5901/1/07.pdf (Accessed
20 March 2016).
7. Safronova, O.O. (2013), "Alternative lighting in the
context of the issue of energy efficiency of interior space
university", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu
tekhnolohij ta dyzajnu, vol. 6, pp. 166—174.
8. Sorokin, V.M. (2014), "LED lighting — green light",
Visnyk Natsional'noi akademii nauk Ukrainy, vol. 5, pp.
81—84.
Стаття надійшла до редакції 07.04.2016 р.

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 330.322; 519.86

І. В. Мірошниченко,
старший викладач кафедри економікоIматематичного моделювання,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
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ASSESSMENT MODEL OF COUNTRY'S INVESTMENT POTENTIAL

У статті запропоновано методологічний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу краї
ни. Побудовано комплексну економікоматематичну модель, що складається з трьох рівнів
ієрархії та грунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж, а саме: карт само
організації Кохонена та інструментарії, теорії нечіткої логіки. Запропоновано ряд вхідних по
казників, що найбільше характеризують інвестиційний потенціал країни. Проведено аналіз су
часного стану країн світу за показниками інвестиційного потенціалу. Визначено кластер країн,
подібних до України за показниками інвестиційного потенціалу. Запропоновано застосування
інструментарію теорії нечіткої логіки на першому рівні ієрархії з метою оцінювання інвестицій
ного потенціалу країни. Проведене експериментальне дослідження засвідчило адекватність
побудованих моделей та ефективність їх застосування з метою підтримки прийняття управлі
нських рішень.
The article provides the methodological approach to the assessment of investment potential.
Constructed the integrated model that consists of three levels of hierarchy and based on using
artificial neural networks (Kohonen selforganizing maps) and tools of fuzzy logic theory. Suggested
several input indicators, which characterize investment potential of the country. Analyzed the current
state of the world's countries in terms of investment potential. Also, the cluster of countries similar
to Ukraine in terms of investment potential has been defined. Suggested the usage of the tools of
theory of fuzzy logic on the first level of the hierarchy to assess the investment potential. Conducted
experimental research confirms the adequacy of constructed models as well as effectiveness of their
use to support decisionmaking.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, штучна нейронна мережа, ієрархічна модель, нечітка логіка,
карта Кохонена.
Key words: investment potential, artificial neural network, hierarchical model, fuzzy logic, Kohonen's map.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Залучення прямих іноземних інвестицій є однією з
основних цілей економічного розвитку більшості країн
світу, оскільки надає поштовх до запровадження нових
експортно!імпортних проектів, інституційних перетво!
рень у країні та технологічної модернізації підприємств
та організацій. Проте в сучасних реаліях нестабільності
державних інститутів в Україні, неузгодженості держав!
ної політики та суттєвої специфічності ведення бізне!
су, досягнення значних, а головне, стабільних обсягів
прямих іноземних інвестицій постає складною задачею.
Особливо це помітно для країн із середнім та низьким
рівнем достатку, для яких залучення іноземних коштів

— запорука економічного зростання та конкурентосп!
роможності. Всі ці негативні процеси поглиблюються
на фоні світової економічної кризи. З одного боку, іно!
земні компанії та корпорації стали значно обережніши!
ми при інвестуванні капіталу в інші країни, банки нео!
хоче долучаються до фінансових інвестицій, а з іншого
— урядам країн!реципієнтів важко забезпечити стаб!
ільне та привабливе середовище для інвестування. Тому
актуальною є проблема оцінювання та прогнозування
інвестиційного потенціалу країни з метою визначення
можливостей країни з залучення інвестицій та пошуку
шляхів підвищення інвестиційної привабливості еконо!
міки.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка мето!
дологічного підходу до оцінки інве!
стиційного потенціалу країни та по!
будова відповідного комплексу
економіко!математичних моделей.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Ураховуючи результати попе!
редніх досліджень автора, для
більш наочного відображення
процесу моделювання інвестицій!
ного потенціалу країни пропонує!
мо ієрархічну модель, що скла!
Рис. 1. Ієрархічна модель оцінювання інвестиційного потенціалу
дається з трьох рівнів (рис. 1).
України
Розглянемо дану модель у
висхідному порядку.
Третій рівень ієрархії. Розуміння та опис такого склад!
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ного об'єкту дослідження, як інвестиційний потенціал краї!
ни, вимагає одночасного розгляду та врахування численно!
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Різноманітні теоретичні та практичні аспекти інвести! го набору показників, що характеризують його різноманітні
ційного потенціалу було досліджено в роботах науковців та аспекти і співвідношення. При цьому головною задачею у
практиків таких, як О.І. Лайко [1], С.В. Лєонов [2; 3; 4], пошуку, зборі та аналізі даних є представлення їх у зро!
І.А. Маринич [4], С.А. Павлова [5], Т.В. Романова [6], зумілій формі зі збереженням інформативності.
Статистичні показники, що використовуються в аналізі
О.Г. Ултургашева [7] та інші. У той же час сфера інвести!
ційного потенціалу цікавить не тільки науковців, але й світо! інвестиційного потенціалу країни, були відібрані з різноман!
вих лідерів консалтингового та аудиторського бізнесу, се! ітних джерел інформації [13; 14]. Набір даних був зібраний,
ред яких International Finance Corporation [9], Deloitte [10], щоб відобразити якомога більше аспектів інвестиційної при!
вабливості країни як з боку потенційного інвестора, так і зі
Ernst & Young [11], PricewaterhouseCoopers [12] та інші.
Ознайомлення з їх доробками підтверджує актуальність сторони країни!реципієнта. З метою порівнянності країн між
та важливість зазначеної проблематики. Разом з тим, про! собою всі показники були зведені до відносних величин.
Для оцінювання інвестиційного потенціалу кожної з
ведений аналіз існуючих методів оцінювання інвестиційно!
го потенціалу країни виявив, що існує необхідність у роз! країн, відібраних для аналізу, пропонується взяти 41 вхідний
робленні комплексу економіко!математичних моделей, які показник (xj), що за принципами вичерпності та інформатив!
б враховували розпливчастість інформації щодо ключових ності найбільше характеризують інвестиційну привабливість
факторів формування інвестиційного потенціалу, обме! країни. Кожен з показників моделі представлений щорічни!
женість статистичної інформації, експертні знання в пред! ми часовими рядами довжиною у 10 років (2005—2014 рр.).
метній області тощо. Аналіз сучасного математичного апа! Обрані показники характеризують розвиток та потенціал
рату моделювання складних економічних процесів привів ав! фондового ринку, ринку трудових ресурсів, обсяги валово!
тора до висновку щодо доцільності побудови таких моде! го національного продукту, грошей, специфіку ціноутворен!
лей на підгрунті інструментарію штучних нейронних мереж ня, торгівлі, уряду, бізнесу, споживача, податків.
та теорії нечіткої логіки.
За вихідний показник (у) обрано прямі іноземні інвес!
тиції (% ВВП), що найбільш підходить для відображення
реалізації інвестиційного потенц!
іалу країни.
Зауважимо, що показники не
всіх країн були доступні в повно!
му обсязі. Дану проблему було ви!
рішено трьома шляхами: 1) допов!
нення пропущених даних додатко!
вими базами даних, зокрема [15];
2) виключення показників, дані по
яким неможливо "відновити",
якщо вони пропущені для значної
кількості країн; 3) виключення
країн, більшість даних яких
відсутні. У результаті такого фор!
мування масиву даних для дослі!
дження було відібрано 123 краї!
ни. На рисунку 2 світлим кольо!
ром виділені країни, які не було
враховано в дослідженні через
відсутність достатнього обсягу
інформації, темним кольором —
країни, що відібрані для аналізу
інвестиційного потенціалу. Країна
Рис. 2. Мапа країн світу, дані яких використовувались
для якої оцінюється інвестиційний
потенціал обрана Україна.
у дослідженні
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Рис. 3. Кластеризація країн світу за показниками інвестиційного потенціалу
Другий рівень ієрархії. Математичною основою розра!
хунків на даному рівні ієрархії є штучна нейронна мережа
на основі карт самоорганізації Т. Кохонена. Цей тип ней!
ронних мереж дає можливість отримати кластери одно!
рідних об'єктів дослідження (в нашій задачі — найбільш
подібні країни за показниками інвестиційного потенціалу)
[16].
Опишемо процедуру побудови даної нейронної мережі.
Вхідний простір показників x = [x1 , x 2 ,..., x n ]T ∈ X ⊂ ℜ n , відоб!
ражається на двовимірну гексагональну решітку нейронів
(вузлів карти Кохонена), де X — множина всіх можливих
показників; ℜn — множина дійсних чисел. Кожному вузлу
карти і, i = 1,k ставиться у відповідність параметричний век!
тор моделі m i = {μ i1 ,μ i 2 ,...,μ in }∈ ℜ n , де k — кількість ней!
ронів карти.
Перед початком проведення навчання нейронної мережі
всі ваги μ ij , i = 1,k , j = 1,n, ініціалізуються за допомогою ге!
нератора випадкових величин. Після ініціалізації мережі за!
пускається так званий процес конкуренції, який полягає у
визначенні найбільш подібних нейронів до векторів вхідних
даних. Найбільш поширеним підходом до визначення под!
ібності векторів є обчислення Евклідової відстані між ними:

∑ (x j − μ ij ) , i = 1,k
j =1
n

x -m i =

2

(1),

Після подання вхідних векторів на входи нейронів, відбу!
вається змагання нейронів шару Т. Кохонена за правилом
"переможець отримує все", згідно з якими обирається ней!
рон!переможець, що є найближчим до вхідного вектора:

c = arg min{ x− mi
i

}

(2).

Після визначення нейрона!переможця здійснюється
визначення міри його впливу на сусідні нейрони. Нейрон!
переможець знаходиться в центрі топологічного околу. При
збудженні він впливає на просторово близькі до нього ней!
рони, проте даний вплив зменшується із збільшенням
відстані до нейронів. Даний процес визначає топологічне
сусідство нейронів, коли близько розташовані вузли карти
отримують схожі характеристики.
На заключному етапі побудови карти самоорганізації
відбувається процес синаптичної адаптації, який полягає у
корегуванні вектора синаптичних ваг нейрона!переможця та
його сусідів відповідно до вектора вхідних даних:
mi (t + 1) = m i (t ) +ν (t ) ⋅ hci (t ) ⋅ [x(t ) − mi (t )]
(3),

hci (t ) = h( rc − ri ;t )

(4),

де v (t ) — параметр швидкості навчання, що з кожною
епохою навчання t зменшується; hci (t ) — функція топологі!
чного сусідства з центром у нейроні!переможці; rc та ri —

координати геометричного розташування вузлів нейрона!
переможця та інших вузлів на карті.
Алгоритм самоорганізації карт Кохонена являє собою
унікальний метод, оскільки поєднує в собі алгоритми змен!
шення розмірності багатовимірних векторів даних та клас!
теризації. Він може бути застосований одночасно для ві!
зуалізації кластерів і збереження нелінійних закономірнос!
тей у структурах вхідних даних. Головною особливістю та!
кого типу нейронних мереж є навчання "без вчителя", коли
для коректного налаштування синаптичних ваг не потрібна
інформація щодо бажаного відгуку мережі.
У межах даного дослідження на другому рівні ієрархії
карти самоорганізації використовуються для узагальнення
складного набору даних та кластеризації країн за показни!
ками, що найбільше впливають на інвестиційний потенціал
країни.
На даний час існує низка сучасних програмних пакетів,
котрі реалізують інструментарій побудови карт самоорга!
нізації Кохонена. Серед них виділимо: MATLAB, Deductor
Studio Academic, SOMine, STATISTICA та багато інших. Для
вирішення поставлених у нашому дослідженні задач побу!
дову економіко!математичної моделі здійснено із застосу!
ванням програмного продукту Deductor Studio Academic.
Для побудови карти самоорганізації слід визначити
оптимальну кількість нейронів, що здійснюється експери!
ментально відповідно до поставленої задачі та з урахуван!
ням особливостей досліджуваних показників. Розмірність
карти самоорганізації (кількість нейронів) у нашому дослі!
дженні була обрана з низки варіантів за критерієм середнь!
озваженої помилки квантування. Матриця помилок кванту!
вання відображає середню відстань між прикладом та цен!
трами клітинок (які відповідають вузлам решітки карти Ко!
хонена). Кожен приклад відображається у багатовимірно!
му просторі, де кількість вимірів відповідає кількості вхідних
показників (елементів вектора вхідних даних). Центр клітин!
ки — точка у цьому просторі з координатами, що дорівню!
ють вагам нейрона. Чим менша відстань від вектора вхідних
даних до центра клітинки, тим ближче до неї розташований
приклад, що описується цим вектором.
У результаті проведених численних експериментів було
визначено найраціональнішу структуру карти самооргані!
зації країн світу за показниками інвестиційного потенціалу,
що являє собою решітку розмірністю 70 на 30 нейронів, як
видно з рисунку 3. Така структура карти забезпечила відоб!
раження географічної організації країн світу, хоча жодної
географічної інформації для моделі не було надано. Так,
наприклад, у правій частині карти самоорганізації згрупо!
вані країни!учасники ОЕСР — організації економічного
співробітництва та розвитку (кластер 1 на рис. 2); значна
кількість країн згрупована у другому кластері — країни Цен!
тральної та Південної Америки, Східної Європи (2); пере!
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Рис. 4. Візуалізація значень деяких показників за допомогою карти самоорганізації:
а) індекс сприйняття корупції; б) індекс легкості ведення бізнесу; в) найманих працівників
(% від загальної кількості працівників); г) сільське господарство, додана вартість (% від ВВП)
ного концептуального підходу пропонується застосування
інструментарію теорії нечіткої логіки [17].
Центральне місце у теорії нечіткої логіки займає понят!
тя лінгвістичної змінної. Лінгвістична змінна характеризуєть!
ся набором < β , T , X ,U > , де: β — назва лінгвістичної змін!
ної; T — терм!множина значень, тобто множина лінгвіст!
ичних значень змінної X , причому кожне з таких значень
характеризується нечіткою множиною, визначеною на уні!
версальній множині U .
Структуру процесу нечіткого виводу представлено на ри!
сунку 5, де використано наступні позначення: μ t ( xi ) — функ!
ція належності і!го показника l !ому терму терм!множини
значень відповідної лінгвістичної змінної, i = 1, I , l = 1,5; t il — l !
ий терм терм!множини лінгвістичної змінної, яка описує і!ий
p
вхідний показник; μ j ( y )— функція належності вихідного
показника y і!ому терму терм!множини значень відповідної
лінгвістичної змінної, яка залежить від вхідних показників
( x1 , x2 ,..., xI ); p j — j!ий терм терм!множини значень
лінгвістичної змінної, що характеризує вихідний показник y.
il

ВИСНОВКИ
У статті запропонований методологічний підхід до по!
будови комплексу економіко!математичних моделей оціню!
вання інвестиційного потенціалу країни, в основу якого по!
кладено такі основні методи дослідження: штучні нейронні
мережі та інструментарій теорії нечіткої логіки.
Для аналізу та оцінювання інвестиційного потенціалу
відібрано 41 вхідний показник, що за принципами вичерп!
ності та інформативності найбільше характеризують інвес!
тиційну привабливість країни.
На основі даних показників побудовано штучну нейрон!
ну мережу на підгрунті карт самоорганізації Кохонена. Да!
ний тип нейронної мережі дозволив сформувати 5 кластерів,

База правил
μ t ( xi )

μ

il

pj

(y)

Дефаззифікація

( x1 , x2 ,..., x I )

Фаззифікація

важна більшість арабських країни займають центральну вер!
хню частину карти Кохонена (3 кластер); країни Азії та Аф!
рики — ліву частину карти (4 та 5 кластери, відповідно).
Зміна значень більшості показників відбувається зде!
більшого у горизонтальному напрямку, як можна бачити з
рисунку 4. З аналізу наведених карт самоорганізації можна
дійти висновку, що інвестиційний потенціал збільшується від
африканських країн зліва до країн!учасників ОЕСР, що роз!
ташовані у правих частинах карт.
На заключному етапі розрахунків на другому рівні ієрархії
визначається розташування основної країни дослідження
інвестиційного потенціалу (України) та кластер, до якого вона
належить. На вхід побудованої карти самоорганізації Кохо!
нена вводяться показники цієї країни, на основі яких модель
визначає її місце на гексагональній решітці нейромережі і
повертає координати нейрону та номер кластеру, до якого
віднесено дану країну. Так можна отримати коло країн світу,
що схожі/подібні за показниками інвестиційного потенціалу
на країну, що оцінюється. За результатами експерименталь!
ного дослідження Україна протягом останніх 10 років потрап!
ляла до другого кластеру на рисунку 3. Відповідно, можна
зробити висновок, що Україна найбільш подібна до країн
цього кластеру за показниками інвестиційного потенціалу.
Зважаючи на те, що економіка та умови ведення інвес!
тиційної діяльності країн з інших кластерів суттєво відрізня!
ються від України, доречно здійснювати побудову моделі
виявлення залежності впливу різноманітних факторів на
інвестиційний потенціал без урахування невластивих Україні
характеристик. Тобто є сенс проводити оцінювання інвес!
тиційного потенціалу України у порівнянні з країнами дру!
гого кластеру.
Перший рівень ієрархії. Враховуючи результати розра!
хунку на другому рівні ієрархії, на заключному етапі побу!
дови комплексу економіко!математичних моделей оціню!
вання інвестиційного потенціалу країни в рамках розробле!

y

Механізм виводу

Рис. 5. Структура процесу нечіткого виводу
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кожен з яких містить найбільш подібні між собою країни за
показниками інвестиційного потенціалу.
Зважаючи на те, що за результатами експериментально!
го дослідження Україна протягом останніх 10 років потрап!
ляла до другого кластеру (до якого переважно входять краї!
ни Центральної та Південної Америки, Східної Європи), зап!
ропоновано проводити оцінювання інвестиційного потенціа!
лу України у порівнянні саме з країнами із даного кластеру.
Подальшим етапом дослідження є оцінювання інвести!
ційного потенціалу України на підгрунті інструментарію не!
чіткої логіки, де налаштування параметрів відповідної еко!
номіко!математичної моделі здійснюватиметься на основі
показників країн, які разом з Україною представляють дру!
гий кластер на карті Кохонена.
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THE APPROACH TO DETERMINATION OF EXTERNAL FACTORS ON MANAGEMENT
INNOVATION POTENTIAL BUILDING ENTERPRISE

У статті розглянуто сутність та етапи підходу до визначення ступеня впливу зовнішніх чин
ників. Розглянуто різні підходи на предмет доцільності їх застосування та встановлено, які з
них найбільше підходять до визначення впливу чинників зовнішнього середовища на управлін
ня інноваційним потенціалом будівельного підприємства. Встановлено, що для будівельних
підприємств оптимальним є застосування PESTLEаналізу. За допомогою експертного опиту
вання з широкого переліку факторів обрано ключові та проведено оцінку їх впливу. Визначено
вагомості груп факторів, зовнішнього середовища, що впливають на управління інноваційним
потенціалом будівельного підприємства. Це дозволяє ефективно здійснювати управлінську
діяльність та підвищувати рівень управління інноваційним потенціалом будівельних під
приємств.
The article examines the nature and stages of the approach to determining the degree of influence
of external factors. The different approaches to the subject of the feasibility of their application and
determined which ones are best suited to determine the effect of environmental factors on the
potential of innovative building enterprise. Found that building enterprise for optimal use PESTLE
analysis. With expert survey with a wide range of key factors selected and assessed their impact.
Groups defined weight factors of the environment that influence the potential of innovative building
enterprise. This effectively carry out management activities and increase the level of innovative
potential building enterprise.

Ключові слова: зовнішні фактори, управління, аналіз, вагомість, інноваційний потенціал, будівельне
підприємство.
Key words: external factors, management, analysis, validity, innovation potential, building enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз сучасного стану науково!технічної та іннова!
ційної сфери в Україні свідчить про те, що за рівнем інно!
ваційної активності, місцем високотехнологічної про!
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дукції в структурі виробництва та експорту, обсягів фінан!
сування науки, розвитку інноваційної інфраструктури
Україна значно відстає від розвинених країн [1]. У сучас!
них складних умовах оцінка впливу зовнішнього середо!

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016
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вища набуває дедалі більшого значення, оскільки його
стан і напрям розвитку певною мірою визначають інно!
ваційні можливості підприємства [3]. Будівельні підприє!
мства функціонують у складній економічній ситуації, обу!
мовленій великою кількістю та динамічністю внутрішніх і
зовнішніх факторів, які впливають на господарську
діяльність будівельників. У такому середовищі недоско!
налість методів управління інноваційним потенціалом
ставлять під загрозу і його результативність і подальше
існування будівельного підприємства в цілому. Для ефек!
тивного виконання управлінських функцій необхідно ро!
зуміти дію зовнішніх сил та вживати заходи з нейтралі!
зації їх негативної дії на управління інноваційним потенц!
іалом будівельного підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам нагромадження та використання іннова!
ційного потенціалу, а також визначення факторів впливу при!
свячені праці провідних вітчизняних теоретиків та практиків,
серед яких: О. Амоша, Р. Андрощук, Л. Антонюк, М. Боськін,
І. Галиця, В. Геэць, Т.Гринько, В. Денисюк, В. Новіцький,
В. Осецький, О. Поручник, В. Тарасевич, Л. Федулова, О. Яр!
мак й ін. Існує багато наукових праць щодо оцінки зовніш!
нього середовища, науковий потенціал розробок, що сфор!
мувався в вітчизняній та зарубіжній літературі, забезпечив
високий теоретико!методологічний рівень дослідження.
Основними дослідниками даного напрямку аналізу середо!
вища є: Ф. Котлер та Г. Армстронг, Х. Віссема, Н. Павлова,
Т. Загорна. Втім, недостатньо розглянутим залишається пи!
тання визначення впливу факторів середовища на управлі!
ння підприємством та його інноваційний потенціал потребує
дезінтеграції її комплексних характеристик до рівня мож!
ливості кількісного вимірювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення найбільш впливових фак!
торів впливу зовнішнього середовища на управління
інноваційним потенціалом будівельного підприємства із
застосуванням інструменту стратегічного планування —
PESTLE — аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з ключових ролей будь!якого управління є
підтримка балансу у взаємодії підприємства із зовнішнім
середовищем [3]. Існують різні підходи до визначення
впливу факторів зовнішнього середовища підприємства
на результати його діяльності в цілому та на управління
інноваційним потенціалом, зокрема. Найчастіше серед
цих методів використовується PEST!аналіз та його мо!
дифікації (SLEPT!аналіз, PESTLE!аналіз, STEEPLE!
аналіз).
Перш ніж визначати вплив факторів зовнішнього се!
редовища на управління інноваційним потенціалом, вар!
то розглянути кожен з цих видів аналізу на предмет до!
цільності їх застосування.
Найбільш розповсюдженим та найпростішим мето!
дом аналізу впливу факторів зовнішнього середовища
на діяльність підприємства є PEST!аналіз — стратегіч!
ний аналіз політичних (Р — political), економічних (Е —
economic), соціальних (S — social) та технологічних (Т
— technological) факторів зовнішнього середовища
організації. Результати PEST!аналізу дозволяють оціни!
ти зовнішню політичну, економічну, соціальну та техно!
логічну ситуацію, яка склалася, та спрогнозувати її вплив
на виробничу та комерційну діяльність підприємства [2].
Слід зазначити, що одним з недоліків даного виду ана!

лізу є обмежена кількість груп факторів, які підлягають
детальному аналізу. Це зумовило появу різновидів PEST!
аналізу.
Одним з таких різновидів є SLEPT!аналіз, в рамках
проведення якого додається ще одна група факторів
зовнішнього середовища, яка має детально аналізува!
тися, а саме: правові фактори (L — Legal). Такий вид ана!
лізу доцільно застосовувати підприємствам, що відчува!
ють на собі високий рівень державного регулювання, а
отже, результати діяльності яких значною мірою зале!
жать від зміни правових аспектів їх функціонування [4].
З огляду на те, що будівництво є діяльністю з досить
високим рівнем правової регламентації діяльності, пра!
вові фактори мають бути обов'язково враховані при
аналізі зовнішнього середовища та його впливу на уп!
равлі ння і нноваці йним потенці алом буді вельног о
підприємства. Водночас, слід зазначити, що перелік груп
факторів, які аналізуються в межах SLEPT!аналіз не є
вичерпним, адже не включає таку вагому групу факторів,
як екологічні.
Цей недолік призвів до появи PESTLE!аналізу, який
є розширеною двома групами факторів — правові (L —
Legal) та екологічні (E — Environmental) фактори — вер!
сією PEST!аналізу. Зважаючи на те, що одним з пріори!
тетів сучасного розвитку національного господарства
України в цілому та окремих її галузей є підвищена ува!
га до збереження навколишнього середовища, на наш
погляд, екологічні фактори обов'язково мають аналізу!
ватися при дослідженні впливу зовнішнього середови!
ще на управління інноваційним потенціалом будівельних
підприємств.
Слід зазначити, що існує також ще одна модифіка!
ція PEST!аналізу, яка передбачає його доповнення,
окрім правових та екологічних, також групою етнічних
факторів (E — Ethnic) [7]. Така модифікація отримала
назву STEEPLE!аналіз. Проте цей аналіз є досить громі!
здким, потребує значних фінансових витрат, залучення
міжнародних експертів, а отже, його доцільно проводи!
ти лише транснаціональним (міжнародним) компаніям,
які виходять на світові ринки й повинні враховувати в
своїй діяльності етнічні особливості. Щодо будівельних
підприємств, то вони працюють, здебільшого на регіо!
нальному або національному ринках, а отже включення
до груп факторів зовнішнього середовища, що мають
аналізуватися, етнічних факторів є недоцільним.
Вивчивши різні модифікації PEST!аналізу, слід зро!
бити висновок, що для будівельних підприємств опти!
мальним є застосування PESTLE!аналізу, який враховує
окрім політичних (Р — political), економічних (Е —
economic), соціальних (S — social) та технологічних (Т
— technological) факторів зовнішнього середовища
організації, додатково правові (L — Legal) та екологічні
(E — Environmental) фактори, аналіз яких є критично не!
обхідним для будівельних підприємств, і при цьому не
обтяжений аналізом етнічних факторів, що на ринках,
де функціонують будівельні підприємства не чинять
істотного впливу.
Аналіз впливу зовнішніх факторів було запропоно!
вано здійснювати в декілька етапів, послідовність яких
наведено на рисунку 1.
На першому етапі групі експертів було запропоно!
вано розширений перелік факторів, які входять до кож!
ної з шести груп факторів зовнішнього середовища та
запропоновано виключити з переліку ті фактори, які, на
думку експертів, не чинять істотного впливу на управлі!
ння інноваційним потенціалом будівельних підприємств.
За результатами опитування експертів було встанов!
лено, що до переліку політичних факторів, які чинять
істотний вплив на управління інноваційним потенціалом,
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Визначення груп факторів зовнішнього середовища, що впливають на управління
інноваційним потенціалом будівельного підприємства

Формування
переліку груп
факторів,
зовнішнього
середовища,
що впливають
на управління
інноваційним
потенціалом
будівельного
підприємства

Нормативноправові

Екологічні

Політичні

Управління
інноваційним
потенціалом
будівельного
підприємства

Технологічні

Соціальні

Економічні

Визначення
вагомості
груп факторів,
зовнішнього
середовища,
що впливають
на управління
інноваційним
потенціалом
будівельного
підприємства

Ідентифікація факторів зовнішнього середовища, що входять до складу кожної
групи
Складання розширеного переліку факторів зовнішнього середовища по кожній з груп
Проведення експертного опитування з метою виключення неістотних факторів
Формування остаточного переліку факторів зовнішнього середовища по кожній з груп

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на управління інноваційним
потенціалом будівельного підприємства
Визначення на основі експертного опитування вагомості кожного з факторів в рамках окремої
групи
Оцінювання експертами ступеня впливу кожного з факторів та визначення його спрямованості
Обробка результатів експертного опитування та визначення зваженої оцінки впливу факторів
по кожній групі та загальної оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на управління
інноваційним потенціалом будівельного підприємства

Рис. 1. Послідовність визначення впливу зовнішніх факторів на управління
інноваційним потенціалом будівельного підприємства
Розроблено автором.

його формування та використання увійшли п'ять фа!
кторів: державне регулювання конкуренції; ступінь жор!
сткості державного контролю за діяльністю будівельних
підприємств; державні програми в сфері будівництва та
впровадження інновацій; система охорони власності;
стабільність політичної ситуації.
До переліку економічних факторів, які чинять істот!
ний вплив на управління інноваційним потенціалом, його
формування та використання увійшли сім факторів:
рівень інфляції; інвестиційний клімат; проблеми в сфері
оподаткування; динаміка ринку будівництва; платоспро!
можний попит населення; рівень процентних ставок на
капітал; рівень середньої оплати праці в будівництві.
До переліку соціальних факторів, які чинять істот!
ний вплив на управління інноваційним потенціалом, його
формування та використання увійшли шість факторів:
інноваційна культура суспільства; освітній рівень насе!
лення; рівень безробіття; рівень життя населення; віко!
ва структура населення; рівень економічної активності
населення.
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До переліку технологічних факторів, які чинять істот!
ний вплив на управління інноваційним потенціалом, його
формування та використання увійшли сім факторів: роз!
виток нових технологій в будівництві; рівень розвитку
НДДКР на регіональному рівні; швидкість адаптації сус!
пільства до нових технологій; рівень оснащення в будів!
ництві; вимоги споживачів до інновацій в будівництві; по!
треба в оформленні охоронних документів; трансфер
технологій.
До переліку екологічних факторів, які чинять істот!
ний вплив на управління інноваційним потенціалом, його
формування та використання увійшли шість факторів:
екологічність технологій, що застосовуються в будів!
ництві; екологічність будівельних матеріалів; природний
ландшафт; доступ до екологічно чистих природних
об'єктів; наявність та цінність зелених насаджень; мож!
ливості вторинного використання ресурсів.
До переліку нормативно!правових факторів, які чинять
істотний вплив на управління інноваційним потенціалом, його
формування та використання увійшли шість факторів:земель!
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Таблиця 1. Результати оцінки впливу політичних факторів на управління
інноваційним потенціалом будівельних підприємств

Фактор

1
державне
регулювання
конкуренції
ступінь жорсткості
державного
контролю за
діяльністю
будівельних
підприємств
державні програми
в сфері будівництва
та впровадження
інновацій
система охорони
власності
стабільність
політичної ситуації
політичні фактори

Середня
бальна
оцінка
ступеня
впливу

Сила
впливу
(дані
ст.2 / 3
бали)

Коефіцієнт
напряму
впливу

Спрямована
сила впливу
(дані ст.3 *
дані ст.4)

Коефіцієнт
вагомості
всередині
групи

2

3

4

5

6

Коефіцієнт
вагомості
скорегований
на вагомість
групи (дані
ст.6 * 0,117)
7

Зважена
оцінка
(дані ст.5 *
дані ст.7)

0,5

0,167

1

0,167

0,149

0,017

0,003

1,4

0,467

-1

-0,467

0,118

0,014

-0,006

0,8

0,267

1

0,267

0,369

0,043

0,012

1,6

0,533

-1

-0,533

0,164

0,019

-0,010

2,8

0,933

-1

-0,933

0,200

0,023

-0,206

не законодавство; зміни законодавства в інноваційній сфері;
зміни законодавства в будівництві та інвестуванні; екологічні
норми та їх жорсткість; житловий кодекс та його зміни; зако!
нодавство в сфері нерухомості та його зміни.
Саме аналізу впливу цих перерахованих вище факторів
на управління інноваційним потенціалом будівельного
підприємства було присвячено подальше дослідження.
На другому етапі експерти отримали анкету, в якій
наведено остаточний перелік факторів по групах, які
підлягають оцінці. Експертам запропоновано оцінити ва!
гомість кожної групи факторів та кожного фактору в
рамках окремої групи, визначити спрямованість факто!
ру та дати оцінку силі його впливу.
Вагомість кожної групи факторів та кожного факто!
ру в рамках окремої групи було визначено за допомо!
гою методу попарних порівнянь.
Ступінь впливу окремого фактору було запропоно!
вано оцінити експертами за шкалою:
0 балів — вплив відсутній;
1 бал — низький ступінь впливу на управління іннова!
ційним потенціалом;
2 бали — середній ступінь впливу на управління інно!
ваційним потенціалом;

-0,022
-0,024

3 бали — високий ступінь впливу на управління інно!
ваційним потенціалом
Середні бальні оцінки, визначені на основі обробки
даних експертного опитування, були переведені у без!
розмірну шкалу за формулою 1 [5]:

CВ j =

БО j
БОmax

(1),

де CВ j — сила впливу даного фактору зовнішнього
середовища;

БО j — середня бальна оцінка ступеня впливу дано!
го фактору зовнішнього середовища за результатами ек!
спертного опитування;
БОmax — максимально!можливий ступінь впливу
фактору зовнішнього середовища (для всіх факторів до!
рівнює 3 бали).
Інтерпретувати показник сили впливу пропонуємо з
використанням шкали бажаності, відповідно до якої зна!
чення показника від 0 до 0,2 свідчить про дуже низький
вплив на інноваційний потенціал, від 0,2 до 0,37 — низь!
кий вплив, від 0,37 до 0,63 — середній вплив, від 0,63 до

Таблиця 2. Результати оцінки впливу економічних факторів на управління
інноваційним потенціалом будівельних підприємств

Фактор

1
рівень інфляції
інвестиційний клімат
динаміка ринку
будівництва
платоспроможний
попит населення
рівень процентних
ставок на капітал
рівень середньої
оплати праці в
будівництві
економічні фактори

1,8
1,1

3
0,600
0,367

-1
-1

-0,600
-0,367

6
0,150
0,206

Коефіцієнт
вагомості
скорегований
на вагомість
групи (дані
ст.6 * 0,211)
7
0,032
0,043

1,5

0,500

-1

-0,500

0,195

0,041

-0,021

1,6

0,533

-1

-0,533

0,172

0,036

-0,019

1,4

0,467

-1

-0,467

0,150

0,032

-0,015

2,1

0,700

1

0,700

0,127

0,027

0,019

Середня
бальна
оцінка
ступеня
впливу
2

Сила
впливу
(дані
ст.2 / 3
бали)

Коефіцієнт
напряму
впливу

Спрямована
сила впливу
(дані ст.3 *
дані ст.4)

4

5

-0,336

Коефіцієнт
вагомості
всередині
групи

Зважена
оцінка
(дані ст.5 *
дані ст.7)

-0,019
-0,016

-0,071
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Таблиця 3. Результати оцінки впливу соціальних факторів на управління
інноваційним потенціалом будівельних підприємств

Фактор

1
інноваційна культура
суспільства
освітній рівень
населення
рівень безробіття
рівень життя
населення
вікова структура
населення
рівень економічної
активності населення.
соціальні фактори

Середня
бальна
оцінка
ступеня
впливу

Сила
впливу
(дані ст.2
/ 3 бали)

Коефіцієнт
напряму
впливу

Спрямована
сила впливу
(дані ст.3 *
дані ст.4)

Коефіцієнт
вагомості
всередині
групи

2

3

4

5

6

Коефіцієнт
вагомості
скорегований на
вагомість групи
(дані ст.6 *
0,141)
7

Зважена
оцінка
(дані ст.5
* дані
ст.7)

1,5

0,500

1

0,500

0,204

0,029

0,014

1,2

0,400

1

0,400

0,240

0,034

0,014

1,6

0,533

-1

-0,533

0,139

0,020

-0,010

1,5

0,500

-1

-0,500

0,167

0,024

-0,012

0,8

0,267

-1

-0,267

0,111

0,016

-0,004

0,9

0,300

1

0,300

0,139

0,020

0,006

0,052

0,8 — високий вплив, від 0,8 до 1 — дуже високий вплив
фактора.
Крім оцінки сили впливу, експерти визначили його
напрям — позитивний вплив (+1) або негативний (!1).
Результати оцінки впливу політичних факторів наве!
дені в таблиці 1.
Як видно з даних таблиці 1, експертами відзначають!
ся незначні позитивні зрушення в сфері державного ре!
гулювання конкуренції, а отже цей фактор чинитиме на
управління інноваційним потенціалом позитивний, хоча
й дуже низький вплив (спрямована сила впливу складає
0,167). Позитивним але низьким буде вплив на управлі!
ння інноваційним потенціалом будівельних підприємств
державних програм в сфері будівництва та впроваджен!
ня інновацій (0,267). Інші політичні фактори чинитимуть
негативний вплив на інноваційний потенціал будівельних
підприємств, його формування й використання.
Так, високий ступінь жорсткості державного конт!
ролю за діяльністю будівельних підприємств та недоско!
нала система охорони власності матимуть середній не!
гативний вплив на управління інноваційним потенціалом
(спрямована сила впливу складає !0,467 та !0,533). По!

0,007

літична ситуація в країні лишається досить нестабільною,
що впливає на протікання усіх процесів, у т.ч. інновацій!
ного. Тож, за оцінками експертів цей фактор чинитиме
негативний вплив дуже високої сили (спрямована сила
впливу складає !0,933). Сумарна спрямована сила впли!
ву цієї групи факторів складає !0,206, що свідчить про її
негативний, хоча й низький вплив на управління іннова!
ційним потенціалом будівельних підприємств. Зважена
оцінка з врахуванням вагомості групи складає !0,024.
Результати оцінки впливу економічних факторів на!
ведені в таблиці 2.
Як видно з даних таблиці 2, експертами встановле!
но, що підвищення рівня середньої оплати праці в будів!
ництві, створюватиме додаткові стимули персоналу до
самовдосконалення та саморозвитку, а отже цей фак!
тор чинитиме на управління інноваційним потенціалом
досить високий позитивний вплив (спрямована сила
впливу складає 0,700). За іншими чинниками позитивних
змін не очікується, тобто їх вплив буде негативним. Інве!
стиційний клімат матиме низький вплив на інноваційний
потенціал (спрямована сила впливу складає !0,367), інші
чинники — середній вплив. Сумарна спрямована сила

Таблиця 4. Результати оцінки впливу технологічних факторів на управління
інноваційним потенціалом будівельних підприємств

Фактор

1
розвиток нових
технологій в
будівництві
фінансування НДДКР
на регіональному
рівні
швидкість адаптації
суспільства до нових
технологій
рівень оснащення в
будівництві
вимоги споживачів до
інновацій в
будівництві
потреба в оформленні
охоронних документів
трансфер технологій.
технологічні фактори
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Середня
бальна
оцінка
ступеня
впливу

Сила
впливу
(дані ст.2
/ 3 бали)

Коефіцієнт
напряму
впливу

Спрямована
сила впливу
(дані ст.3 *
дані ст.4)

Коефіцієнт
вагомості
всередині
групи

2

3

4

5

6

Коефіцієнт
вагомості
скорегований на
вагомість групи
(дані ст.6 *
0,216)
7

Зважена
оцінка
(дані ст.5
* дані
ст.7)

1,2

0,400

1

0,400

0,199

0,043

0,017

2,1

0,700

-1

-0,700

0,149

0,032

-0,023

0,8

0,267

1

0,267

0,119

0,026

0,007

1,5

0,500

-1

-0,500

0,139

0,030

-0,015

1,4

0,467

1

0,467

0,159

0,034

0,016

0,6
1,1

0,200
0,367

-1
1

-0,200
0,367
0,035

0,111
0,124

0,024
0,027

-0,005
0,010
0,008

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016
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Таблиця 5. Результати оцінки впливу екологічних факторів на управління
інноваційним потенціалом будівельних підприємств

Фактор

1
екологічність
технологій, що
застосовуються в
будівництві
Екологічність
будівельних
матеріалів
природний ландшафт
доступ до екологічно
чистих природних
об’єктів
Наявність та цінність
зелених насаджень
можливості
вторинного
використання
ресурсів
екологічні фактори

Середня
бальна
оцінка
ступеня
впливу

Сила
впливу
(дані ст.2
/ 3 бали)

2

3

Коефіцієнт
напряму
впливу

Спрямована
сила впливу
(дані ст.3 *
дані ст.4)

Коефіцієнт
вагомості
всередині
групи

4

5

6

Коефіцієнт
вагомості
скорегований на
вагомість групи
(дані ст.6 *
0,164)
7

Зважена
оцінка
(дані ст.5
* дані
ст.7)

1,4

0,467

1

0,467

0,206

0,034

0,016

1,2
0,3

0,400
0,100

1
1

0,400
0,100

0,186
0,124

0,031
0,020

0,012
0,002

1,5

0,500

-1

-0,500

0,165

0,027

-0,014

0,6

0,200

-1

-0,200

0,144

0,024

-0,005

1,1

0,367

1

0,367
0,136

0,175

0,029

0,011
0,022

впливу цієї групи факторів складає !0,336, що свідчить
про її негативний, хоча й низький вплив на управління
інноваційним потенціалом будівельних підприємств. Зва!
жена оцінка з врахуванням вагомості групи складає !
0,071.
Результати оцінки впливу соціальних факторів наве!
дені в таблиці 3.
Як видно з даних таблиці 3, експертами очікується
підвищення рівня інноваційної культури суспільства, а
отже, цей фактор чинитиме на управління інноваційним
потенціалом середній позитивний вплив (спрямована
сила впливу складає 0,500). Освітній рівень населення
традиційно є досить високим, так само як і рівень еко!
номічної активності, тож, ці фактори за прогнозами ек!
спертів чинитимуть позитивний вплив на управління інно!
ваційним потенціалом будівельних підприємств, маючи
при цьому середню та низьку силу впливу відповідно
(спрямована сила впливу складає 0,400 та 0,300). За
іншими факторами очікується погіршення, що негатив!
но впливатиме на управління інноваційним потенціалом

будівельних підприємств. Сумарна спрямована сила
впливу цієї групи факторів складає 0,052, що свідчить
про її позитивний, хоча й дуже низький вплив на управл!
іння інноваційним потенціалом будівельних підприємств.
Зважена оцінка з врахуванням вагомості групи складає
0,007.
Результати оцінки впливу технологічних факторів на!
ведені в таблиці 4. За думкою експертів, швидкість адап!
тації суспільства до інновацій зростає, хоча й повільно,
тож, вплив цього фактора буде позитивним, але низь!
ким (0,267). Поступово підвищуються вимоги споживачів,
які все більш зацікавлені у запровадженні інновацій в
будівництві. Цей фактор чинитиме середній позитивний
вплив на управління інноваційним потенціалом будівель!
них підприємств.
Як видно з даних таблиці 4, експертами очікується
прискорення розвитку інноваційних технологій в будів!
ництві, а отже, цей фактор чинитиме на управління інно!
ваційним потенціалом низький вплив (спрямована сила
впливу складає 0,400). Можливості в сфері трансферу

Таблиця 6. Результати оцінки впливу нормативноBправових факторів на управління
інноваційним потенціалом будівельних підприємств

Фактор

1
земельне законодавство
зміни законодавства в
інноваційній сфері
зміни законодавства в
будівництві та
інвестуванні
екологічні норми та їх
жорсткість
житловий кодекс та
його зміни
законодавство в сфері
нерухомості та його
зміни
нормативно-правові
фактори

0,4

3
0,133

1

0,133

0,169

Коефіцієнт
вагомості
скорегований
на вагомість
групи (дані ст.6
* 0,164)
7
0,026

0,1

0,033

1

0,033

0,212

0,032

0,001

0,1

0,033

1

0,033

0,191

0,029

0,001

0,2

0,067

1

0,067

0,159

0,024

0,002

0,8

0,267

1

0,267

0,127

0,019

0,005

0,8

0,267

1

0,267

0,142

0,021

0,006

Середня
бальна
оцінка
ступеня
впливу
2

Сила
впливу
(дані ст.2
/ 3 бали)

Коефіцієнт
напряму
впливу

Спрямована
сила впливу
(дані ст.3 *
дані ст.4)

4

Коефіцієнт
вагомості
всередині
групи

5

0,118

6

Зважена
оцінка
(дані ст.5
* дані
ст.7)
0,003

0,018
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технологій дещо підвищаться, що чинитиме позитивний,
хоч і низький вплив на інноваці йний пот енціал
підприємств. За іншими факторами очікується погіршен!
ня, що негативно впливатиме на управління інновацій!
ним потенціалом будівельних підприємств. Сумарна
спрямована сила впливу цієї групи факторів складає
0,035, що свідчить про її позитивний, хоча й дуже низь!
кий вплив на управління інноваційним потенціалом буд!
івельних підприємств. Зважена оцінка з врахуванням
вагомості групи складає 0,008.
Результати оцінки впливу екологічних факторів на!
ведені в таблиці 5.
Отримані оцінки експертного опитування засвідчи!
ли, що поліпшення за більшістю екологічних факторів,
ок рі м дос т у пу до е кол ог і чн о чи ст и х при ро дн их
об'єктів та наявності й цінності зелених насаджень, за
якими зміни очікуються негативні (спрямована сила
впливу складає !0,500 та !0,200, тобто середній та
низький вплив) позитивно впливає на результати уп!
равлі ння і нноваці йним потенці алом буді вельног о
підприємства.
Як видно з даних таблиці 5, за іншими факторами
очікується поліпшення, що позитивно впливатиме на уп!
равління і нноваці йним пот енці алом буді вельних
підприємств. Сумарна спрямована сила впливу цієї гру!
пи факторів складає 0,136 що свідчить про її позитив!
ний, хоча й дуже низький вплив на результативність уп!
равління і нноваці йним пот енці алом буді вельних
підприємств. Зважена оцінка з врахуванням вагомості
групи складає 0,022.
Результати оцінки впливу нормативно!правових фак!
торів наведені в таблиці 6.
Як видно з даних таблиці 6, експертами хоча й
відзначають позитивні зміни в різних галузях законо!
давства, проте вони є вкрай несуттєвими. Тож, знач!
ного позитивного впливу цієї групи факторів на управ!
лі ння інноваці йним пот енці алом будівельних під!
приємств не спостерігатиметься. Сумарна спрямова!
на сила впливу цієї групи факторів складає 0,118 що
свідчить про її позитивний, але дуже низький вплив на
управління інноваційним потенціалом будівельних
підприємств. Зважена оцінка з врахуванням вагомості
групи складає 0,018.
Загальна оцінка впливу факторів зовнішнього сере!
довища:
ЗС=!0,024!0,071+0,007+0,008+0,018=!0,040 або !4,0%.
Тобто, під впливом факторів зовнішнього середови!
ща показник управління інноваційним потенціалом може
знизитись на 4%.
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Формування ефективного управління інновацій!
ними процессами на буді вельних пі дприєм ст вах,
його зміцнення, розгортання слід починати з прове!
дення оцінки впливу факторів зовнішнього середо!
вища на результативність управлінської діяльності
по формуванню і використанню інноваційного по!
тенціалу будівельного підприємства. Встановлено,
що на сьогодні позитивні результати управління мо!
жуть знижуватися під впливом факторів зовнішньо!
го середовища.
Перспективи подальших досліджень стосуються
моделю вання показника управлі ння і нноваці йним
потенціалом будівельног о пі дприємст ва з м ет ою
встановлення його прогнозного рівня з врахуванням
адаптації до впливу зовнішнього середовища та роз!
робці на цій основі ефективних заходів щодо підви!
щення рівня інноваційності будівельного підприєм!
Стаття надійшла до редакції 31.03.2016 р.
ства.
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DIRECTIONS OF IMPROVING SMALL BUSINESS TAXATION IN UKRAINE
На державному рівні визначено необхідність державної фінансової підтримки малого підприє
мництва, зокрема за рахунок інструментів пільгового оподаткування. В Україні з даною метою
використовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Однак застосування
такого механізму оподаткування викликає все більше суперечок в аспекті порушення принципів
оподаткування та неефективності даної системи. У зв'язку з цим у статті розглянуто види пільго
вого оподаткування малого бізнесу, що застосовуються у розвинених країнах світу, а також
переваги та недоліки вітчизняної спрощеної системи оподаткування. За результатами прове
деного дослідження з'ясовано, що спрощена система оподаткування є джерелом фінансової
підтримки більшою мірою фізичних осібсуб'єктів господарювання. Для малих підприємств зі
статусом юридичної особи спрощена система оподаткування визначає цілий ряд обмежень,
може виявитися невигідною та дестимулює подальший розвиток підприємства. Переведення
сільськогосподарських товаровиробників на спрощену систему оподаткування також суттєво
збільшило податкове навантаження на них. За результатами дослідження зарубіжного досвіду
встановлено, що варто звернути увагу на практику зменшення бази оподаткування в межах за
гальної системи оподаткування для малих підприємств та застосовувати податкові пільги для
пріоритетних видів діяльності.
The need for state financial support of small business through preferential taxation is defined at
the state level. The simplified tax system is used in Ukraine for this purpose. However, the use of this
mechanism is disputed in terms of violation of the tax principles and inefficiency of this system. In
this regard, the article describes the types of tax preferences for small business, which are used in
the developed countries, as well as the advantages and disadvantages of domestic simplified tax
system. The results of the study revealed that the simplified tax system is an effective source of
financial support for individual entrepreneurs. For small businesses — legal entities simplified tax
system defines a number of limitations; it may be disadvantageous and discourages further
development of the company. Attribution of farmers to the simplified tax system has significantly
increased the tax burden on them. The study of international experience showed that the attention
to the practice of reducing the tax base within the common system of taxation should be implemented
and tax incentives for priority activities should be applied.
Ключові слова: мале підприємництво, податкові пільги, спрощена система оподаткування, податкове
навантаження, єдиний податок, оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
Key words: small business, tax incentives, simplified tax system, tax burden, single tax, taxation of farmers.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Малі підприємства є важливим рушієм економічно!
го розвитку. Однак через невеликі розміри та чутливість
до економічних коливань вони потребують державної
фінансової підтримки, одним із інструментів якої є

пільгове оподаткування. Малі підприємства України
мають змогу, окрім загального, застосовувати пільго!
вий режим оподаткування зі сплатою єдиного податку.
Проте доцільність застосування даного режиму є супе!
речливою. Зокрема у звіті з технічної допомоги Міжна!
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Таблиця 1. Класифікація видів пільгового оподаткування малого підприємництва
Вид податкової пільги
1. Зменшення оподатковуваного
прибутку
2. Зменшення суми податкового
зобов’язання

3. Звільнення від оподаткування

Характеристика
Прискорена амортизація

Країна
Франція, Німеччина, Японія

Одноразова амортизація
Інвестиційний податковий кредит

Австралія, Бельгія, Чилі, Польща
Канада, Угорщина, Португалія,
Корея
Франція, Данія, Канада
Німеччина, Аргентина, Австрія
Франція, Китай, Мексика
Україна, Росія, Білорусія

Дослідницькі податкові кредити
Податковий кредит на зайнятість
Звільнення від сплати окремих податків
Заміна окремих податків спрощеною
системою оподаткування

Джерело: складено автором за джерелами: [13; 8].

родного валютного фонду "Зменшення внесків у фон!
ди соціального забезпечення і удосконалення системи
оподаткування корпорацій та малих підприємств" (жов!
тень 2015 року) стосовно України надані рекомендації
із реформування спрощеної системи оподаткування в
напрямку її згортання [14]. Отже, проблема подальшо!
го функціонування спрощеної системи оподаткування
в Україні потребує зважених та обгрунтованих підходів
із застосуванням зарубіжного досвіду оподаткування
малого бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні підходи до застосування
спрощеної системи оподаткування наведені в працях
Деми Д.І., Шевчук І.В., В.О. Орлова. Особливостям
оподаткування малого бізнесу присвятили свої праці
С.С. Брехов, В.М. Геєць, О.В. Панасюк. Проте в кон!
тексті постійних змін податкового законодавства та
мінливого економічного середовища в Україні оподат!
кування малого підприємництва із використанням спро!
щеної системи оподаткування потребує подальшого
дослідження.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є розгляд тенденції сучасної спроще!
ної системи оподаткування в Україні, виявлення про!
блем оподаткування малого підприємництва за рахунок
використання даного режиму та надання рекомендацій
стосовно вдосконалення системи оподаткування мало!
го підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оподаткування малого бізнесу варто розглядати як
елемент державної вигоди в якості джерела наповнен!
ня загальнодержавного та місцевих бюджетів та як еле!
мент державної фінансової підтримки в частині пільго!
вого оподаткування. Загальний рівень оподаткування
українських підприємств становить 52,2% їх прибутку
на противагу країнам Європи та Центральної Азії, де

податкове навантаження на прибуток складає 34,8%
[12].
Пільговий режим оподаткування малого підприєм!
ництва може застосовуватись у вигляді спеціальних ре!
жимів оподаткування із заміною більшості податків на
один податок або як податкові пільги у межах загаль!
ної системи оподаткування [3, c. 53]. Більшість розви!
нених країн оподатковують малий бізнес на загальних
підставах, надаючи певні цільові податкові пільги. Кла!
сифікація видів пільгового оподаткування малого під!
приємництва у різних країнах подана в таблиці 1.
Згідно з податковим законодавством різних країн
світу малому підприємництву можуть надаватися подат!
кові пільги у вигляді зменшення оподатковуваного при!
бутку, зменшення податкового зобов'язання чи звіль!
нення від оподаткування.
Зменшення прибутку до оподаткування можливе за
рахунок прискореної чи одноразової амортизації. Зок!
рема Франція дозволяє прискорену амортизації об'єктів
робототехніки за 2 роки, а не протягом терміну їх ко!
рисного використання. До 2017 року Австралія ввела
можливість одноразової амортизації для малих
підприємств та дозволяє списати на витрати активи вар!
тістю до 20 000 AUD протягом 1 року.
Податкові пільги пов'язані зі зменшенням суми
податкового зобов'язання надаються у вигляді інвести!
ційних податкових кредитів, податкових знижок на вит!
рати, пов'язаних із науково!дослідними роботами, по!
даткових кредитів на зайнятість. Для прикладу, у Кореї
малі підприємства, які інвестують в матеріальні активи
чи в обладнання пов'язані із інноваціями, підвищеною
продуктивністю, збереженням енергії чи в обладнання
соціального забезпечення для працівників можуть за!
стосовувати інвестиційний податковий кредит від 3 до
10% своїх капітальних витрат на такі об'єкти. Франція
надає дослідницькі податкові кредити малим іннова!
ційним компаніям, якщо їх витрати на науково!дослідні
роботи досягають 15% від загальних витрат. В Арген!
тині для працедавців!суб'єктів малого бізнесу діє зни!
жена 17% ставка внесків на соціальне страхування.

Таблиця 2. Основні показники спрощеної системи оподаткування
в Україні за 2009—2014 рр.
Показник
Кількість платників єдиного податку,
од.
Обсяг надходжень з єдиного податку,
млн грн.

2010

2011

Рік
2012

2013

2014

1 317 688

1 192 169

1 422 123

1 468 746

1 541 675

1895,4

1987,9

4815,6

6640,5

7413,3

Джерело: складено за джерелом [11, c.104—105].
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Таблиця 3. Податкове навантаження на платників єдиного податку
протягом 2014—2016 рр. в Україні
1 група

Коментар
2014 рік

Виручка, грн. на
рік

1 група

≤150 000

1461,6

≤300 000

Х

2015 рік

2016 рік

1525,6

1721,2

2 група
≤1 000 000

2923,2

≤1 500 000

Х

3051,2

3442,4

3 група
3 000 000

150000

120000

150000

5 000 000

Х

200000

250000

20 000 000

Х

800000

Х

4 група
5 000 000

250000

с/г
виробники

1400000

ліквідовано

2000000

ліквідовано

20 000 000

с/г виробники

5 група
20 000 000
6 група
20 000 000

збільшення
річного доходу із
150000 до 300000
грн.
збільшення
річного доходу
із 1 млн
до 1,5 млн грн.
зменшення річного
доходу до 5 млн
грн., збільшення
ставок
оподаткування на
1%
призначена
виключно для
сільськогосподарських
товаровиробників
ліквідована у
зв’язку зі
зменшенням
річного доходу
ліквідована у
зв’язку зі
зменшенням
річного доходу

Розрахунки здійснено автором.

Ще одним видом податкових пільг є можливість
звільнення від оподаткування. Зокрема у Франції інно!
ваційні стартапи повністю звільнені від оподаткування
податком на прибуток у перший рік існування та спла!
чують 50% даного податку протягом другого року фун!
кціонування. Податкові пільги у вигляді звільнення від
оподаткування можуть проявлятися також у заміні окре!
мих податків спрощеною системою оподаткування. Та!
кий спеціальний режим оподаткування застосовують в
Україні, Росії та Білорусії.
В Україні спрощена система оподаткування вияви!
лась дієвим механізмом для оподаткування малих
суб'єктів бізнесу [4, c. 9], про що свідчать зростання
кількості платників податку та податкових надходжень
від спрощеної системи оподаткування, наведені в таб!
лиці 2. За досліджувані роки кількість платників зросла
на майже 224 тис. суб'єктів підприємництва, а обсяг над!
ходжень зі сплати єдиного податку збільшився на 5,5
млн грн.
Однак враховуючи позитивний ефект спрощеної
системи оподаткування варто зазначити, що до плат!
ників у спрощеній системі оподаткування відноситься
тільки частина сектору малого підприємництва. Спро!
щеною системою оподаткування користуються в основ!
ному фізичні особи!малі суб'єкти підприємництва. Сто!
совно малих підприємств, то 49% з них були платника!
ми у загальній системі оподаткування за даними 2014
року. Не всі малі підприємства можуть перейти на спро!
щену систему оподаткування через невідповідність кри!
теріям спрощеної системи оподаткування. У 2014—2015
рр. діяло обмеження річного доходу до 20 млн грн., (з

2016 року — 5 млн грн.) [2], а згідно з Господарським
кодексом України статус малого підприємства поши!
рюється на фізичних та юридичних осіб із річним дохо!
дом до 10 млн євро та середньорічною кількістю пра!
цівників до 50 осіб [1]. Також є обмеження для перехо!
ду на спрощену систему оподаткування за видами діяль!
ності. До того ж для великої частки підприємств є еко!
номічно невигідним переходити на спрощену систему
оподаткування. Зокрема для підприємств із високою
часткою витрат по відношенню до доходу від реалізації
продукції, спрощена система оподаткування буде ство!
рювати навіть більше податкове навантаження, ніж за!
гальна система оподаткування [5, c. 147]. Адже у за!
гальній системі оподаткування базою оподаткування є
дохід за вирахуванням витрат, а в спрощеній системі
оподаткування сума податку не залежить від витрат.
Внаслідок цього твердження, що спрощена система
оподаткування є механізмом підтримки найслабших
суб'єктів господарювання виявляється невірним. А ос!
кільки 33,5% малих підприємств за підсумками 2014
року отримали негативний фінансовий результат до
оподаткування, то можна зробити висновок, що рівень
їх витрат є високим.
За роки існування спрощена система оподаткуван!
ня зазнала низки важливих змін, які можна охаракте!
ризувати, розглядаючи податкове навантаження з єди!
ного податку на платників у спрощеній системі оподат!
кування за 2014—2016 роки (табл. 3).
Варто погодитись із доцільністю здійснених змін,
оскільки розширення меж для платників 1 та 2 груп, а
також зменшення обсягів річного доходу для 3 групи
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Таблиця 4. Податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників —
платників у спеціальному податковому режимі
Рік
Рілля
Сінокоси
Пасовища
Багаторічні
насадження

2014

2015

База оподаткування, грн./га
20635,02
25773,14
4898,42
6118,13
3789,29
4732,82
39555,61

49404,96

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

30927,77
7341,76
5679,38

Ставка оподаткування, %
0,15
0,45
0,81
0,15
0,45
0,81
0,15
0,45
0,81

Сума податку, грн.
3 095
11 598
25 052
735
2 753
5 947
568
2 130
4 600

59285,95

0,09

3 560

0,27

0,49

13 339

29 050

Розрахунки здійснено автором.

разом із ліквідацією 5 та 6 груп спрощеної системи
оподаткування пов'язано із реформуванням в напрямі
підтримки найдрібніших фізичних осіб!суб'єктів гос!
подарювання за рахунок даного пільгового режиму
оподаткування та переведення більш платоспромож!
них підприємств на загальну систему оподаткування
для забезпечення наповнення бюджету, адже оподат!
кування — це перш за все елемент державної виго!
ди.
Ще одним нововведенням спрощеної системи опо!
даткування є віднесення всіх сільськогосподарських
виробників до 4 групи платників. Варто зазначити, що
за даними статистики 94,3% відсотка підприємств
сільського, лісового та рибного господарства склада!
ють малі підприємства [7], які реалізують 30,5% про!
дукції відповідного виду [9].
Із переведенням сільськогосподарських вироб!
ників до 4 групи єдиного податку, вимоги до статусу
платника податку залишилися без змін, проте зросли
база та ставка оподаткування. База оподаткування пе!
реглядається щорічно із зміною коефіцієнта індексації
та залежить від індексу споживчих цін. Коефіцієнт
індексації на 2016 рік визначений Законом України від
24.12.2015 року № 909!VIII та становить 1,2 та є одним
із найвищих значень коефіцієнтів з 1996 року [6]. Став!
ки оподаткування зросли до 5,4%, при тому що до 2015
року максимальне значення відсоткової ставки дося!
гало тільки 1%. Дані зміни суттєво позначились на по!
датковому навантаженні на сільськогосподарські
підприємства. За даними таблиці 4 переведення аграр!
них підприємств на платників у спрощеній системі опо!
даткування призвело до зростання податкового наван!
таження на у більше ніж 8 разів, що може призвести
до суттєвого подорожчання цін на сільськогоспо!
дарські товари.
Беручи до уваги європейський вектор інтеграції Ук!
раїни на сучасному етапі економічного розвитку значна
увага приділяється недоліками та недоопрацюванням у
спрощеній системі оподаткування. Суперечливими є як
теоретичні, так і практичні аспекти застосування дано!
го режиму оподаткування перш за все через порушення
принципу соціальної справедливості та нейтральності
оподаткування.
Теоретично спрощена система оподаткування грун!
тується на механізмі саме спрощення механізму стяг!
нення податків, спрощення податкового обліку та
звітності для суб'єктів малого бізнесу, а не пов'язана із
зменшенням податкового навантаження. В Україні ж
ставки єдиного податку є значно нижчими, ніж ставки
загальної системи оподаткування, що спричиняє небез!
пеку штучного зменшення доходів та ухилення від пе!
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реходу на загальну систему оподаткування, у суб'єктів
господарювання відсутні стимули до зростання обсягів
діяльності [10, c. 81].
Ще одна суперечність, закладена в основу спро!
щеної системи оподаткування, полягає в тому, що
єдиний податок у розрізі 4 груп платників застосовує
ставку оподаткування до різних баз оподаткування.
Так, у межах 1 та 2 груп ставка застосовується до
мінімальної заробітної плати, 3 групи — до річного
доходу, у 4 групі — до нормативної грошової оцінки
землі із коефіцієнтом індексації. На практиці викори!
стання спрощеної системи оподаткування проявляєть!
ся в тому, що суб'єкти господарювання із різним об!
сягом доходів сплачують однакову суму податкових
платежів. Адже оскільки для платників 1 та 2 груп
ставка податку не прив'язана до доходу, то платники
із річним доходом 1,5 млн грн. сплачують таку ж суму
податку, що платники із доходом у 500 тис грн. по!
датку.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все сказане, варто зазначити, що
спрощена система оподаткування є важливим джере!
лом державної фінансової підтримки в першу чергу
мікропідприємництва, зокрема фізичних осіб!суб'єктів
господарювання. Для решти суб'єктів малого бізнесу,
продовжуючи курс на ліквідацію спрощеної системи
оподаткування, необхідно вводити податкові пільги на
рівні загальної системи оподаткування одночасно із її
спрощенням та уніфікацією обліку. Особливу увагу
варто звернути на податкові пільги пов'язані із змен!
шенням оподатковуваного прибутку, оскільки малі
підприємства в основному є високо витратними
підприємницькими структурами. Стосовно першої та
другої груп спрощеної системи оподаткування необхі!
дно пов'язати базу оподаткування із річним доходом
для забезпечення принципу справедливості та оптимі!
зації податкового навантаження. Перспективами по!
дальших досліджень є розгляд найефективніших по!
даткових пільг у межах загальної системи оподатку!
вання та напрями оптимізації внесків у фонди соціаль!
ного страхування для суб'єктів малого підприємницт!
ва.
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У статті досліджуються основні теоретичні передумови виникнення терміну "міжнародна кон
курентоспроможність країни" як одного з найбільш важливих понять у характеристиці націо
нальної економічної системи в глобалізаційних умовах сьогодення. Аналіз окремих наукових
парадигм та теоретичних концепцій дозволив автору виокремити основні причинонаслідкові
зв'язки формування системи національної конкурентоспроможності, а саме: фактор успішності
в контексті міжнародної конкурентоспроможності та особливості країни в придбанні сталої
конкурентоспроможності в системі сучасних міжнародних економічних відносин. Досліджен
ня теоретичних розробок з боку різноманітних шкіл економічної теорії дозволяє проаналізува
ти вплив того чи іншого фактору на міжнародну конкурентоспроможність національної економ
іки, виділити найбільш впливові та системоутворюючі фактори даної концепції.
The article examines the basic theoretical background of the term "international competitiveness"
as one of the most important concepts in the characteristics of national economic system during
nowadays globalization conditions. Analysis of individual scientific paradigms and theoretical
concepts allowed the author to distinguish the main causes and effects in formation of a national
competitiveness: the factor of success in the context of international competitiveness and features
of a country in purchasing sustainable competitiveness in the modern system of international
economic relations. Theoretical developments of various economic theory schools allow to analyze
factors' impact in the national economy's international competitiveness and to identify the most
influential and systemforming factors in this concept.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, парадигма економічної теорії, економічна сис#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

кількох напрямів. Досліджується структура міжнарод!
Міжнародна конкурентоспроможність економіки є ної конкурентоспроможності економіки та окремих її
досить широким та багатогранним поняттям. З боку еко! елементів, виділяються рушійні фактори, які впливають
номічної науки ця концепція аналізується відразу з де! на зміни стану міжнародної конкурентоспроможності,
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Рис. 1. Теоретична основа дослідження концепції міжнародної економічної
конкурентоспроможності
Складено автором.

аналізуються механізми та напрями підвищення стану
міжнародної конкурентоспроможності економіки краї!
ни. Поняття "міжнародної конкурентоспроможності
країни" склалося поступово, протягом певного часу,
набуваючи нового змісту, з одного боку, під впливом
теоретичних концепцій різноманітних шкіл економічної
теорії, з іншого боку — завдяки поступовому розвитку
системи міжнародних господарських зв'язків. Важли!
вим є проаналізувати, як сучасна концепція міжнарод!
ної конкурентоспроможності економіки склалася під
впливом різноманітних економічних поглядів та дослі!
джень.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика конкурентоспроможності займає
одне з центральних місць у дослідженнях практично усіх
шкіл економічної теорії. Конкурентоспроможності еко!
номіки держави приділяється увага у роботах еко!
номістів!еволюціоністів (Й. Шумпетер [1], C. Уінтер,
Р. Нельсон [2]), інституціоналістів та нео!інституціо!
налістів (О. Уільямсон [4], Д. Норт [5]), прибічників
теорії залежного розвитку (Р. Пребіш [7], Х. Зінгер [8],
С. Фуртадо [9]) та теорій наздоганяючого розвитку (Ф. Ліст
[10], І. Валлертстайн [11]). Значна увага конкурентосп!
роможності економіки в світовій економічній системі
приділена зі сторони економістів!неокласиків (Р. Гіф!
фен [13], Э. Хекшер та Б. Олін [14], В. Леонтьєв [15],
Т. Рибчинський). На сучасному етапі значення набирає

проблематика конкурентоспроможності як системного
явища, яку досліджують відразу з декількох напрямів
(М. Портер [17], П. Ліндерт [18], П. Кругман [19], Дж.
Стігліц [20]). Національній конкурентоспроможності
країни перехідного та постсоціалістичного типу приділе!
но увагу у роботах Р. Фатхудінова [6], Р. Євстигнєєва
[12], А. Філіпенко [3] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — виокремлення основних те!
оретичних напрямів та принципів, які формують про!
блематику міжнародної конкурентоспроможності
національної економіки в системі сучасних міжна!
родних економічних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Беручи до уваги, що теоретичне дослідження
міжнародної конкурентоспроможності є системним
явищем, можна припустити, що дослідження має не
тільки охоплювати елементи суто конкурентоспро!
можності як господарського явища, а й враховувати
спектр різноманітних науково!теоретичних парадигм
та концепцій економічного розвитку, які представ!
лені на рисунку 1.
Еволюція теоретичних концепцій щодо пробле!
матики регулювання зовнішньоекономічної діяль!
ності та побудови національних моделей розвитку в
контексті їх взаємодії у міжнародному економічно!
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му просторі займає провідне місце в системі міжна!
родних економічних відносин. Особливе значення
серед теоретичних концепцій займає проблематика
міжнародної конкурентоспроможності, теоретичні
підходи якої трансформувались упродовж розвитку
та поглиблення зовнішньоекономічних зв'язків між
суб'єктами всіх рівнів господарювання та еволюції
форм зовнішньоекономічного співробітництва.
Концепція міжнародної конкурентоспромож!
ності включає в себе ряд теоретичних концепцій ево!
люційної парадигми. Перш за все, це визначається
тим, що поступовий еволюційний розвиток світової
господарської системи призвів до появи дисбалан!
су у економічному розвитку та якості господарської
системи країн [1, c. 120—124]. У відповідь цьому
дисбалансу країни, які знаходяться в більш слабко!
му положенні на відміну від світових лідерів, змушені
використовувати механізми подолання дисбалансу
в економічному розвитку [2, с. 80—83; 3, с. 126—
129].
Механізм вдосконалення рівня міжнародної кон!
курентоспроможності країни належить саме до
інституційного типу економічної політики та моделі
розвитку. Інституційний характер проявляється у
суб'єкті впровадження елементів вдосконалення
конкурентоспроможності в економіці країні — інсти!
тутів державної владі. Сенс інституційного підходу
полягає в тому, щоб не обмежуватися аналізом еко!
номічних категорій і процесів в чистому вигляді, а
включити в аналіз інститути, враховувати позаеко!
номічні чинники [4, с. 315—316]. Беручи до уваги
інституційний характер вдосконалення національної
конкурентоспроможності, можна зазначити три ос!
новних напрями в області інституційної парадигми:
1. Нова інституційна теорія. У рамках нової інсти!
туційної теорії розроблено понятійний апарат, що
дозволяє з використанням фундаментальних пере!
думов щодо раціональності, характеристик зовніш!
нього середовища, особливостей застосовуваних
ресурсів пояснити досить широкий клас явищ сусп!
ільного життя [5, c. 30—35]. В контексті міжнарод!
ної конкурентоспроможності першочергове значен!
ня має взаємозв'язок інститутів як суб'єктів впровад!
ження з суб'єктами господарської діяльності мікро!
рівня, пов'язаний у так званих інституційних угодах
(трансакцій), трансакційних та трансформаційних
витратах [6, c. 80—82].
2. Теорія залежного розвитку. Теорія залежності
або теорія залежного розвитку — теорія в області су!
міжних соціальних наук, в основі якої лежить тверд!
ження про те, що економічна відсталість і політична
нестабільність слаборозвинених, країн, що розвива!
ються є результатом їх інтеграції у світову економіку і
систематичного тиску розвинених держав [7, c. 54—
57; 8, c. 31—32]. Центральне положення теорії залеж!
ності — нерозвинені держави "периферії" бідніють в
результаті того, що їх ресурси і капітал витікають у
багаті країни "центру" [9, c. 381].
3. Теорія наздоганяючого розвитку. У класичній
політекономії найбільш досконалу концепцію наздога!
няючого розвитку побудував Фрідріх Ліст. Він показав,
що свобода торгівлі консервує спеціалізацію, тобто в
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умовах наздоганяючого розвитку — відсталість. У зв'яз!
ку з цим він висунув програму протекціонізму, митного
захисту національної індустрії на період модернізації.
Лист показав, що необхідна спеціальна система цільо!
вих державних інвестицій і серйозного втручання для
позаринкових напрямків діяльності приватних компаній.
Пов'язані з цим витрати є неминучою платою за "про!
мислове виховання нації" [10, c. 216; 11, c.15; 12, c. 11].
На відміну від інституційної парадигми, основні
концепції неокласичної парадигми на базовому тео!
ретичному рівні так само, як і класики виходить із
принципу економічного лібералізму, принципу
вільної конкуренції. Але в своїх дослідженнях нео!
класики більший акцент роблять на дослідженні при!
кладних практичних проблем, більшою мірою вико!
ристовують кількісний аналіз і математику, ніж які!
сний (змістовний, причинно!наслідковий) [13, c. 11—
13]. Саме використання цих механізмів аналізу мак!
рорівня є важливою складовою в дослідження впро!
вадження механізму підвищення рівня конкурентос!
проможності економіки країни. Особливо важливи!
ми є субститутивна теорія та теорія факторного ана!
лізу. Шведські економісти Е. Хекшер і Б. Олін роз!
робили концепцію, у зв'язку з якою, в умовах вільної
торгівлі фірма експортує той товар, для виробницт!
ва якого фірма інтенсивно використовується її
відносно надлишковий фактор виробництва [14, c.
154—155]. Таким чином, відбувається не тільки
кількісна оцінка виробництва, але й оцінка факторів
виробництва у виборі стратегії господарюючого суб!
'єкта.
Проте американський економіст В. Леонтьєв при
аналізі зовнішньої торгівлі США у 1947 р. спросту!
вав при аналізі зовнішньої торгівлі США теорему
Хекшера!Оліна (Парадокс Леонтьєва). В. Леонтьєв
перевіряв той факт, що США (найбільш наділена ка!
піталом країна) експортує капіталомісткі, а імпортує
трудомісткі товари. Однак виявилось, що амери!
канська продукція, яка конкурує з імпортованою,
потребує на 30% більше капіталу на 1 робітника, ніж
американська експортна продукція. Отже, Парадокс
Леонтьєва полягає в тому, що всупереч теорії Хек!
шера!Оліна, країни, що мають надлишок праці, екс!
портують капіталомістку продукцію, і навпаки. Але,
незважаючи на деякі умовності у розрахунках Ле!
онтьєва (специфіка післявоєнного періоду), а також
незважаючи на неодноразові спроби спростувати
Парадокс Леонтьєва як самим Леонтьєвим, так і
іншими вченими, це явище у практичному плані є ак!
туальним і сьогодні.
Багато економістів вважають, що США має пе!
ревагу у висококваліфікованих працівниках більшу
ніж у капіталі. Капітал може розглядатися ширше,
вважаючи робочу силу "капіталом". За цією ознакою
капіталомісткий експорт є висококваліфіковано!тру!
домістким [15, c. 220—227].
Розв'язування парадокса В. Леонтьева полягає
в тому, що коректне дослідження вимагає не двох!
факторну, а багатофакторну модель зовнішньої
торгівлі [16, c. 160].
Серед якісних характеристик у теоретичних підхо!
дах, виділяється теорема Рибчинського, у зв'язку з якою
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фірма повинна збільшити виробництво тієї продукції, в
якій інтенсивно використовується цей зростаючий фак!
тор виробництва [10, c. 171—173]. Таким чином, відбу!
вається якісна оцінка окремих факторів виробництва.
Вироблені теорії якісного і кількісного підходів
у оцінки конкурентоспроможності стають недостат!
німи. Основний напрям теоретичних підходів сучас!
ного світу — системний підхід, інтеграцію з ураху!
ванням особливостей макрорівня.
Теорія М. Портера вводить поняття конкуренто!
спроможності країни. Саме національна конкурен!
тоспроможність, з точки зору Портера, визначає успіх
або неуспіх у конкретних галузях виробництва і те
місце, яке країна займає в системі світового госпо!
дарства. В основі пояснення конкурентної переваги
країни лежить роль країни базування в стимулюванні
створення та вдосконалення виробництва інновацій.
Державними заходами для підтримки конкурентосп!
роможності є:
— вплив уряду на факторні умови;
— вплив уряду на умови попиту;
— вплив уряду на родинні та підтримуючі галузі;
— вплив уряду на стратегію, структуру і супер!
ництво фірм [17, c. 38—39, 210—212].
Теорія представницького попиту Ліндерта, по!
клала в основу аналізу обсяг обміну однорідними то!
варами між країнами з порівнянним рівнем розвит!
ку, поставивши під сумнів теорію Хекшера!Оліна.
Його теорія базується на трьох принципах:
1) умови виробництва залежать від умов попиту
(чим більший попит, тим вище ефективність вироб!
ництва);
2) умови вітчизняного виробництва залежать пе!
реважно від внутрішнього попиту, який є необхідним,
але недостатньою умовою експортування товарів;
3) зовнішній ринок — продовження внутрішньо!
го [18, c. 318—322].
Чим ближче країни одна до одного за рівнем роз!
витку, тим у більшій мірі спектр експорту ідентичний
спектру імпорту. Обмін між рівними за рівнем роз!
витку країнами здійснюється, насамперед, по одно!
рідним і взаємозамінним товарах. Близькість країн
за рівнем розвитку передбачає порівнянність якості
їх товарів, а нескінченне різноманіття товарів умож!
ливлює успішну торгівлю в цілому однаковими про!
дуктами [18, c. 485—488].
Американський економіст П. Кругман пояснив
складні тенденції у світовій і регіональній економіці і
розробив моделі, що дозволяють оцінити внесок кож!
ного фактора, що визначає рівновагу локальної та гло!
бальної економічної активності. П. Кругман показав,
що в умовах економії від масштабу і монополістичної
конкуренції, якщо країна збільшує розмір ринку (тоб!
то додає споживачів з іншої країни), це призводить до
збільшення різновидів товару, до зростання конку!
ренції, до зниження витрат фірм та цін для споживачів.
П. Кругман вводить два найважливіших чинників
міжнародної обміну, обгрунтовуючи чільну роль роз!
винених країн у міжнародних відносинах:
— економія від масштабу (збільшення виробниц!
тва скорочує витрати, що робить великі фірми більш
ефективними);

— монополістична конкуренція (споживачі ціну!
ють різноманітність, яке пропонують фірми з випус!
ку продукції під власним брендом, замінюючи при
виборі товару за бажанням один бренд іншим) [19,
c. 663—667].

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки вищезазначеного, можна
зробити висновок, що основою дослідження про!
блематики міжнародної конкурентоспроможності
країни має бути економічна сінергетика, яка анал!
ізує національну конкурентоздатність як складну,
відкриту, нелінійну систему життєдіяльності сусп!
ільства, здатну до ендогенної еволюції на принци!
па х са моорганізації, орієнтовану не тільки на
фінансову стабільність чи економічне зростання,
а на формування нової соціоекономічної цілісності
людини і держави, природи і соціуму, що дає об!
'єктивні критерії для обгрунтування міжнародної
конк урентоздатності і формув ання м еханіз мів
вдосконалення її рівня з урахуванням зовнішніх
факторів. Важливим є обгрунтування інституційних
імперативів трансформування абстрактно!можли!
вої економічної політики, яка спрямована на мо!
дернізацію. Використання нової концептуальної
парадигми інституційної теорії, яка базується на
дослідженні динамічної взаємодії політичних, еко!
номічних і соціальних сил дозволить визначити на!
прями перетворення формально!можливої політи!
ки вдосконалення рівня міжнародної конкурентоз!
датності національної економіки в реально мож!
ливу шляхом взаємоузгодження інтересів суб'єктів
усіх рівнів.
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Автором проаналізовано теоретичні засади до визначення фінансового забезпечення в умо
вах глобалізації світової економіки. Запропоновано власне визначення поняття "фінансове за
безпечення", враховуючи особливості діяльності підприємств різних галузей національної еко
номіки.
The author analyzes the theoretical approaches to define the financial provision of enterprises in
a globalizing world economy. An author proposed a definition of "financial provision" of an enterprise,
due to the special characteristics of different industries of national economy.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації та посилення процесів конку!
ренції в світі, а також впливу макрофінансової неста!
більності на українську економіку й нестабільність
вітчизняного податкового законодавства, однією з клю!
чових проблем управління підприємством є оптимізація
фінансового забезпечення діяльності господарюючого
суб'єкта.
Ефективне управління фінансами підприємства
вимагає своєчасного коректування його фінансо!
вої стратегії і тактики, пошуку нових управлінсь!
ких рішень, що стосуються зміцнення фінансово!

го стану підприємства, його конкурентоспромож!
ності, вибору раціональних напрямків для вкла!
дення капіталу, організації грошового обігу і фі!
нансування поточної діяльності суб'єкта господа!
рювання.
Оскільки управління фінансами підприємств різних
галузей вітчизняної економіки характеризується певни!
ми особливостями, без урахування яких неминучі про!
рахунки в прийнятті фінансових та інвестиційних рішень,
то необхідність вивчення специфіки фінансового забез!
печення в різних секторах економіки неухильно зрос!
тає.
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Фінансові ресурси підприємства

Короткострокові ресурси

Авансований капітал
(довгострокові фінансові ресурси)

Залучений капітал

Власний капітал

Рис. 1. Фінансові ресурси підприємства, за Дж. Шимом та Дж. Сігелом
Джерело: складено автором на основі [10].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі розроблено наукові підходи
до визначення фінансового забезпечення підприємств.
Серед зарубіжних вчених варто виділити підходи таких
економістів, як Е. Брігхем, У. Джевонс, Дж. Сігел,
Дж. Шим, Дж. Хікс тощо. У працях вітчизняних еко!
номістів значні напрацювання в даному напрямі може!
мо спостерігати в працях Д. Василика, В. Міщенко, І. Зят!
ковського, В. Опаріна, А. Сомик, В. Родіонової та інших,
але незважаючи на значну увагу дослідників, основна
увага приділяється лише загальним принципам і напря!
мам або окремим аспектам, при цьому відсутнє комп!
лексне розуміння особливостей конкретної галузі на!
ціональної економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою наукової статті є вироблення комплексного
розуміння сучасних підходів до визначення фінансово!
го забезпечення підприємств в умовах глобалізаційних
процесів у світовій економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однозначного трактування поняття "фінансове за!
безпечення" в економічній літературі досі не існує, що
свідчить про складність даної категорії. У зв'язку з цим
можна виділити два основні підходи до "фінансового
забезпечення": одні вчені характеризують його як за!
безпеченість підприємства фінансовими ресурсами, інші
— як процес управління капіталом.
Російський економіст С.В. Большаков визначає
фінансове забезпечення як фінансово!кредитне забез!
печення процесу фінансування, у вигляді впорядкова!
ної системи виділення грошових коштів на певні цілі [3,
c. 437]. Під методами фінансового забезпечення розу!
міється створення власних джерел і залучення позико!
вих коштів.
У дослідженні колективу авторів під керівництвом
Є.І. Шохіна під фінансовим забезпеченням розуміється
забезпеченість підприємницької діяльності конкретни!
ми джерелами фінансування [7, c. 97]. До джерел фінан!
сування належать власні фінансові ресурси, грошові
кошти, отримані на фінансовому ринку (залучені кош!
ти), позикові кошти, бюджетні асигнування.
Існує й інший підхід, згідно яким Л.Н. Павлова ви!
значає, що "фінансове забезпечення підприємництва —
це управління капіталом, діяльність по його залучення,
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розміщення та використання" [6, c. 110]. У даному
підході відображена складність категорії, фінансове
забезпечення розкривається як мистецтво управління
капіталом, однак метою і першопричиною залучення
капіталу є недостатність обсягу ресурсів для реалізації
конкретних цілей.
Під капіталом можуть також матися на увазі довго!
строкові пасиви, — зокрема, у західній практиці обліку
довгострокові позикові кошти за своїм значенням і фун!
кціям прирівнюються до власних.
Так, американські вчені Дж. Шим і Дж. Сігел групу!
ють фінансові ресурси підприємства на короткострокові
ресурси (кошти короткострокового призначення) та
авансований капітал (довгострокові фінансові ресурси)
[10, c. 173] (рис. 1).
Схоже групування фінансових ресурсів підприєм!
ства простежується в роботах Е. Брігхема [9, c. 141].
Під довгостроковими фінансовими ресурсами Е. Бріг!
хем розуміє позики від 3 до 15 років, випуск облігацій
та інших боргових цінних паперів; під короткостроко!
вими — короткостроковий кредит та інші кошти підприє!
мства.
Структура капіталу, згідно з підходом Е. Брігхема,
виглядає наступним чином:
— боргові зобов'язання;
— привілейовані акції;
— звичайні (прості) акції;
— нерозподілений прибуток.
З точки зору управління фінансами організації, існує
чимало теоретичних підходів, згідно яких ототожнюють!
ся чи протиставляються поняття "капітал" та "фінансові
ресурси".
Аналізуючи сутність поняття "капітал" можна зро!
бити висновок, що в економічній літературі з цього при!
воду розбіжностей ще більше, ніж при визначенні сут!
ності фінансових ресурсів підприємств. Лауреат Нобе!
лівської премії 1972 р. Дж. Р. Хікс визначив "... різні
підходи до визначення капіталу — як сукупності засобів
виробництва або як грошової суми, використовуваної у
господарських операціях з метою отримання доходу"
[8, с. 79]. До числа прихильників теорії фонду Дж. Хікс
відніс тих економістів, що визначили капітал як грошо!
ву вартість (представники англійської класичної політич!
ної економії, У. Джевонс і багато прихильників авст!
рійської школи). В останній третині минулого сторіччя
в західній економічній теорії підсилився вплив "мате!
ріалістів", тобто прихильників трактування капіталу як
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фінансуванні

Планування
джерел
фінансування
та напрямів їх
використання

Забезпечення
підприємства
фінансовими
ресурсами

Перерозподіл
коштів за
цільовим
спрямуванням

Рис. 2. Часовий лаг у процесі фінансового забезпечення підприємства
Джерело: розроблено автором.

сукупності предметів, що мають певну загальну ознаку.
До них Дж. Р. Хікс відносить А. Маршалла і А. Пігу [8, с.
79].
Проведене дослідження думок вітчизняних і зару!
біжних вчених свідчить про те, що деякі фахівці вико!
ристовують тільки термін "фінансові ресурси підпри!
ємств", а інші поряд з цим використовують і термін "ка!
пітал", відокремлюючи "капітал" від "фінансових ре!
сурсів": В.Г. Бєлоліпецький [2, с. 64], І.О. Бланк [1, с.
126, с. 356], І.В. Зятковський [4, с. 89] і В.М. Опарін [5,
с. 10].
Проте найбільш відповідним є визначення фінансо!
вого забезпечення, сформульоване вітчизняним еконо!
містом В.М. Опаріним, як сукупності економічних відно!
син, що виникають з приводу пошуку, залучення і ефек!
тивного використання фінансових ресурсів та організа!
ційно!управлінських принципів, методів, умов фінансу!
вання і форм їх впливу на розвиток та функціонування
паливно!енергетичного комплексу. Фінансове забезпе!
чення реалізується на основі відповідної системи фінан!
сування, яке може здійснюватися у трьох формах: са!
мофінансування, кредитування, зовнішнє фінансуван!
ня [5, c. 56].
Отже, фінансові ресурси є основою фінансового
забезпечення, являють собою його сутнісну характери!
стику. У той же час, така форма фінансових ресурсів,
як капітал, знаходить відображення у звітності підприє!
мства, що дозволяє управляти коштами, здійснювати їх
аналіз, облік, прогнозування, контроль.
По!друге, фінансові ресурси та капітал виконують
однаково важливу роль, а саме без них неможливе фун!
кціонування і розвиток підприємства.
По!третє, в капіталі розкривається система грошо!
вих відносин, що втілює циклічний рух фінансових ре!
сурсів: від акумуляції їх в централізовані і нецентралі!
зовані фонди грошових коштів, потім їх розподіл і пе!
рерозподіл і, нарешті, отримання підприємством ново!
створеної (додаткової) вартості (і валового доходу), у
тому числі, прибутку. Таким чином, рух капіталу та уп!
равління ним відображають рух фінансових ресурсів та
управління цим процесом.
По!четверте, фінансові ресурси поділяються на
власні, позикові та залучені. З метою управління струк!
турою капіталу, виникає необхідність розрахунку вар!
тості залучених джерел фінансування діяльності
підприємства. Таким чином, використання капіталу
дозволяє дізнатися реальну вартість залучення ре!
сурсів.
Отже, оскільки капітал являє собою форму фінан!
сових ресурсів, то ми можемо ототожнювати поняття
"фінансове забезпечення" і процес управління капіта!
лом.

На нашу думку, фінансове забезпечення — це про!
цес акумулювання капіталу суб'єктами господарюван!
ня, його наступного розподілу та цільового використан!
ня для забезпечення рентабельності підприємства та
своєчасного і повного задоволення суспільних потреб.
Під капіталом пропонуємо розуміти вартість засобів
у грошовій, матеріальній і нематеріальних формах, інве!
стованих у формування активів підприємства і фінансу!
вання операцій підприємства з метою одержання фінан!
сового чи іншого результату.
Процес акумулювання капіталу передбачає залучен!
ня позикового і формування власного капіталу. Розпо!
діляти капітал означає розміщувати позиковий капітал
і управляти власним. Цільове використання передбачає
подальший контроль за тим, якою мірою були досяг!
нуті планові показники діяльності підприємства.
Окремо пропонуємо виділити та систематизувати
функції фінансового забезпечення, які потребують уза!
гальнення, враховуючи різні наукові погляди на сутність
фінансового забезпечення.
На наш погляд, фінансове забезпечення виконує дві
функції:
— формування та використання фінансових ре!
сурсів підприємства;
— контрольну.
Перша функція реалізується у процесі безпосеред!
нього формування фінансових ресурсів у заплановано!
му обсязі для повного задоволення потреби господа!
рюючого суб'єкта в них, а також їх розподіл і викорис!
тання на конкретні цілі. Реалізація даної функції супро!
воджується здійсненням контролю, звідси друга функ!
ція — контрольна. Вона полягає у врахуванні надход!
жень і витрат, їх плануванні та регулюванні, подальшо!
му аналізі результатів.
Виділення вищеназваних двох функцій фінансово!
го забезпечення є умовним, оскільки вони тісно пере!
плетені, і реалізуються практично одночасно. Характе!
ристика функцій необхідна для ефективної організації
управління фінансовою діяльністю підприємства.
Важливим аспектом розкриття сутності фінансово!
го забезпечення — виділення основних принципів, на
яких воно грунтується. Варто виокремити наступні прин!
ципи:
— першочергове використання власних джерел
фінансування всіх поточних потреб підприємства при
здійсненні видатків некапітального та капітального ха!
рактеру;
— планування джерел фінансування та напрямів їх
використання;
— забезпечення схоронності власного оборотного
капіталу і економія витрат на виробництво продукції та
інших грошових витрат підприємства;
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Таблиця 1. Реалізації принципів фінансового забезпечення підприємствами деяких галузей
вітчизняної економіки
Основні принципи
фінансового
забезпечення
Принципи
самоокупності та
самофінансування
повністю реалізуються
Принципи
самоокупності та
самофінансування
реалізуються не в
повній мірі
Принципи
самоокупності та
самофінансування
реалізувати неможливо

Характеристика основних принципів
1) Витрати фінансуються за рахунок отриманих доходів.
2) Ціна на продукцію, роботи, послуги встановлюється під дією
законів попиту та пропозиції.
3) Для підприємства характерна висока норма прибутковості й
накопичення капіталу
1) Витрати фінансуються за рахунок отриманих доходів.
2) Ціна не завжди встановлюється на основі попиту і пропозиції,
бо на політику ціноутворення впливає держава.
3) Невисока норма прибутковості і накопичення капіталу
1) Витрати частково або повністю фінансуються за рахунок
бюджетних коштів.
2) Ціна не визначається факторами попиту та пропозиції.
3) Низька або нульова норма прибутковості і накопичення
капіталу

Галузі національної
економіки
Металургія,
IT-технології

Підприємства
транспорту, зв'язку,
паливноенергетичний
комплекс тощо
Заклади медицини,
освіти, інші
підприємства, що
виробляють
суспільні блага

Джерело: розроблено автором.

— розподіл коштів основної діяльності та капіталь!
ного будівництва, короткострокових і довгострокових
джерел формування загального капіталу, фондування
нерозподіленого прибутку;
— залучення боргового фінансування і здійснення
інвестицій виходячи з того, що вартість грошей з часом
зменшується;
— інвестиційна оцінка отриманих власних і позико!
вих джерел;
— стабільність фінансового забезпечення підприє!
мства;
— оцінка вартості позикового фінансування.
Дані принципи, на наш погляд, досить точно і повно
характеризують зміст фінансового забезпечення під!
приємства. Їх подальший аналіз дозволяє виявити на!
явність часового лага в процесі фінансового забезпе!
чення підприємства. На нашу думку, часовий лаг являє
собою проміжки часу, необхідні господарюючому су!
б'єкту для визначення потреб у джерелі фінансування,
плануванні джерел фінансування та напрямів їх вико!
ристання, пошуку доступних фінансових ресурсів і без!
посередньо процес спрямування коштів за цільовим
призначенням (рис. 2).
Саме наявність часового лага характеризує фінан!
сове забезпечення як процес. Варто також відзначити,
що фінансове забезпечення може здійснюватися і не!
залежно від об'єктивних потреб у фінансуванні вироб!
ничих витрат. Пошук нових джерел фінансового забез!
печення має здійснюватися незалежно від процесу ви!
робництва.
Перш за все, підприємство відчуває потребу в пев!
ному обсязі ресурсів, який воно хоче направити для
покриття відповідних витрат. Після визначення цього
обсягу ресурсів наступним кроком є планування дже!
рел фінансування та напрямків їх подальшого викорис!
тання. Третім етапом є пошук і залучення фінансових
ресурсів, доступних для даного підприємства. Заключ!
ним етапом виступає використання (перерозподіл) от!
риманих підприємством коштів за цільовим призначен!
ням.
Таким чином, фінансове забезпечення як процес
характеризується наявністю часового лага, який прин!
ципово відрізняє його від інших понять. Наявність
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термінів, проміжків часу по встановленню потреби у
фінансових ресурсах і безпосередній їх перерозподіл,
обумовлює оцінки та врахування плати за користуван!
ня ресурсами, а також необхідність їх повернення.
Як було визначено раніше, фінансове забезпечен!
ня засноване на реалізації принципів самоокупності та
самофінансування, що здається нам цілком виправда!
ним. Самоокупність забезпечується за рахунок власних
ресурсів (виручки від реалізації продукції) або позико!
вих ресурсів, в окремих випадках можлива підтримка
держави. Самофінансування використовується при роз!
робці стратегії розвитку фірми і спрямоване на пошук
ефективних методів фінансування.
Цілком очевидно, що самоокупність означає
відшкодування поточних витрат за рахунок отриманих
доходів, і в умовах ринкової економіки забезпечується
підприємствами без підтримки з боку держави. Відшко!
дування витрат за рахунок одержуваних доходів мож!
ливо в тому випадку, коли існує попит на продукцію,
вироблену конкретним підприємством, а ціни встанов!
люються на основі попиту і пропозиції.
Зміст самофінансування визначається внутрішніми
фінансовими можливостями підприємства. Самофінан!
сування — це фінансова стратегія управління фондами
грошових коштів з метою накопичення капіталу, достат!
нього для фінансування розширеного відтворення.
Мова йде не тільки про необхідність покривати свої
витрати доходами, а про бажання отримувати в умовах
ринкової економіки і жорсткої конкуренції певний
рівень прибутку і у процесі діяльності підприємства на!
магатися його максимізувати.
Існують підприємства, які функціонують і здійсню!
ють свою виробничо!господарську діяльність за безпо!
середньої підтримки держави. Щорічно або в однора!
зовому порядку встановлюються суми витрат по фінан!
суванню цих підприємств, розробляються цільові про!
грами.
До таких можна віднести, наприклад, підприємства
сільського господарства, освітні установи, установи
культури і мистецтва, підприємства житлово!комуналь!
ного господарства, міські лікарні, поліклініки.
Також варто виділити окремі галузі, що є стратегіч!
но важливими для розвитку національної економіки з
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
урахуванням її специфічних особливостей. Так, украї!
нська економіка щороку є залежною від результатів
роботи паливно!енергетичного комплексу, що спонукає
до виявлення проблем у його розвитку, серед яких
фінансове забезпечення його підприємств є ключовим
аспектом підвищення ефективної діяльності галузі в
цілому.
При вивченні принципів фінансового забезпечення
було відзначено, що вони реалізуються, неоднаково на
підприємствах різних галузей народного господарства.
На цій підставі можна виділити і об'єднати підприємства
за критерієм повноти реалізації принципів фінансового
забезпечення, що дає можливість визначити особли!
вості в покритті витрат, формуванні ціни, накопиченні
капіталу й рівні рентабельності (табл. 1).
До першої групи підприємств ми віднесли підприє!
мства, фінансове забезпечення яких повною мірою зас!
новане на реалізації принципів самоокупності та само!
фінансування. Підприємства прагнуть фінансувати свою
діяльність за рахунок власного і позикового капіталу,
постійно перебуваючи в процесі пошуку їх оптимально!
го рівня й співвідношення.
Необхідно відзначити, що з точки зору фінансово!
го забезпечення підприємства другої групи розрізняють!
ся умовами залучення додаткових ресурсів для
здійснення діяльності і нижчим рівнем рентабельності
та накопичення капіталу, хоча важливість і значимість
даних підприємств для розвитку економіки країни над!
звичайно велика. Підприємства через вищеназвані при!
чини інвестиційно не привабливі для інвесторів, і, отже,
це відбивається на припливі інвестицій і на отриманні
меншого, у порівнянні з першою групою, обсягу прибут!
ку.
Для третьої групи, де зосереджені підприємства, які
свої витрати повністю або частково покривають за ра!
хунок бюджетного фінансування, і де норма прибутко!
вості близька або дорівнює нульовому значенню, про
накопичення капіталу не доводиться говорити.

ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасних умовах господарювання зростає інтерес
і необхідність в оптимізації фінансового забезпечення
підприємств, оскільки без конкретних ресурсів домог!
тися зростання фінансової стійкості й відповідного рівня
рентабельності підприємства вкрай складно.
Незважаючи на важливість фінансового забезпе!
чення в ефективній діяльності підприємств, переважна
більшість існуючих теоретичних підходів розкривають
сутність фінансового забезпечення з позиції підпри!
ємств, націлених виключно на отримання прибутку. На
нашу думку, в умовах глобалізації світової економіки,
визначення фінансового забезпечення має бути ширше,
ніж це прийнято зараз в науковій економічній літера!
турі, і включати також ті підприємства, що є суспільно
важливими та фінансуються частково або повністю по!
криваються за рахунок бюджетних коштів. Тому нами
було запропоновано визначення фінансового забезпе!
чення, яке можна застосувати до підприємств різних
галузей економіки незалежно від цілей їх діяльності й
незалежно від повноти реалізації на цих підприємствах
принципів самоокупності та самофінансування.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ
"ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ"
(АВТОР – Н.В. ЗАЧОСОВА)
Проблема формування системи економічної без!
пеки фінансових установ актуалізується в зв'язку з
кризовими тенденціями, які спостерігаються нині на
фінансових ринках багатьох країн. Політична і еко!
номічна нестабільність стають причиною появи все
нових і нових видів загроз нормальному функціону!
ванню фінансових установ, внаслідок яких змен!
шується кількість клієнтів фінансових компаній, ско!
рочується рівень їх фінансування, втрачаються кон!
курентні переваги, що в підсумку може призвести до
банкрутства і ліквідації фінансового посередника. У
відповідь на новоявлені небезпеки повинні бути зап!
ропоновані нові підходи до формування і управлін!
ня системою економічної безпеки фінансових уста!
нов, що дозволить їм адаптуватися до сучасних умов
ведення бізнесу.
Автору вдалося надати змістовно!понятійне
трактування наукової категорії економічної безпе!
ки із врахуванням специфіки різних видів фінансо!
вих установ, а також запропонувати концептуальні

основи забезпечення економічної безпеки фінансо!
вих установ в Україні. Цей важливий науковий ре!
зультат дав змогу визначити грунтовні засади фор!
мування ефективних систем економічної безпеки
різних видів фінансових інституцій.
Заслуговує на окрему увагу подане автором уза!
гальнення результатів систематичних досліджень на!
укових праць вітчизняних та зарубіжних економістів,
врахування досвіду формування систем економічної
безпеки фінансових установ та його імплементація
у законодавчі норми регулювання їх діяльності.
Позитивним аспектом роботи є той факт, що ав!
тору вдалося обгрунтувати і запропонувати напря!
ми посилення рівня економічної безпеки вітчизняних
фінансових установ.
Монографія є логічно побудованою науковою
роботою, змістовною, унікальною і корисною для
широкого кола фахівців, науковців, безпекознавців
та професіоналів з управління фінансово!економіч!
ною безпекою, викладачів і студентів.
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THE MAIN COMPONENTS OF THE MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF SOCIAL
AND CULTURAL SPHERE
У статті визначено основні складові механізму державного управління соціальнокультурною
сферою. Запропоновано використовувати не тільки адміністративні та економічні методи дер
жавного управління, але також і соціальнопсихологічні, з метою запобігання нагнітання не
потрібної соціальної напруженості у суспільстві.
The article defines the main components of the mechanism of state management of social and
cultural sphere. Proposed to use not only administrative and economic methods of governance, but
also sociopsychological, to prevent unnecessary injection of social tension in society.
Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, соціально#культурна сфера,
об'єкт і суб'єкт управління, цілі управління, принципи управління, методи управління.
Key words: public administration, public administration, socio#cultural sphere, object and subject of management,
management objectives, management principles, management methods.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нові завдання, що постали перед державним управ!
лінням соціально!культурною сферою, ставлять питан!
ня про розробку і використання адекватних механізмів
в умовах налагодження конструктивних зв'язків між
державними структурами управління, установами куль!
тури і творчими об'єднаннями. Одним з головних зав!
дань органів державного управління стає визначення
довгострокових цілей розвитку соціально!культурної
сфери, сприяння її оновленню відповідно до особливо!
стей розвитку суспільства. Також особливо важливою
стає ефективна і координована діяльність соціальних
інститутів різних рівнів. В даному контексті державне
управління соціально!культурною сферою постане не
як керівництво відповідними інститутами культури, а як
управління, що розвертається також в інших сферах
суспільного життя, таких як політика і економіка.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

М.Х. Корецький [5], О.І. Дацій [5], В.Я. Малиновський
[6], Н.О. Мельниченко [7], Н.М. Мельтюхова [8], Ю.М. Пет!
рушенко [10], В.І. Попик [13], Г.С. Одінцова [8], О.С. Они!
щенко [13], Ю.Г. Шишова [10], В.В. Чижиков [14],
В.М. Чижиков [14] та ін. У зазначених публікаціях де!
тально розроблені загальні питання державного управ!
ління соціально!культурною сферою: об'єкт і суб'єкт уп!
равління, цілі управління, принципи управління, методи
управління, ефективність управління тощо. Разом із тим,
чимало теоретичних і практичних питань проблематики
залишаються недостатньо розкритими з точки зору ком!
плексності та системності, що дає підстави стверджу!
вати актуальність вивчення складових механізму дер!
жаного управління соціально!культурною сферою.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю статті є визначення основних складових ме!
ханізму державного управління соціально!культурною
сферою, а також надання пропозицій з їх удосконален!
ня.

Дослідженню теоретичних і прикладних проблем
державного управління соціально!культурною сферою ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
в сучасній літературі присвячені праці таких вчених, як ДОСЛІДЖЕННЯ
Друга половина XX ст., явивши світу інформаційну
Л.К. Абрамов [1], Т.В. Азарова [1], В.М. Горовий [13],
А.О. Дєгтяр [2], О.А. Дєгтяр [3], О.О. Євсєєва [4], революцію, позначила зростаюче значення соціально!
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культурної сфери. Об'єктивною закономірністю євро!
пейського розвитку нашої країни є органічна єдність
економічного, соціального і духовного прогресу су!
спільства. Розвиток економіки передбачає ефективне
використання матеріальних, фінансових і кадрових ре!
сурсів, що багато в чому пов'язано з успішним перетво!
ренням соціально!культурної сфери, бо досягти знач!
них рубежів в економічному і соціально!політичному
розвитку неможливо без опори на глибокі знання і куль!
туру суспільства.
Для соціально!культурної сфери традиційний поділ
на керуючих і керованих набуває відносного характе!
ру. Скажімо, у сфері вільної художньої творчості управ!
ління по суті стає самоврядуванням, зливаючись безпо!
середньо з самим творчим процесом і творцем. Ряд на!
уковців і практиків у цьому бачить аргумент для децент!
ралізації управління в соціально!культурній сфері. Так,
А. Дєгтяр розділяє "керуючих" і "керованих" в творчо!
му середовищі. На нижніх ланках управління така різни!
ця стає все більш відносною, і навіть можна говорити
про те, що з регіонального рівня вона починає зникати.
Процес децентралізації управління в соціально!куль!
турній сфері не може обмежитися простою передачею
функцій з верхніх щаблів управління на нижні. Розши!
рення прав і самостійності останніх не виключає певні
права та обов'язки центральних органів управління, у
віданні яких зберігаються економічні ресурси, функція
забезпечення правових і соціальних гарантій творчої
діяльності художньої інтелігенції [2, с. 26].
Рішення задач у соціально!культурній сфері з боку
державного відомства за своєю суттю означає міжре!
гіональне регулювання. Державне управління соціаль!
но!культурною сферою має ефективно регулювати про!
цеси взаємодії культур, їх взаємозбагачення, спираю!
чись на розроблені державою загальні стандарти охо!
рони здоров'я, освіти, діяльності установ культури, про!
грами збереження історичних пам'яток культури, тощо.
Це передбачає чітке визначення функцій органів дер!
жавного управління. Наприклад, таких, як розробка про!
грам розвитку культури, збереження культурних цінно!
стей, що мають національну і загальнолюдську зна!
чущість. Все це не суперечить необхідності формуван!
ня нової суспільно!державної структури управління,
здатної всебічно відображати культурні особливості
регіонів та різних соціальних утворень на платформі
чіткого розмежування функцій і повноважень [7, с. 287].
Слід також зазначити, що державне управління не
може обмежитися тільки розширенням прав регіональ!
них і місцевих структур. У діяльності та структурі органів
державного управління закладами культури на місце!
вому рівні необхідні такі зміни, які забезпечили б фор!
мування конструктивних діяльних зв'язків між устано!
вами культури, органами управління, творчими група!
ми і діячами культури. Удосконалення управління в цьо!
му напрямку сприяє перетворенню елементів системи
управління в складові системи самоврядування. Розви!
ток самоврядних основ — це шлях активізації творчих
зусиль інтелігенції та її відповідальності за прийняті
рішення [10, с. 161].
За логікою "від загального до конкретного", необ!
хідно, в першу чергу відзначити, який зміст ми будемо
вкладати у вихідний термін — "управління". Найбільш
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доцільним видається досить поширений в літературі
підхід, згідно з яким управління є безперервним проце!
сом впливу на об'єкт управління (особистість, колектив,
технологічний процес, організацію, державу), орієнто!
ваний на досягнення мети при мінімізації ресурсів і часу
[8, с. 90].
З урахуванням висловлених положень може бути
запропонована наступна дефініція: управління соціаль!
но!культурною сферою — це безперервний процес
впливу органів державної влади, місцевого самовряду!
вання, організацій усіх форм власності, інститутів гро!
мадянського суспільства на галузі соціально!культур!
ної сфери та відносини, що виникають між ними з ме!
тою підвищення якості життя населення країни.
Держава, виконуючи ту чи іншу функцію управлін!
ня, впливає на суспільні процеси через посередництво
специфічних механізмів, навіть попри певний опір лю!
дей. Такий механізм представляє собою єдність методів
і принципів здійснення цієї функції, а також низки за!
собів її забезпечення — правових, організаційних, еко!
номічних, технологічних, інформаційних тощо.
Потрібно відзначити, що термін "механізм державно!
го управління" набув широкого застосування в науковій
літературі, його визначення надають представники різних
наук таких, як право, економіка, соціологія, політологія
та ін. Натомість ми віддаємо перевагу визначенням цього
терміну, що були запропоновані представниками науки
державного управління. Так, Г. Одинцова та Н. Мельтю!
хова наголошують, що механізмом управління є засіб роз!
в'язання суперечностей явища чи процесу, послідовна ре!
алізація дій, які базуються на основоположних принципах,
цільовій орієнтації, функціональній діяльності з викорис!
танням відповідних їй методів управління та спрямовані на
досягнення мети [8, с. 13].
Складові частини принципової схеми механізму дер!
жавного управління добре вивчені у науковій літературі,
до них слід віднести: суб'єкт управління (керуюча підси!
стема); об'єкт управління (керована підсистема); цілі,
принципи, функції, методи, технології управління; прямі
і зворотні зв'язки в системі управління і т. д.
Принципами реалізації механізму державного уп!
равління соціально!культурною сферою повинні висту!
пати загальнонаукові (світоглядні), серед яких принци!
пи законності, демократизму, публічності, єдиноначаль!
ності і колегіальності, централізації і децентралізації,
плановості, ефективності [6, с. 195].
При цьому найважливіші види і функції механізму
державного управління наступні:
— прогнозування — наукове обгрунтування суд!
ження про стан тих чи інших соціальних явищ і процесів
в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і тер!
міни здійснення цих станів;
— проектування — процес створення прообразу
(прототипу) передбачуваного соціального об'єкта, со!
ціального явища або процесу за допомогою науково об!
грунтованого визначення варіантів їх розвитку або поле
творчого освоєння соціальної дійсності, коли поряд з
найбільш ймовірними тенденціями розвитку тих чи інших
соціальних явищ і процесів одночасно розглядаються
найменш вірогідні, але реально можливі;
— планування — визначення цілей, планів, завдань
із зазначенням ресурсів, термінів, темпів, пропорцій та
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інших необхідних параметрів розвитку соціальних про!
цесів, а також основних засобів їх втілення в життя;
— стратегічне планування — процес вироблення і
наукового обгрунтування стратегічних цілей і рішень,
необхідних для їх досягнення у віддаленому просторо!
во!часовому вимірі; програмно!цільове управління;
— формування організаційного порядку — систе!
ми довгострокових, відносно стабільних цілей, зв'язків
і норм, що регулюють відносини, що виникають між
суб'єктами соціального управління [14, с. 381].
З нашої точки зору, у визначенні розглянутого тер!
міна повинні бути відображені наступні моменти:
а) суб'єкт управління — керуюча ланка системи
управління, яка здійснює цілеспрямований вплив на інші
елементи системи управління. В якості суб'єкта управл!
іння може виступати як посадова особа (директор
підприємства, начальник цеху, начальник відділу і т. п.),
так і органи управління (наприклад, міністерство, муні!
ципалітет тощо) [3, с. 84], а також структури громадянсь!
кого суспільства (наприклад, профспілки) і т. п.;
б) об'єкт управління — керована соціальна систе!
ма, елементами якої є суспільство, соціальні групи, які
взаємодіють між собою з приводу реалізації загальних
і окремих інтересів [5, с. 85];
в) наявність мети управління, під якою розуміється
бажаний, можливий і необхідний стан системи, який має
бути досягнуто [9, с. 12];
Суб'єкт управління характеризується прийняттям
управлінських рішень і забезпеченням їх практичного
здійснення. В якості суб'єктів управління соціально!
культурною сферою виступають органи державної вла!
ди та місцевого самоврядування, державні та муніци!
пальні підприємства, а також громадські організації та
приватні бізнес структури.
Розглядаючи далі ключові характеристики суб'єктів
управління в соціально!культурній сфері, слід виділити
в якості однієї з найважливіших їх особливостей на!
явність яскраво вираженої "подвійності" в управлінсь!
ких структурах, які будуються і за галузевою і за тери!
торіальною ознакою. Звернемо увагу на те, що відпо!
відно з цим у наукових публікаціях чітко виділяються
дві групи проблем:
— проблеми управління галузями соціально!куль!
турної сфери;
— проблеми управління соціально!культурною сфе!
рою регіонів [1, с. 25].
Стосовно галузевих аспектів, то у процесі розвитку
соціально!культурній сфері України історично склала!
ся ситуація, коли головну роль грали саме галузеві орга!
ни управління, що пояснювалося необхідністю поста!
вити під директивне централізоване управління всі сфе!
ри суспільного життя. Не можна також не відзначити,
що централізоване управління в таких галузях, як куль!
тура і освіта, дозволяло здійснювати строгий ідеологі!
чний контроль за діяльністю відповідних організацій
соціального комплексу.
У даний час можна говорити про часткове збережен!
ня галузевої системи управління в соціально!культурній
сфері, де задіяні, наприклад, такі керівні органи дер!
жавного рівня: Міністерство охорони здоров'я України;
Міністерство освіти і науки України; Міністерство мо!
лоді та спорту України та ін. У свою чергу, в кожному

з перерахованих галузевих міністерств створюються
управлінські структури по окремим напрямками розвит!
ку даної галузі соціально!культурної сфери (департа!
менти, відділи і т. д.).
Важливою особливістю галузевого управління со!
ціально!культурною сферою в сучасних умовах є від!
сутність жорсткої адміністративної вертикалі. Наприк!
лад, функції державного галузевого органу по відно!
шенню до місцевого обмежені багатьма нормативними
правовими актами, які передають ті чи інші повноважен!
ня з управління соціальною сферою з державного рівня
на місцевий рівень.
На функціонування галузевого управління істотний
вплив роблять також структури громадянського сусп!
ільства (наприклад, професійні спілки, товариства за!
хисту прав споживачів і т. п.). Вони не беруть безпосе!
редньої участі в процесі управління галуззю, але
здійснюючи ряд важливих соціальних функцій:
— захист інтересів відповідної категорії працівників,
— участь в розробці галузевої нормативної бази,
— громадський контроль над діяльністю органі!
зацій та установ даної галузі і т. п. [12, с. 76–77].
На місцевому рівні управління соціально!культур!
ною сферою виходить на перший план, його здійснен!
ня є найважливішим завданням і центральною місією
органів місцевого самоврядування.
При розгляді місцевого рівня управління соціально!
культурною сферою слід також враховувати наступні
фактори:
1. В рамках ринкових перетворень відбувався ма!
совий перехід у комунальну власність майна організацій
соціально!культурної сфери, що належало раніше не!
профільним міністерствам і відомствам (наприклад,
відомчі бібліотеки, будинки і палаци культури, дитячі
садки і т. д.). Таким чином, на територіальні органи
управління було покладено всю повноту відповідаль!
ності за розвиток соціально!культурної сфери на місце!
вому рівні.
2. Участь державних галузевих органів в управлінні
соціально!культурною сферою повністю не виключено
і здійснюється через ряд прямих і непрямих методів.
3. Функціонують місцеві органи управління соціаль!
но!культурною сферою, які безпосередньо підпоряд!
ковуються державним структурам.
4. Місцеві органи управління соціально!культурною
сферою побудовані також за галузевим принципом.
Тому існуючий принцип управління отримав визначен!
ня територіально!галузевого [13, с. 27].
Теоретико!методологічний аналіз тих специфічних
особливостей, які характерні для структури і функцій
управління соціально!культурною сферою обумовлює
далі необхідність коротко зупинитися на основних мето!
дах такого управління. У загальноприйнятому розумінні
метод — це спосіб теоретичного дослідження або прак!
тичного здійснення поставленого завдання [9, с. 14].
Стосовно до управлінської діяльності органів вла!
ди під методом розуміється прийом практичної реалі!
зації завдань і функцій органів управління на основі,
закріпленої за ними компетенції, у встановленій формі
та у відповідних межах.
Переходячи до аналізу специфіки методів держав!
ного управління в соціально!культурній сфері, перш за
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все, відзначимо, що в рамках безлічі існуючих в науковій
літературі класифікацій, як правило, виділяються мето!
ди трьох основних груп: нормативно!правові, адмініст!
ративні та економічні.
Стосовно використання нормативно!правових ме!
тодів потрібно відзначити, що за їх допомогою держа!
ва формує правове поле, що дає змогу діяти як закла!
дам соціально!культурної сфери, так і органам держав!
ної влади та місцевого самоврядування, що впливають
на їх роботу.
Адміністративні методи знаходять своє вираження
у здійсненні суб'єктом управління владного забезпечен!
ня належної поведінки об'єктів, тобто суб'єкт управлін!
ня приймає управлінське рішення обов'язкове для ад!
ресата управління.
Економічні методи — способи економічного або
непрямого впливу з боку суб'єктів управління на
відповідні об'єкти управління. Головне при цьому поля!
гає в тому, що з їх допомогою суб'єкт досягає належної
"поведінки" об'єкту шляхом впливу на його матеріальні
інтереси, тобто опосередковано (на відміну від способів
прямого владного впливу). Найчастіше стимулюючі за!
соби зводяться до економічних (наприклад, матеріаль!
не заохочення, надання пільг і т. п.).
Управління соціально!культурною сферою перед!
бачає розробку цільових програм, що забезпечують
оновлення різних областей мистецького життя, підго!
товку і підвищення кваліфікації творчих кадрів, вдос!
коналення художньої діяльності, організацію міжнарод!
них контактів. Пошук оптимальних структур, форм і
методів управління важливо перенацілити на попит і
потреби людини та його вдосконалення. Безумовним
пріоритетом державної політики в сфері духовного жит!
тя слід вважати забезпечення ефективної взаємодії
культури, науки і освіти.
Специфіка методів управління в соціально!куль!
турній сфері полягає в тому, що в їх числі слід розгля!
дати не тільки адміністративні та економічні підходи, але
також і соціально!психологічні методи (зокрема, мето!
ди переконання), оскільки до складу об'єкта управлін!
ня органічною складовою частиною входять певні кон!
тингенти населення. За допомогою засобів переконан!
ня, перш за все, стимулюється належна поведінка учас!
ників управлінських відносин шляхом проведення вихов!
них, роз'яснювальних, рекомендаційних, заохочуваль!
них заходів. На нашу думку, системною помилкою в тех!
нології управління соціально!культурною сферою Ук!
раїни є той факт, що органи управління постійно ігно!
рують методи переконання при впровадженні тих чи
інших інновацій, що нерідко призводить до важких не!
гативних наслідків, головний з яких — нагнітання не!
потрібної соціальної напруженості в суспільстві.
Таким чином, однією з відмінних рис управління в
соціально!культурній сфері є необхідність виділення не
трьох, а чотирьох основних типів методів управління.
Слід висунути пропозицію про розробку і прийнят!
тя спеціального закону про порядок впровадження но!
вовведень в соціально!культурній сфері, найважливі!
шою частиною якого необхідно вважати регламентацію
пропагандистської та роз'яснювальної роботи з насе!
ленням про ті чи інші соціальні новації. В якості попе!
реднього заходу пропонується ввести в ст. 4 Закону
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України від 23.03.2000 р. № 1602!III "Про державне про!
гнозування та розроблення програм економічного і со!
ціального розвитку України" [11] доповнення, згідно з
якими в структурі програм соціально економічного роз!
витку, що стосуються соціально!культурної сфери, по!
винен бути присутнім блок заходів по роботі з населен!
ням.
Одночасно при цьому пропонується в кожен норма!
тивний правовий акт, що регламентує ті чи інші ново!
введення в соціально!культурній сфері, в обов'язково!
му порядку вносити статті про роботу з населенням по
роз'ясненню змісту і переваг управлінських інновацій.
Неприпустиме зростання соціальної напруженості, вик!
ликано єдиною причиною — недостатньо продуманим
введенням управлінських нововведень у соціальному
комплексі країни.
У рамках кожного з розглянутих нами методів ме!
ханізму державного управління соціально!культурною
сферою (нормативно!правові, адміністративні, еко!
номічні, соціально!психологічні методи) слід виділяти
окремі підходи. Такими чином сутність механізму дер!
жавного управління соціально!культурною сферою по!
лягає в тому, що, складаючи найбільш активну частину
системи управління, він забезпечує впливу на фактори
(зовнішні і внутрішні), від стану яких залежить резуль!
тат діяльності організації.
Практична діяльність органів влади, як правило, спи!
рається на формування механізму державного управ!
ління однієї природи: в період адміністративно!команд!
ної економіки домінуючим був організаційно!адмініст!
ративний метод; в умовах ринку на перший план вихо!
дить !економічний.
Узагальнюючи можливо запропонувати удоскона!
лене визначення механізму державного управління со!
ціально!культурною сферою, під якими слід розуміти
сукупність прийомів і способів цілеспрямованого впли!
ву суб'єктів управління на соціально!культурну сферу з
метою підвищення якості життя населення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Механізм державного управління соціально!куль!
турною сферою має яскраво виражену специфіку, по!
в'язану з особливостями:
а) об'єкта управління, в якості якого виступають
ланки єдиної системи — соціально!культурної сфери;
б) суб'єктів управління, в якості яких фігурують
органи державної влади та місцевого самоврядування,
інститути громадянського суспільства, органи управлі!
ння установами соціально!культурної сфери і т. п.;
г) методів управління, в якості яких повинні викори!
стовуватися не тільки адміністративні та / або еко!
номічні методи, але також і соціально!психологічні (ме!
тоди переконання).
Проте, очевидно, що вирішити завдання підви!
щення результативності організацій соціально!куль!
турної сфери можливо тільки в тому випадку, якщо
буде створено ефективний механізм державного уп!
равління, в якому буде досягнуто оптимальне по!
єднання методів різної природи — нормативно!пра!
вових, адміністративних, економічних, соціально!пси!
хологічних.
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INTERSECTORAL COOPERATION — ONE OF THE MAIN PRECONDITIONS
FOR THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICY IN HEALTH CARE

Проаналізовано принципи державного управління та їх види за різними підходами в галузі
охорони здоров'я України, поняття та сутність реалізації. У статті обгрунтовано необхідність
використання принципів державного управління, а також досвіду західних країн, та необхідність
реформування у сфері охорони здоров'я.
There are resulted analysis of principles of state administration and their kinds that are based on
different approaches in industries of healthguard in Ukraine, their concept, and essence of
realization. In the article the necessity of the use of principles of state administration, the use of
experience of the West countries and necessity of reformation in sphere of healthguard were
analyzed.

Ключові слова: державне управління, міжгалузева взаємодія, охорона здоров'я.
Key words: state administration, inter#sectoral cooperation, health care.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Протягом останніх років в Україні спостерігаєть!
ся незадовільний стан здоров'я населення за багать!
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ма показниками. З метою покращення ситуації не!
обхідні дієві і цілеспрямовані заходи державної пол!
ітики, зокрема шляхом міжгалузевої співпраці як ре!
гулятора процесу удосконалення функціонування
охорони здоров'я.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

су, але й за рахунок ресурсів міжнародного співто!
вариства.

З метою забезпеченя міжгалузевої взаємодії у
сфері охорони здоров'я та вирішення супутніх про!
блем Кабінетом Міністрів України створено Міжвідом!
чу координаційну раду при Міністерстві охорони здо!
ров'я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охо!
рони здоров'я (постанова КМУ № 536 від 22.03.2000
р.). Основними завданнями Ради є: 1) координація
робіт, спрямованих на раціональне використання зак!
ладів охорони здоров'я, що належать до сфери уп!
равління міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади; 2) вирішення питань функ!
ціональної взаємодії закладів охорони здоров'я, що
належать до сфери управління міністерств, інших цен!
тральних та місцевих органів виконавчої влади; 3)
узгодження дій центральних і місцевих органів вико!
навчої влади з питань реформування охорони здоро!
в'я; 4) внесення пропозицій до проектів актів законо!
давства з питань функціональної взаємодії закладів
охорони здоров'я, що належать до сфери управління
міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади; 5) розгляд пропозицій щодо підви!
щення ефективності діяльності центральних та місце!
вих органів виконавчої влади з питань оптимізації
мережі лікувально!профілактичних закладів за тери!
торіальним принципом; 6) аналіз результатів функці!
ональної взаємодії закладів охорони здоров'я, що
належать до сфери управління міністерств, інших цен!
тральних та місцевих органів виконавчої влади; 7)
відпрацювання механізмів оптимізації мережі ліку!
вально!профілактичних закладів за територіальним
принципом. У п. 5 цієї постанови зазначено, що у своїй
роботі Рада взаємодіє з міністерствами, іншими цен!
тральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування та громадськи!
ми організаціями [1].
В останні роки вирішенню проблем міжгалузевої
взаємодії присвятили свої наукові праці такі вітчизняні
учені, як Ніколаєнко Д.В. [2; 3], Лендєл М.А., Жулка!
нич О.М. [4], Музика Л.А. [5], Кармазіна Н.В. [6].
Аналізу світового досвіду щодо міжгалузевої
співпраці в охороні здоров'я та науковому обгрун!
туванню удосконалення механізмів державного уп!
равління, спрямованих на поглиблення міжгалузевої
взаємодії у цій сфері, присвячено ряд робіт [7].
Вітчизняні дослідники, що вивчають проблеми, по!
в'язані з виникненням та поширенням соціально не!
безпечних хвороб, вказують на низьку ефективність
існуючої в Україні моделі державного управління у
сфері охорони здоров'я [8]. З огляду на це слід ак!
тивніше впроваджувати механізми міжгалузевої
співпраці [9], що збільшує ресурс національної
відповіді на виклики сьогодення, не тільки за раху!
нок залучення ресурсів держави, громадян та бізне!

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета роботи — вивчення ефективності державної
політики в охороні здоров'я при її взаємодії з іншими
галузями.

Міжгалузеві взаємозв'язки не можуть розвивати!
ся в межах традиційних технологій управління.
Потрібні нові функціонально!структурні можливості
управління, до яких, передусім, належать міжгалузеві
підходи [10; 11].
За даними досліджень, впровадження нової тех!
нології управління можливе за допомогою державної
політики щодо збереження та зміцнення громадсько!
го здоров'я, яке, в свою чергу, залежить від стану дов!
кілля і соціального середовища. Саме така політика і
є міжгалузевою за своєю реалізацією і об'єднавчою
за стратегією державного управління суспільним здо!
ров'ям [12]. При цьому така політика не має обмежень
"по горизонталі" управління, а також стосується усіх
рівнів управління, "по вертикалі" — національного,
регіонального та рівня місцевого самоврядування.
Розвиток міжгалузевої співпраці — це складний
процес, який грунтується на наступних засадах: 1)
міжгалузева взаємодія та проведення громадських
заходів з урахуванням місцевих умов і забезпечення
участі населення; 2) розвиток міжгалузевої взаємодії
відбувається завдяки об'єднаним програмам між
організаціями, діяльність яких спрямована на вирі!
шення конкретної проблеми; 3) підтримка міжгалузе!
вої взаємодії завдяки розумінню та відданості медич!
них працівників; 4) забезпечення взаємодії неурядо!
вих структур у прийнятті політичних рішень; 5) моти!
вацією для міжгалузевої взаємодії медичних праців!
ників є збереження здоров'я населення; 6) не!
обхідність чіткої вертикальної координації на всіх
державних рівнях; ефективне залучення до вищого
координаційного органу представників нижчих рівнів.
На міжгалузеву координацію за пропозицією
ВООЗ повинні впливати декілька факторів, серед яких
1) стабільна структура управління; 2) економічна
організація як наявність економічних стимулів та мож!
ливість їх запровадження; 3) інфраструктура як
практична проблема для країн зі слабкою економі!
кою; 4) окреслені стосунки між виконавчими струк!
турами та організаціями, які несуть відповідальність
за рівень екологічного здоров'я і прийняття політич!
них рішень; 5) існування координуючих систем на на!
ціональному та регіональному рівнях; 6) розроблен!
ня програм соціально!економічного розвитку, врахо!
вуючи стан та ризики громадського здоров'я; 7) за!
лучення до планування технічного персоналу, вста!
новлення відповідних нормативів та стандартів, про!
ведення наукових досліджень за пріоритетними на!
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пря мами; 8) забезпечення між! та внутрішньо!
урядових взаємодій щодо проблем громадського
здоров'я (наприклад міжурядові консультативні
ради); 9) встановлення зв'язків між координаційною
системою та проектним плануванням.
Як свідчить досвід більшості країн світу, окремі
галузі визначають свою внутрішню політику і викону!
ють основні контрольні функції.
Міжгалузева кооперація — взаємодія різних га!
лузей, діяльність яких спрямована на вирішення пев!
них економічних, соціальних, екологічних, науково!
технічних проблем на державному чи регіональному
рівнях [13].
Таким чином, основними принципами міжгалузе!
вої співпраці з охорони суспільного здоров'я є: рівні
можливості стосовно доступу до послуг з охорони
здоров'я та медичного забезпечення, громадська
участь у розробці, впровадженні та моніторинг управ!
лінських рішень і взаємодія між сферами управління
[14].
Концептуально!методологічні засади удоскона!
лення механізмів державного управління міжгалузе!
вою взаємодією з охорони здоров'я в умовах гло!
бальних суспільних трансформацій, еволюції суспіль!
них потреб, потреб у перебудові галузі відповідно до
міжнародних норм і стандартів розроблено у дослід!
женні О.І. Мартинюк [15]. Автор вважає, що в основу
розробки засад міжгалузевої взаємодії в державно!
му управлінні охороною здоров'я населення в Україні
доцільно покласти такі принципи: орієнтованість дер!
жавної політики на охорону суспільного здоров'я;
пріоритетність міжгалузевої співпраці; спрямованість
суспільного оточення, довкілля та суспільних ціннос!
тей на забезпечення охорони здоров'я населення;
спрямованість соціально!економічних факторів, умов
та способу життя як чинників індивідуальної поведін!
ки на збереження, зміцнення та відновлення індиві!
дуального і суспільного здоров'я; переорієнтованість
галузі охорони здоров'я із суто медичної допомоги
на охорону здоров'я населення в цілому.
Аналіз основних передумов і напрямів зарубіж!
ного досвіду регулювання та управління господарю!
ванням у сфері охорони здоров'я, а також ключові
напрями удосконалення нормативно!правової бази
державного регулювання та управління господарсь!
кою діяльністю у сфері охорони здоров'я висвітлено
та обгрунтовано Л. Дешко [16]. Автор зазначає, що
сьогодні в Україні триває пошук моделі державного
регулювання та управління господарюванням у сфері
охорони здоров'я, що вимагає відповідного науково!
го підгрунтя, якого, на жаль, сучасна вітчизняна гос!
подарсько!правова наука ще не виробила.
Про важливість профілактичної спрямованості
охорони здоров'я і санітарної освіти йдеться у роботі
І.В. Чопей [17], оскільки тільки медичними заходами
значно поліпшити здоров'я населення неможливо.
Адже суспільна охорона здоров'я — це галузь, що
мобілізує сили суспільства для поліпшення стану
здоров'я, підвищення якості і тривалості життя. Ав!
тори вважають, і не без підстав, що для цього необх!
ідне міжгалу зе ве с півробітництв о, зокрем а з
Міністерством ЖКГ, транспорту, фінансів.
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Відомо, що досягнення охорони здоров'я будь!
якої країни ВООЗ оцінює за двома інтегрованими по!
казниками: очікувана тривалість життя без інвалід!
ності і показник ймовірності виживання дітей. За пер!
шим показником Україна наразі на 70 місці з 191 краї!
ни, за другим — на 47 (2010 р.).
Про необхідність використання принципів держав!
ного управління та досвіду країн ЄС, реформування
сфери охорони здоров'я йдеться у роботі В.М. Клюз!
ко [18].

ВИСНОВКИ
На основі вивчення та аналізу різних підходів дер!
жавного управління та їх видів у галузі охорони здо!
ров'я України встановлено, що основними принципа!
ми міжгалузевої співпраці в сфері охорони здоров'я
є: рівні можливості доступу до послуг охорони здо!
ров'я та медичного забезпечення, громадська участь
у розробці заходів, впровадження та моніторинг уп!
равлінських рішень і взаємодія між сферами управл!
іння.
Перспективи подальших досліджень будуть зорі!
єнтовані на оцінювання ефективності та розробку мо!
делі міжгалузевої співпраці.
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ВПЛИВ СИТУАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА
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THE IMPACT OF SITUATIONAL FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE LEADERSHIP SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT

У статті досліджено вплив ситуаційних чинників на формування та розвиток лідерства в сис
темі місцевого самоврядування. З'ясовано, що ситуаційні фактори, які впливають на розвиток
та формування лідерства відрізняються в залежності від елемента системи місцевого само
врядування, на який вони чинять вплив.
На рівні територіальної громади впливають на місцеву раду, голову територіальної громади,
виконавчий комітет, апарат ради, органи самоорганізації населення ситуаційні чинники, які
включають: вплив і вимоги населення територіальної громади, їх потреби, вплив внутрішнього
та зовнішнього середовища органів влади, особисті якості голови ради, депутатів, членів ви
конавчого комітету, працівників апарату ради, характер виконуваного завдання, демографічну
ситуацію, активність населення, наявність ресурсної бази тощо.
На рівні районних та обласних рад основним ситуаційним чинником є політичний вплив.
На рівні асоціацій місцевого самоврядування України основним ситуаційним чинником виок
ремлено потреби в розвитку громади та потреби в удосконаленні управління, тобто вплив
внутрішніх та зовнішніх чинників.
У статті обгрунтовано характеристику лідерської ситуації в системі місцевого самоврядуван
ня, яка охоплює структуру міжособистісних внутрішньогрупових відносин всередині органу
місцевого самоврядування та зовні нього, систему базових та індивідуальних цінностей і відно
син, риси культури, яка склалася у відповідному елементі системи місцевого самоврядування.
In the article the influence of situational factors on the formation and development of leadership
in local government. It was found that situational factors that influence the development and
formation of leadership vary depending on the element of local government in which they have an
impact.
At the level of territorial communities affect the local council, the head of the territorial community,
executive committee, staff of the council, the BSP situational factors include: the impact and
requirements of the population of territorial communities, their needs, the impact of internal and
external environment authorities, private as Chairman of the Board , deputies, members of the
executive committee, staff council, the nature of the assignment, the demographic situation, the
activity of the population, the availability of the resource base and so on.
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At the level of district and regional councils of major situational factor is political influence.
At the level of local government associations Ukraine main situational factors singled out the need
for community development and the need to improve governance, the impact of internal and external
factors.
In the article the characteristics of leadership situation in the local government system, which
includes intrastructure of interpersonal relationships within the local government system and basic
individual values and attitudes, traits culture prevailing in the corresponding element of local
government.
Ключові слова: система місцевого самоврядування, лідерство, ситуаційні чинники.
Key words: system of local government, leadership, situational factors.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Система місцевого самоврядування України вже дов!
гий час перебуває в стані невизначеності. Більше десяти
років минуло з часу першої спроби реформування систе!
ми і надання їй більших повноважень, проте до сьогодні
цей процес перебуває на початковій стадії. За цей час
прийшло розуміння, що лише взявши ініціативу і відпові!
дальність у свої руки, елементи системи місцевого само!
врядування зможуть стати ефективними надавачами пуб!
лічних послуг населенню.
Без впровадження лідерства, яке спрямоване на ви!
значення, розвиток, збагачення та об'єднання потенціа!
лу органів місцевого самоврядування та жителів терито!
ріальних громад неможлива побудова нової дієвої систе!
ми місцевого самоврядування.
На вирішення даного завдання з формування та роз!
витку лідерства в системі місцевого самоврядування Ук!
раїни направлене дане дослідження, яке безпосередньо
пов'язане із науковими дослідженнями кафедри регіональ!
ного управління, місцевого самоврядування та управління
містом Національної академії державного управління при
Президентові України, що здійснюються у межах комплек!
сного наукового проекту "Механізми державного управлі!
ння функціональною спроможністю кадрового потенціа!
лу органів державної влади й місцевого самоврядування в
сфері організації надання якісних публічних послуг: тео!
ретичне та методологічне їх забезпечення".
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що
в науковій літературі досліджується досить широкий ком!
плекс проблем, до стосуються лідерства в цілому. Особ!
ливий інтерес у контексті даного дослідження становлять
наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, в
яких проблеми лідерства досліджуються в контексті впли!
ву ситуаційних чинників, а саме: М. Армстронг, М. Едель!
ман, Дж.Пейдж, А. Рудська, Р. Стогділ, Е. Фромм та ін.
Проте при всій значущості теми розвитку лідерства
вона вивчена ще не у повному обсязі. На сьогодні вітчиз!
няними вченими недостатньо опубліковано наукових
праць, що досліджують цю проблематику, зокрема май!
же відсутні праці дослідження лідерства в системі місце!
вого самоврядування.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є дослідження ситуаційних чинників, які
впливають на формування та розвиток лідерства на різних
рівнях системи місцевого самоврядування України.

Виходячи з мети, в статті вирішувалися наступні зав!
дання:
— виокремити ситуаційні чинники, які впливають на
формування та розвиток лідерства на різних рівнях сис!
теми місцевого самоврядування;
— змоделювати ситуацію в системі місцевого само!
врядування, яка впливає на формування лідерства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз наукових робіт засвідчує, що у світі існує при!
близно 10 тис. різнопланових досліджень лідерства, які
направлені на пошук розуміння цього багатоаспектного
феномену.
Ряд учених дотримується точки зору, згідно з якою
необхідно чітко виділяти два виміри дослідження лідер!
ства:
1. Особистісні властивості лідера, які можна аналі!
зувати, виходячи з двох підходів, а саме: характеристики
поведінки лідера та опису його особистісних рис.
2. Ситуацію та її характеристику, яку можна роз!
глядати з різних точок зору, зокрема оцінювати на
мінливість та універсальність [1, с. 203].
Дослідження лідерства вказує на те, що все більшу
роль у його формуванні та розвитку відіграють ситуаційні
фактори, які включають особисті якості підлеглих / по!
слідовників, їх потреби, вплив і вимоги середовища, ха!
рактер завдання, наявну інформацію та ресурси тощо.
Аналізуючи ситуацію, у якій прослідковується лі!
дерство, можна стверджувати, що це набір цінностей, ус!
тановок і відносин, з якими групі людей чи окремій осо!
бистості доводиться мати справу й завдяки яким відбу!
вається завчасне планування дій, а успішне завершення
дій винагороджується.
За нашими дослідженнями, змодельована ситуація
формування та розвитку лідерства в системі місцевого са!
моврядування включає наступні складові:
— вплив зовнішнього середовища на суб'єкт управл!
іння (складність вирішуваних завдань, які ставить об'єкт
управління та органи державної влади; активність грома!
дян; демографічна ситуація, політичний клімат; географ!
ічне розташування; масштабність території впливу та ін.);
— структуру міжособистісних внутрішньогрупових
відносин всередині органу місцевого самоврядування;
— систему базових та індивідуальних цінностей і
відносин;
— внутрішньоорганізаційну культуру, яка склалася у
відповідному елементі системи місцевого самоврядуван!
ня;
— місцеві традиції та звичаї, які підтримуються та роз!
діляються більшістю населення відповідної території.
Це твердження корелюється з дослідженнями
А.І. Рудської, яка доводить, що "виходячи з наявної ситу!
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ації можна, наприклад, переформувати групи з тим, щоб
домогтися психологічної сумісності з особою керівника,
змінити посадові повноваження окремих членів колекти!
ву або навіть внести деякі корективи в задачі, що вирішу!
ються" [2, с. 96].
Досліджуючи на практиці діяльність системи місце!
вого самоврядування ми отримали наступні результати,
які пояснюють, як ситуативні фактори впливають на фор!
мування та розвиток лідерства.
На рівні територіальної громади, досліджуючи
діяльність селищного голови в контексті впливу ситуації
на його поведінку та стиль управління як керівника вико!
навчого органу ради та як "головної посадової особи те!
риторіальної громади відповідного селища" [3, ст. 12],
який головує на засіданнях ради та підписує прийняті ра!
дою рішення, можемо констатувати наступне:
— у даній ситуації чітко окреслених територіальних,
ресурсних, інформаційних можливостей, роль селищно!
го голови як формального лідера територіальної грома!
ди є ключовою для формування лідерства, оскільки він,
зважаючи на законодавчо визначений статус, використо!
вує всі основні форми влади (владу, яка базується на ви!
нагороді та примушенні, експертну владу, владу прикла!
ду (еталонну), традиційну владу) та в залежності від ситу!
ації здійснює вплив і користується різними стилями уп!
равління, а це означає, що він може використовувати різні
види лідерства в залежності від ситуації;
— для ефективної роботи селищної ради та виконав!
чого комітету (прийняття рішень, які відповідають і задо!
вольняють потреби мешканців територіальної громади)
голова селищної ради повинен чітко відчувати настрої де!
путатів та членів виконавчого комітету і в залежності від
поставлених цілей коритися цим настроям чи намагатися
вплинути на ситуацію;
— сільський голова особисто повинен знати кожно!
го депутата і члена виконавчого комітету, його потреби
та інтереси, щоб розуміти мотиви, які можуть спонукати
їх згуртуватися навколо вирішення суспільно корисних пи!
тань та, в разі потреби, аргументовано зупинити дії таких
осіб, які можуть чинити перешкоди у прийнятті чи реалі!
зації рішень;
— лідер територіальної громади повинен неусипно
слідкувати за діями свого найближчого оточення (секре!
тарем ради, заступником (при наявності), бухгалтером,
землевпорядником, представником військомату, паспор!
тистом, економістом та ін.) шляхом постійного особисто!
го спілкування. Саме це найближче оточення формує
клімат у селищній раді, авторитет, довіру та щодня ство!
рює конфліктні ситуації, які або поступово вирішуються,
або накопичуються і створюють атмосферу неприйняття
місцевої влади, її рішень і дій, а значить унеможливлю!
ють підтримку населенням дій місцевої влади. І тоді про
формування та розвиток лідерства в даній територіальній
громаді, за підтримки органів місцевого самоврядування
не йдеться.
— у залежності від ситуації голова селищної ради, в
межах своїх повноважень, повинен спонукати депутатсь!
кий корпус та членів виконавчого комітету взаємодіяти і
мати постійний зворотний зв'язок з мешканцями терито!
ріальної громади для обізнаності з потребами громадян
та максимального задоволення цих потреб шляхом прий!
няття відповідних рішень;
— голова територіальної громади повинен бути
взірцем для виборців, депутатів, членів виконавчого ком!
ітету та інших осіб, оскільки лише особам, які володіють
відповідним набором цінностей, що являють собою пред!
мети людських устремлінь, бажань, фактів дійсності, які
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не залишають людей байдужими, вдається згуртовувати
навколо себе людей та вести їх за собою до досягнення
цілей;
— мешканці територіальної громади надзвичайно ак!
тивно впливають на діяльність сільського голови, його по!
ведінку, стиль, працездатність і відношення до роботи.
Такий же вплив здійснюють вони і на діяльність місцевої
ради, виконавчого комітету, органів самоорганізації на!
селення. Цей вплив формує різні ситуації в залежності від
активності населення у вирішенні нагальних потреб, за!
лежить він і від демографічної ситуації та розвитку інфра!
структури, наявності робочих місць, сталої традиції по!
ведінки населення та ін.;
— на рівні територіальної громади вплив політики
відчувається опосередковано і залежить від масштабів на!
селеного пункту, його ресурсної привабливості, геогра!
фічного розташування тощо.
Таким чином, на рівні органів місцевого самовряду!
вання територіальної громади формування та розвиток
лідерства можливий за умов відповідності обрання до
органів влади територіальної громади осіб, які володіють
ціннісними орієнтаціями, що сприймаються та по!
діляються жителями територіальної громади, за рахунок
чого можливо розвивати взаємодію між органами влади
та громадянами для задоволення потреб мешканців те!
риторіальної громади. Крім цього, враховуючи обме!
женість території, ресурсів та ін. та ймовірність того, що
мешканці населеного пункту особисто знайомі з головою
місцевої ради та його найближчим оточенням, представ!
никам місцевого самоврядування необхідно систематич!
но проводити формальні та неформальні зустрічі на
різних площадках з громадськістю і ділитися з нею пла!
нами й отримувати зворотний зв'язок про вже реалізо!
вані рішення.
На рівні районних та обласних рад, в яких є пред!
ставники політичних партій, ситуаційні чинники значно
відрізняються від тих, які впливали на формування лідер!
ства та його розвиток на рівні територіальної громади.
Роль особистості, яка переважала на рівні терито!
ріальної громади, поступається місцем політичній доціль!
ності й тій політичній партії, яка перемогла на місцевих
виборах, або зуміла домовитися на певних умовах. Які б
знакові особи не пройшли за мажоритарною системою,
як правило, на посади голови районної чи обласної ради
обирають осіб від партії переможниці місцевих виборів.
Така ситуація призводить до того, що особисті якості
лідера!керівника ради вже не оцінюються мешканцями
територіальних громад, не звертається увага на найближ!
че оточення, оскільки дана особа повинна володіти перш
за все відданістю партії та умінням приносити зиск для
партії використовуючи всі наявні ресурси.
Прихильниками та послідовниками лідера в даній си!
туації є однопартійці, лідируюча роль яких визначена си!
туацією, а не характеристиками особи. Вплив, який вони
здійснюють, базується на використанні влади примушен!
ня та традиційної влади. Основним завданням такої
лідерської команди є формування позитивного іміджу
партії за рахунок здійснення різних піар кампаній із за!
лученням засобів масової інформації.
Важливим ситуаційним чинником, який впливає на
формування лідерського середовища в представницьких
органах місцевого самоврядування районного та облас!
ного рівнів є вибори до Верховної Ради України. В за!
лежності від того, які політичні сили пройшли до Верхов!
ної Ради, такі ж політичні сили, з невеличким можливим
відхиленням у деяких регіонах України, очолюють ради і
займають у них лідируюче положення. Враховуючи
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постійні вибори, які відбуваються як у визначений термін
так і достроково, і постійні маятникоподібні коливання у
виборі антагоністичних партій, можемо стверджувати, що
на районному та обласному рівні значно важче формува!
ти лідерське середовище. Це доводиться наступними ар!
гументами:
— ситуаційні фактори, які впливають на діяльність
представницьких органів місцевого самоврядування рай!
онного та обласного рівнів є надзвичайно різнопланови!
ми і різними за силою впливу, що, як правило, не дають
можливості обирати лідера (голову ради) за його особи!
стісними і професійними характеристиками;
— голова ради (формальний лідер) висувається
партією переможницею, а не обирається за класичним
сценарієм висування лідера як особи наділеної ціннісни!
ми орієнтаціями, які поділяються більшістю;
— оточення лідера (послідовники) — це однопартійці,
які формують відповідну фракцію в раді. Голосувати в
розріз рішення фракції вважається неприйнятним і за це
слідує відповідне покарання. Зважаючи на цей факт, од!
нопартійці, які висували і голосували за даного голову
ради підтримують його не тому, що розділяють його по!
зицію, а тому, що вимушені, зважаючи на ситуацію, в якій
перебувають.
На районному чи обласному рівні, крім формального
лідерства, суттєву роль відіграє неформальне лідерство,
яке проявляють представники інших партій та "мажори!
тарники". В цьому випадку, роль особистості як носія
лідерських якостей превалює над партійною приналежн!
істю та політичною доцільністю і спрямована на задово!
лення потреб виборців, або ж власних потреб в афіліації,
владі та досягненнях.
Такі особистості, володіючи певними рисами особи!
стісного та професійного характеру і наділені лідерськи!
ми якостями формують осередки впливу в раді, збираю!
чи навколо своєї особистості прихильників та послідов!
ників, які розділяють поведінку та ідеї неформального
лідера. Такі осередки керівництву ради доцільно пере!
творювати в постійні депутатські комісії, щоб унормува!
ти статус неформального лідера і поставити їх у певні за!
конодавчо визначені рамки та придати цій групі цільової
направленості, за яку можна запитати і таким чином мати
вплив над групою. В іншому випадку, таке утворення може
перетворюватися в депутатську групу або фракцію і, в разі
неприйняття її керівництвом ради як впливової сили, може
перетворитися в опозиційний до керівництва ради осере!
док. Це має як позитивну, так і негативну сторону. До не!
гативу слід віднести блокування рішень ради щодо різних
питань соціально!економічного, культурного та духовного
життя територіальних громад та управління об'єктами
спільної комунальної власності. До позитивних моментів,
з точки зору виборців, розкриття інформації негативної
діяльності ради чи її посадових осіб, а також інформації
щодо використання ресурсів.
На нашу думку, на рівні районних та обласних рад
формуватися та розвиватися лідерство може як на рівні
керівництва ради (потреба в досягненнях переважає всі
інші потреби керівництва), так на рівні постійних депу!
татських комісій (за умови, якщо голова постійної депу!
татської комісії володіє професійними знаннями тієї сфе!
ри, яка охоплює діяльність комісії та ціннісними орієнта!
ціями, які притягують навколо нього депутатів та реалі!
стичними ідеями покращення діяльності тієї сфери, яку
очолює). Особливої уваги заслуговує діяльність апарату
ради, який більш стійкий до політичного впливу, а зна!
чить має більш!менш орієнтований на роботу, а не на "тим!
часове пересиджування" на роботі колектив, у якому, за

нашими спостереженнями, найбільш ефективно форму!
вати та розвивати лідерство, оскільки саме від підготов!
лених до розгляду проектів рішень залежить ефективність
діяльності ради, її авторитет і імідж.
Для формування якісних проектів рішень необхідно
мати постійний зворотний зв'язок з територіальними гро!
мадами чи районами, а також безпосередньо виборця!
ми, системно здійснювати моніторинг ситуації у всіх сфе!
рах життєдіяльності відповідної території та відмічати, оп!
рилюднювати та поширювати кращі практики вирішення
нагальних потреб громадян. Таким чином, можна підтри!
мувати, заохочувати та розповсюджувати лідерство на
рівні відповідного адміністративно!територіального утво!
рення.
Наступним майданчиком системи місцевого самовря!
дування України для формування та розвитку лідерства
слугують Всеукраїнська асоціація сільських та селищних
рад (далі — ВАССР), Всеукраїнська Асоціація органів
місцевого самоврядування "Українська Асоціація район!
них та обласних рад" (далі УАРОР), Асоціація міст Ук!
раїни (далі — АМУ).
Основні завдання АМУ зосереджені на захисті закон!
них прав та інтересів міст!членів Асоціації, підтримці та
розвитку місцевого самоврядування в Україні.
На сьогодні АМУ має мережу регіональних відділень
у всіх областях України та об'єднує 557 міст, селищ і сіл,
в яких проживає 80% населення України.
У межах своєї діяльності АМУ представляє та захи!
щає інтереси міст у Кабінеті Міністрів України, Верховні
Раді України та інших органах центральної виконавчої
влади, розробляє пропозиції щодо внесення змін до за!
конодавчої бази місцевого самоврядування та управлін!
ня на місцях, надає інформаційну, організаційну та кон!
сультативно!експертну допомогу містам!членам АМУ,
займається розробкою навчальних програм з проблем
підготовки кадрів для системи місцевого самоврядуван!
ня, знайомить з кращими практиками управління на місце!
вому рівні тощо. АМУ планомірно поглиблює стосунки
між українськими містами та їх європейськими партнера!
ми.
Наступна асоціація місцевого самоврядування ВАССР
представлена 25 регіональними відділеннями та 7 вико!
навчими дирекціями в областях, які об'єднують селищні
та сільські ради, що представляють більше 8,5 тис. тери!
торіальних громад.
У ВАССР працюють 4 профільних комісії, які реагу!
ють на звернення членів асоціації, беруть участь у обго!
воренні законодавчих ініціатив, активно співпрацюють з
профільними міністерствами та відомствами.
Основними завданнями ВАССР є:
— об'єднання зусиль сільських та селищних рад,
спрямованих на захист прав та інтересів відповідних те!
риторіальних громад;
— сприяння органам місцевого самоврядування у
підготовці проектів їх рішень;
— створення умов для ефективнішого здійснення по!
вноважень місцевого самоврядування;
— налагодження взаємодії з органами державної вла!
ди у процесі вирішення питань місцевого та регіонально!
го розвитку з метою узгодження загальнодержавних, ре!
гіональних та місцевих інтересів шляхом проведення кон!
сультацій, підготовки висновків та пропозицій до проектів
нормативно!правових актів із зазначених питань;
— координація діяльності членів для досягнення мети
та виконання завдань ВАССР.
Крім цього, ВАССР вивчає та поширює передові до!
сягнення в управлінні місцевими справами, здійснює про!
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світницьку роботу, зокрема, проводить навчання очіль!
ників територіальних громад у Зимовій та Літній школі
місцевого самоврядування.
З метою реалізації спільних проектів, досліджень і на!
укових розробок у сфері соціально!економічного і куль!
турного розвитку сільських та селищних територій нала!
годжує ділові контакти з науковими організаціями та на!
уково!виробничими підприємствами.
Започатковано видання науково!популярного журна!
лу "Вісник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних
рад", у якому висвітлюються думки та прагнення керівників
органів місцевого самоврядування, оприлюднюються
кращі практики управління засновані на лідерстві тощо.
Проводиться Конкурс "Кращі практики розвитку
сільських територій", основним завданням якого є залу!
чення більш широкого кола журналістів до постійного вис!
вітлення питань розвитку сільських територій, створення
та підтримання позитивного іміджу сільських та селищ!
них рад, територіальних громад, громадських об'єднань.
На системній основі проводяться науково!практичні
регіональні конференції, спрямовані на формування на!
уково!експертного потенціалу для активної участі в зако!
нотворчому процесі.
Налагоджені ділові контакти ВАССР із міжнародни!
ми організаціями. Для створення дієвого механізму на!
дання послуг органам місцевого самоврядування вона
бере участь у програмах Ради Європи "Посилення місце!
вої демократії та підтримка реформ місцевого самовря!
дування в Україні", "Посилення інституційної спромож!
ності органів місцевого самоврядування в Україні" та
швейцарсько!українському проекті DESPRO "Підтримка
децентралізації в Україні". Співпрацює з Міжнародним
фондом "Відродження" та ін.
З метою більш ефективного виконання завдань і
функцій місцевого самоврядування, розв'язання актуаль!
них проблем соціально!економічного розвитку в районах
та областях України, розширення формату співпраці і роз!
витку контактів у питаннях взаємообміну досвідом і кра!
щою діяльністю, гідного представлення інтересів район!
них та обласних рад на загальнодержавному рівні ство!
рено УАРОР.
На сьогодні УАРОР має 11 Регіональних відділень у
таких областях: Вінницькій, Житомирській, Кіровог!
радській, Луганській, Миколаївській, Рівненській,
Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій,
Черкаській.
При УАРОР працюють постійні комісії:
— Комісія з питань європейської інтеграції;
— Комісія з питань державного будівництва та місце!
вого самоврядування;
— Комісія з питань регіонального розвитку;
— Комісія з соціальних та гуманітарних питань;
— Комісія з питань охорони здоров'я;
— Комісія з питань бюджетної та податкової політики;
— Комісія з питань містобудування та житлово!кому!
нального господарства;
— Комісія з питань екологічної політики;
— Комісія з питань економічного розвитку, комуналь!
ної власності та земельних відносин;
— Комісія з питань транскордонного та міжрегіональ!
ного співробітництва.
За підтримки Програми розвитку ООН УАРОР систе!
матично проводить ряд тренінгів для представників місце!
вого самоврядування з метою підвищення фахової обізна!
ності посадовців місцевого самоврядування районного та
обласного рівнів. За Програмою Ради Європи "Посилен!
ня інституційної спроможності органів місцевого само!
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врядування в Україні" УАРОР проводить конкурс на
участь у програмі навчання "Академія лідерства".
Для взаємної підтримки, допомоги, консолідації інте!
ресів місцевого самоврядування на всеукраїнському рівні
Асоціація міст України, ВАССР та УАРОР уклали угоду
про заснування Національного конгресу місцевого само!
врядування. Конгрес має на меті сприяти узгодженню між
Асоціаціями позицій з ключових питань розвитку місце!
вого самоврядування заснованого на лідерстві як ново!
му способі організації влади в громадянському суспільстві
з розвиненою громадянською свідомістю населення,
удосконаленню територіальної організації влади, місце!
вого і регіонального розвитку, поліпшенню функціонуван!
ня інституту місцевого самоврядування всіх рівнів.
Крім асоціацій, інтереси місцевого самоврядування
представляє Всеукраїнське громадське об'єднання "Клуб
мерів", діяльність якого направлена на популяризацію
кращих практик місцевих та регіональних органів влади,
сприяння встановленню міжнародних зв'язків та розвит!
ку міжнародної співпраці для розв'язання проблем місце!
вого самоврядування.
"Клубом мерів" створено постійно діючу "Школу доб!
рого врядування", яка проводить навчальні семінари для
нині діючих міських голів.
Таким чином, на рівні асоціацій місцевого самовря!
дування України створено дієвий майданчик з формуван!
ня та розвитку лідерства, який пропагує кращі практики
управління на місцевому рівні, навчає новим підходам
взаємодії влади та громадськості, вчить брати на себе
відповідальність і досягати поставлених цілей.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Проведене дослідження дало змогу констатувати, що
ситуативні фактори, які формують лідерство в системі
місцевого самоврядування можна згрупувати в модель си!
туаційних факторів формування лідерства в системі місце!
вого самоврядування. Крім цього, в статті доведено, що
на різних рівнях системи місцевого самоврядування пере!
важають різні ситуаційні чинники, які формують лідерство.
Література:
1. Амстронг М. Практика управления человеческими
ресурсами / М. Амстронг; пер. с англ. под ред. С. Мор!
двинова. — 8!е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
2. Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в
умовах реалізації соціальних проектів: дис. … канд. пси!
хол. наук: 19.00.05 — соціальна психологія / А.І. Рудська;
КНУ ім. Тараса Шевченка. — К., 2013.
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон Ук!
раїни від 21.05.1997 р. (зі змінами) / [Електронний ре!
сурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/280/97!вр
References:
1. Amstrong, M. (2004), Praktika upravlenija chel!
ovecheskimi resursami [Human Resource Management
Practice], 8rd ed, Piter.SPb., RUS.
2. Ruds'ka, A. (2013), "Psychological characteristics of
leadership in terms of social projects", Ph.D. Thesis, Sot!
sial'na psykholohiia, Taras Shevchenko National University
of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of
Ukraine "On local government in Ukraine", available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97!vr (Ac!
cessed 21 May 1997).
Стаття надійшла до редакції 30.03.2016 р.

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 354.1:504.062:620.9

Г. Б. Марушевський,
к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих,
Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В
ЕНЕРГЕТИЧНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ
G. Marushevskyi,
PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education,
Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION IN ENERGY POLICY IN EU AND UKRAINE
У статті досліджено практику інтеграції екологічної політики в енергетичну політику ЄС і здійсне
но аналіз нормативноправових основ екологізації енергетичної галузі України. Відповідно до
бачення розвитку енергетичної політики в ЄС, енергетика має бути не лише конкурентною і над
ійною, а й безпечною для довкілля. Інтеграція екологічної політики в енергетичну передбачає
зменшення впливу виробництва і споживання енергії на довкілля, підвищення енергоефектив
ності та збільшення частки відновлюваних джерел енергії. Для цього використовуються регуля
торні, ринкові, процедурні та інформаційноосвітні інструменти, добровільні угоди та інструмен
ти співробітництва. В Україні чинні нормативноправові акти не повною мірою відображають су
часні тенденції інтеграції екологічної політики в енергетичну. З набуттям членства в Енергетич
ному Співтоваристві Україна отримала новий імпульс для екологізації енергетики.
The article deals with the practice of environmental policy integration (EPI) in the EU energy policy
and the analysis of legal framework of EPI in the Ukraine's energy policy. According to the vision of the
EU energy policy, the policy should be not only competitive and reliable, but also safe for the
environment. The EPI in the energy policy leads to reducing environmental impacts of energy production
and consumption and increasing of energy efficiency and renewable sources of energy. Regulative,
marketbased, procedural, cooperative, information and educational instruments and voluntary
agreements are used for this purpose. In Ukraine, the current regulations do not fully reflect modern
trends in the EPI in energy policy. Joining to the Energy Community, Ukraine received a new impetus
for greening of energy policy.
Ключові слова: інтеграція, екологічна політика, енергетична політика, екологізація, збалансований роз#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Енергетика є однією з найважливіших для розвитку
і водночас найбільш ресурсовитратною та екологічно
небезпечною галуззю. Внаслідок масштабного викори!
стання викопних видів палива (кам'яне та буре вугілля,
нафта і природний газ) відбувається інтенсивне забруд!
нення довкілля. Споживання цих видів палива характе!
ризується підвищеним рівнем забруднення повітря, за!
грозою витікання великих обсягів нафти, забрудненням
грунту та води і значними концентраціями парникових
газів в атмосфері.
Заміна викопних палив природним газом (більш чи!
стим паливом, ніж кам'яне та буре вугілля чи нафта)
зменшує шкідливий вплив енергетики на довкілля в роз!
рахунку на одиницю використаної енергії. Разом з тим,
впровадження відновлюваних джерел енергії (таких, як
біомаса, вітрова та гідроенергія) не лише значно змен!
шує забруднення довкілля, а й сприяє безпеці постачан!

ня палива шляхом заміни імпортованих викопних видів
палива.
Країни Європи впроваджують енергетичну політи!
ку, яка дозволяє зменшити навантаження на довкілля,
обумовлене виробництвом енергії. Така політика містить
заходи з економії енергії та підвищення ефективності
використання енергії в процесі її перетворення та спо!
живання, перехід на менш забруднюючі види палива,
припинення субсидування поставок видів палива, які
сильно забруднюють довкілля, стимулювання розвит!
ку відновлюваних джерел енергії і таких цін, які мають
повніше відображати вартість використання енергії для
суспільства.
В Україні енергетика є основним забруднювачем
довкілля. На неї припадає 75% викидів діоксиду сірки,
50% викидів твердих частинок, 45% викидів оксиду
азоту та 69% загальних викидів парникових газів [1, с.
93]. Серед усіх впливів на довкілля та населення Украї!
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ни наймасштабнішими і найнебезпечнішими є газопилові
викиди підприємств паливно!енергетичного комплексу.
Врахування екологічної складової під час розроб!
лення програм і планів в енергетичній галузі є одним з
найважливіших напрямів інтеграції екологічної політи!
ки в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Принцип інтеграції екологічної політики в енергетич!
ну політику знайшов своє відображення в офіційних до!
кументах ЄС [2—4] та аналітичних матеріалах [5; 6]. В
Україні інтеграцію екологічної політики розглядають пе!
реважно як процес "екологізації". Екологічні аспекти
енергетичної політики України досліджували Г.Г. Геле!
туха [7], В.В. Каплун [8], Б. Коробко [9], В.Я. Шевчук та
інші [10]. Беручи до уваги членство України в Енерге!
тичному Співтоваристві та необхідність імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, є потреба
оцінити нормативно!правову базу інтеграції екологічної
політики в енергетичну політику України, зважаючи на
досвід ЄС.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження практики інтеграції еко!
логічної політики в енергетичну політику ЄС і здійснен!
ня аналізу нормативно!правових основ інтеграції еко!
логічної політики в енергетичну політику України.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Концепція інтеграції екологічної політики викорис!
товується в західних країнах, починаючи з кінця 1980!х
років. Її поява пов'язана з тим, що традиційна екологіч!
на політика та законодавство у більшості випадків не
можуть запобігти тиску різних галузей економіки на
довкілля. Для зменшення негативного впливу на довкі!
лля необхідно, щоб у кожній галузі екологічні вимоги
враховувалися на рівні формування галузевої політики.
В Європейському Союзі принцип інтеграції еколо!
гічних питань у розроблення та запровадження інших
політик ЄС був закріплений у 1997 р. "Договором про
створення ЄС" (Амстердамський договір). Це означає,
що екологічні питання мають враховуватися в процесі
розроблення та застосування будь!якої політики ЄС.
На загальноєвропейському рівні інтеграція еколо!
гічних вимог в усі сфери політики ЄС вперше була озвуче!
на на засіданні Європейської Ради в Кардіффі у 1998 р.
Згодом в ЄС почали розробляти стратегії інтеграції еко!
логічних питань в галузеві політики, які отримали назву
Кардіффських стратегій. У першу чергу було розроб!
лено стратегії інтеграції для сільського господарства,
енергетики та транспорту. У грудні 1999 р. у рамках Кар!
діффського процесу було прийнято "Стратегію інтег!
рації питань довкілля та збалансованого розвитку в
енергетичну політику", яка визначила такі основні на!
прями діяльності у сфері інтеграції екологічної політи!
ки в енергетичну:
— зменшення впливу виробництва та споживання
енергії на довкілля;
— заохочення енергозбереження та ефективного
використання енергії;
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— збільшення частки виробництва та використання
відновлюваних джерел енергії.
У 2001 р. Європейська Рада ухвалила "Стратегію
збалансованого розвитку ЄС", а у 2006 р. — "Оновлену
стратегію збалансованого розвитку ЄС". У цій стратегії
в розділі "Зміна клімату та екологічно чиста енергія"
визначено, зокрема, такі завдання:
— енергетична політика має бути узгоджена з ціля!
ми безпеки поставок, конкурентоспроможності та еко!
логічної збалансованості;
— збільшення частки відновлюваних джерел енергії
в загальному обсязі споживання первинних енергоре!
сурсів (до 15% до 2015 р.);
— збільшення частки використання біопалива у ав!
томобільному паливі (до 8% до 2015 р.);
— досягнути економії кінцевого споживання енергії
на рівні 9% (до 2017 р.).
У 2007 р. Європейська комісія розробила документ
"Енергетична політика для Європи", в якому були ви!
значені такі цілі енергетичної політики ЄС: скорочення
викидів парникових газів на 20%, збільшення частки
відновлюваних джерел енергії до 20% та підвищення
енергоефективності на 20% [2].
Оскільки ці цілі є досить амбітними Європейська
комісія у 2010 р. підготувала стратегію "Енергетика
2020: стратегія конкурентоспроможної, збалансованої
і безпечної енергетики". Стратегія передбачає реаліза!
цію п'яти пріоритетних завдань [3]:
1) досягнення енергетично ефективної Європи (еко!
номія енергії на 20% до 2020 р.);
2) розбудова по!справжньому загальноєвропейсь!
кого інтегрованого енергетичного ринку (який до 2015
р. має охопити всі країни ЄС і призведе до зростання
ролі ринків порівняно з двосторонніми угодами);
3) розширення прав і можливостей споживачів і до!
сягнення високого рівня надійності та безпеки (через про!
ведення реформ у ціноутворенні, підключення спожи!
вачів до мереж і прозоре нарахування вартості послуг);
4) посилення лідерських позицій Європи у розвит!
ку енергетичних технологій та інновацій;
5) зміцнення зовнішнього виміру енергетичного
ринку ЄС.
Враховуючи те, що майже 80% від загального об!
сягу парникових газів в ЄС припадає на викиди, пов'я!
зані з енергетикою, Європейський Союз також розроб!
ляє політику у сфері енергетики та клімату, спрямовану
на перехід до низьковуглецевої енергетики. У 2014 р.
Європейська Рада прийняла документ "Основи політи!
ки у сфері клімату та енергії в період з 2020 по 2030
рр.", підготовлений Європейською комісією [4]. В цьо!
му документі визначені такі цілі ЄС на період до 2030
р.: зменшення на 40%, у порівнянні з рівнем 1990 р.,
викидів парникових газів; частка відновлювальної енер!
гетики повинна становити не менше 27% від обсягів
енергоспоживання; збільшення енергоефективності на
27% до 2030 р.
Інтеграція екологічної складової в програми та пла!
ни різних галузей енергетики дає можливість знизити
негативний вплив енергетики на довкілля, підвищити
рівень енергоефективності й енергозбереження та
підвищити конкурентоспроможність енерговиробників
на зовнішньому і внутрішньому ринках.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ключовим завданням у сфері економіки, енергети!
ки та довкілля є розроблення інструментів і заходів, які
сприятимуть подальшому соціально!економічному роз!
витку з одночасним зменшенням, а в кінцевому підсум!
ку і розривом зв'язку між використанням енергії в про!
цесі виробництва і споживання та її значним впливом на
довкілля. Виділяють такі інструменти інтеграції еколо!
гічної політики в енергетичну [5; 6, с. 72—75]:
1. Регуляторні інструменти: встановлення лімітів на
викиди; технологічні вимоги; нормативні акти та стан!
дарти; енергетична сертифікація будівель; використан!
ня відновлюваних джерел енергії; перехід на більш чисті
види палива, використання ко!генерації; використання
більш чистих технологій для теплоелектростанцій, які
працюють на викопному паливі; обмеження виробницт!
ва або торгівлі енергоресурсами.
2. Ринкові інструменти: ліквідація або реформа тих
субсидій в енергетичній галузі, які негативно впливають
на довкілля; інтеграція природоохоронних критеріїв в
енергетичні інвестиції та субсидії; податки на енергію, що
використовується; диференціація податків на користь
відновлюваних джерел енергії та енергетично маломісткої
продукції; податкові стимули для інвестицій в енергозбе!
рігаючі галузі та розвиток енергозберігаючих технологій.
3. Процедурні інструменти: моніторинг енергоефек!
тивності та енергозбереження; звітування щодо енер!
гоефективності, використання відновлюваних джерел
енергії, обсягів викидів забруднюючих речовин і енер!
гозбереження; енергетичний та екологічний аудит;
включення критеріїв енергетичної ефективності в стра!
тегічну екологічну оцінку (СЕО) та оцінку впливу на на!
вколишнє середовище (ОВНС).
4. Інструменти співробітництва: фінансова підтрим!
ка демонстраційних проектів; фінансова підтримка дос!
ліджень; плани дій щодо енергозбереження та викори!
стання відновлюваних джерел енергії; обмін інформа!
цією; проведення досліджень.
5. Інформаційно!освітні інструменти: забезпечення до!
ступу до інформації в енергетичній галузі; реалізація інфор!
маційно!просвітницьких програм; освіта, підвищення квал!
іфікації та консультування; екологічне маркування.
6. Добровільні угоди щодо зниження споживання
енергії: добровільні зобов'язання промислових
підприємств; добровільні партнерства заінтересованих
сторін; міжміністерські угоди; кодекси поведінки; еко!
логічні контракти.
За оцінками С. Шмітт і К. Шульце, в ЄС для контро!
лю забруднення атмосферного повітря використову!
ються переважно регуляторні (51% від усіх інструментів
контролю забруднення) та процедурні інструменти
(27%). У сфері екологізації енергетичної політики, яка
пов'язана з підвищенням енергозбереження та енерго!
ефективності й використанням відновлюваних джерел
енергії, переважно застосовуються інструменти співро!
бітництва (52%) [5].
В Україні процес інтеграції екологічної політики тра!
диційно розглядають як процес "екологізації", під яким
розуміють процес постійного і послідовного запровад!
ження правових, економічних, технічних, технологічних
і управлінських рішень, які дозволяють підвищувати
ефектив!ність використання природних ресурсів і одно!
часно зберігати якість довкілля.

В. Я. Шевчук та ін. визначають такі фактори еколо!
гізації енергетики України [10, с. 7—8]:
— збільшення частки відновлюваних джерел енергії
у загальному обсязі енергоспоживання;
— перехід на екологічно безпечні моделі і техно!
логії енергоспоживання та відмова від енерговитратних
моделей виробництва і споживання;
— екологічна модернізація існуючих потужностей;
— узгодженість екологічної та енергетичної політи!
ки на національному та галузевому рівнях і на рівні
підприємств;
— впровадження енергетичного менеджменту
підприємств;
— розповсюдження прикладів енергозбереження
та енергоефективності.
Основні напрями енергетичної політики України виз!
начаються "Енергетичною стратегією України на період
до 2030 року". Перший варіант цієї стратегії був затвер!
джений у 2006 р. розпорядженням Кабінету Міністрів
України (№ 145!р від 15.03.2006 р.). Стратегія значною
мірою концентрувалася на зростанні генерації та спо!
живання електроенергії, зокрема на нарощуванні нових
потужностей атомного промислового комплексу,
збільшенні видобутку власного вугілля для забезпечен!
ня потреб теплоенергетики та зростанні споживання
первинних енергоресурсів.
Стратегія звернула увагу на екологічні проблеми, по!
в'язані з виробництвом енергії та видобуванням вугілля,
нафти та газу. Цим питанням присвячено окремий розділ
Стратегії "8. Загальні екологічні проблеми, зумовлені ви!
робничою діяльністю підприємств паливно!енергетично!
го комплексу, та шляхи їх розв'язання". Певною мірою
було зроблено акцент на екологічній небезпеці від заб!
руднення повітря пилом і оксидами сірки та азоту, акуму!
лювання золошлакових відходів, теплового та хімічного
забруднення поверхневих і підземних вод. Разом з тим, у
Стратегії не було приділено належної уваги відновлюва!
ним джерелам енергії, а також питанням енергозбережен!
ня та енергоефективності. Крім того, ефективність реалі!
зації положень Стратегії була обмежена через відсутність
ефективних механізмів її впровадження.
У листопаді 2005 р. було підписано "Договір про
заснування Енергетичного Співтовариства" — міжна!
родно!правової організації, діяльність якої спрямова!
на на забезпечення енергетичної безпеки ЄС. Участь в
Енергетичному Співтоваристві — це форма економіч!
ної інтеграції до ЄС у сфері енергетики, яка є не!
від'ємною складовою повної інтеграції країни до ЄС.
З 1 лютого 2011 р. Україна стала повноправним чле!
ном Енергетичного Співтовариства після набуття чин!
ності "Протоколу про приєднання України до Енерге!
тичного Співтовариства", яким передбачено, зокрема,
графік імплементації Україною правових норм ЄС у
сфері енергетики, що охоплює загалом період до 1 січня
2018 р. Відтак, Україна отримала новий імпульс для еко!
логізації енергетики і фактично набуває в енергетичній
галузі статусу, який вона матиме в разі членства в ЄС.
Ставши повноправним членом Енергетичного Співто!
вариства, Україна зобов'язалась імплементувати ряд євро!
пейських директив і регламентів у сферах природного газу
та електроенергії, охорони довкілля, відновлюваних дже!
рел енергії. Зокрема, це стосується Директиви 2001/80/
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ЄC про великі спалювальні установки, яка передбачає різке
скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу
тепловими електростанціями і яка має бути імплементова!
на до 1 січня 2018 р. Починаючи з 2016 р., цю директиву
замінила Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди
(всеохоплююче запобігання і контроль за забруднення!
ми), яка встановлює жорсткіші вимоги до нових устано!
вок, але надає Україні особливі умови для існуючих спа!
лювальних установок (більше 50 Мвт).
У рамках Енергетичного Співтовариства Україна взя!
ла на себе зобов'язання щодо розвитку відновлюваних
джерел енергії. В Україні вже прийнято базове законо!
давство, що регулює це питання та достатньо високі
пільгові (так звані "зелені") тарифи на електроенергію з
відновлюваних джерел, що вже викликали значний інте!
рес інвесторів до розвитку цього сегменту ринку елект!
роенергії. Однак залишився невирішеним ряд питань,
зокрема питання регулювання доступу об'єктів віднов!
люваної енергетики до електропередавальних мереж і
дозвільна процедура щодо встановлення таких об'єктів,
що уможливлює державне втручання на цьому ринку.
Ще одним важливим документом, спрямованим на
впровадження дієвого механізму реалізації державної
політики у сфері енергоефективності, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива, є Дер!
жавна цільова економічна програма енергоефективності
та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлю!
ваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010—2015 рр. (постанова Кабінету Міністрів України №
243 від 1.03.2010 р.). Програмою було визначено значну
кількість завдань, виконання яких дасть змогу зменшити
залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг
споживання органічного палива, техногенний вплив на
довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем
теплопостачання; удосконалити механізм державного
управління і регулювання у сфері енергоефективності,
енергозбереження та альтернативної енергетики, опти!
мізувати структуру та обсяг енергоспоживання тощо.
На виконання затверджених урядом програмних
документів у сфері енергетики та зобов'язань, які взя!
ла на себе Україна, ставши повноправним членом Енер!
гетичного Співтовариства, було затверджено Національ!
ний план дій з відновлюваної енергетики на період до
2020 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України №
902!р від 1.10.2014 р.). Реалізація цього Плану спрямо!
вана на розвиток сфери використання відновлюваних
джерел енергії, що забезпечує підвищення екологічної
та енергетичної безпеки, розвиток промисловості та
диверсифікацію джерел енергії. Планом, зокрема, пе!
редбачається довести частку відновлюваних джерел
енергії у кінцевому енергоспоживанні у 2020 р. до 11%,
а у 2035 році — до 20%. Реалізація в повному обсязі
положень Національного плану дій дасть змогу підви!
щити рівень енергетичної незалежності України та удос!
коналити механізм державного управління і регулюван!
ня у сфері відновлюваних джерел енергії.
У 2013 р. Міністерство енергетики та вугільної промис!
ловості розробило оновлену "Енергетичну стратегію Ук!
раїни до 2030 року", яку було ухвалено розпорядженням
Кабінету Міністрів України (№ 1071!р від 24.07.2013 р.).
Розроблення оновленої Енергетичної стратегії було
зумовлено, зокрема, необхідністю врахування пріори!
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тетних загальносвітових і вітчизняних тенденцій, серед
яких:
— значна орієнтація на охорону довкілля з поси!
ленням екологічних норм і розвитком генерації на базі
нетрадиційних і відновлюваних джерел;
— фокусування на реалізації заходів з енергоефек!
тивності та енергозбереження як засобу зниження ант!
ропогенного впливу на довкілля та засобу задоволення
зростаючого попиту на електроенергію без нового бу!
дівництва потужностей;
— зафіксовані на міжнародному рівні зобов'язання
України в рамках приєднання до Енергетичного співто!
вариства з адаптації законодавства України до норм ЄС
щодо регулювання енергетичної галузі (приведення тех!
нічних показників роботи ОЕС у відповідність до норм
ЄС; зниження викидів твердих частинок, оксидів сірки та
азоту до європейських норм) тощо.
В оновленій Енергетичній стратегії було визначено
основні завдання в галузі охорони довкілля, зокрема
забезпечення раціонального використання природних
ресурсів і мінімізація негативного впливу на довкілля.
Зазначено, що мінімізація негативного ефекту паливно!
енергетичного комплексу на довкілля повинна грунту!
ватися на концепції поетапного розроблення та реалі!
зації заходів, спрямованих на покращення стану довкі!
лля, залежно від їх вартості. Пріоритетність цих заходів
повинна визначатися їх екологічною актуальністю та
очікуваною еколого!економічною ефективністю. Також
акцентовано увагу на необхідності проведення зваже!
ної політики підвищення суворості екологічних вимог та
їх гармонізації з міжнародними стандартами, що забез!
печить введення нових екологічних нормативів без
різкого зниження рівня конкурентоспроможності
підприємств галузі або загрози їх зупинки. На відміну
від документу 2006 р., оновлена Енергетична стратегія
містить чітку вимогу розроблення комплексної довго!
строкової програми мінімізації негативних екологічних
наслідків паливно!енергетичного комплексу.
Для стимулювання підприємств до зниження викидів
парникових газів оновленою Енергетичною стратегією
передбачається розробити систему торгівлі викидами
парникових газів усередині країни в рамках реалізації
положень Кіотського протоколу.
Разом з тим, екологічні аспекти в Стратегії пропи!
сані в загальному вигляді без необхідної конкретики.
Не встановлено чіткі індикатори цілей екологічної скла!
дової, за якими можна відстежувати стан прогресу ус!
пішності екологізації розвитку енергетичної галузі. На!
приклад, не зазначено частку відновлюваних джерел
енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні.
У зв'язку з критичними зауваженнями та новими вик!
ликами у політичній, економічній та енергетичній сферах,
що постали перед Україною, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України підготувало проект "Кон!
цепції енергетичної стратегії України до 2035 року" [11]. В
концепції зазначається, що трансформація енергетично!
го сектору України має розпочатися з радикального пере!
гляду політики енергоефективності. Також зазначається,
що взяті Україною міжнародні зобов'язання та цілі забез!
печення збалансованого розвитку накладають на націо!
нальну економіку та енергетичний сектор вимоги щодо
необхідності інноваційного оновлення енергетичного сек!
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СИСТЕМА КООРДИНАЦІЇ ДІЙ
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SYSTEM OF GOVERNMENT REGULATION COORDINATION SUSTAINABLE REGIONAL
DEVELOPMENT

У статті визначено складові компоненти цілей державного регулювання регіональним роз
витком, які запропоновано об'єднати в п'ять блоків. Визначено характеристики регіону як сис
теми, на основі яких запропоновано власний підхід до функцій державного регулювання ста
лим регіональним розвитком. Наведено трактовки основних понять статті в інтерпретації відо
мих українських та зарубіжних вчених. Визначено чотири блоки функцій, які виконує державне
регулювання регіональним розвитком, згруповано та відображено у таблиці.
In the article the components of the purposes of state regulation of regional development, which
combine the proposed five blocks. Characteristics of the region as a system on which proposed its
own approach to the functions of state regulation of sustainable regional development. An
interpretation of the basic concepts in the interpretation of Article famous Ukrainian and foreign
scientists. Four blocks defined function that performs state regulation of regional development, are
grouped and displayed in the table.

Ключові слова: функції державного регулювання, сталий розвиток регіону, принципи державного ре#
гулювання.
Key words: the functions of government regulation, sustainable development of the region, the principles of
state regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ, ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Однією з важливих передумов розбудови України як
незалежної, демократичної, правової соціально орієн!
тованої держави, її інтеграції у світове співтовариство є
істотне підвищення рівня соціально!економічного розвит!
ку, забезпечення гідних умов життя населення незалеж!
но від місця проживання, а також зниження наявної
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міжрегіональної диференціації. Вирішення багатьох жит!
тєво важливих проблем, пов'язаних із просторовим роз!
витком Української держави та створенням ефективної
системи управління на місцевому рівні, зумовлює не!
обхідність розроблення комплексу теоретико!методоло!
гічних засад державного управління регіональним роз!
витком країни та формування понятійного апарату, що
грунтується на єдиному концептуальному підході, який
забезпечує взаємоузгодженість наданих визначень.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Методології здійснення державного управління як
суспільного явища та складного процесу, в тому числі
щодо розвитку регіональних та субрегіональних соц!
іально!економічних систем різних рівнів, присвятили
свої фундаментальні праці В.Б. Авер'янов, Б.І. Адамов,
Г.В. Атаманчук, В.М. Бабаєв, В.Д. Бакуменко, С.О. Біла,
В.Ю. Керецман, В.М. Князєв, В.А. Козбаненко, С.П. Ко!
ломийцев, В.С. Куйбіда, О.Я. Лазор, Г.І. Леліков,
В.В. Мамонова, В.М. Мартиненко, О.А. Машков, С.П. Мо!
сов, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, Г.С. Одінцова,
С.Є. Саханенко, В.М. Селіванов, Ю.П. Сурмін, B.В. Тер!
тичка, В.В. Цвєтков, Ю.О. Чернецький, Ф.І. Шамхалов,
Ю.П. Шаров та інші відомі вчені.
У формування уявлення про підходи до управління
регіонами країни, регіональний розвиток, засади роз!
роблення та здійснення регіональної політики, виявлен!
ня особливостей державної регіональної політики та
політик регіонів, окреслення їх суб'єктів та об'єктів ва!
гомий внесок зробили такі провідні науковці, як
Е.Б. Алаєв, Г.В. Балабанов, П.Т. Бубенко, З.С. Варналій,
C.Г. Галуза, З.В. Герасимчук, А.П. Голіков, Г.К. Губер!
на, М.І. Долішній, Л.М. Зайцева, Ю.М. Іпатов, Б.Т. Клія!
ненко, В.С. Кравців, О.П. Крайник, Н.Г. Кузнецов,
Л.М. Кузьменко, А.Г. Мазур, Т.С. Максимова та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є представлення системи координації
дій державного регулювання сталим регіональним роз!
витком і науково!прикладних засад удосконалення ком!
плексного механізму його реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Складові компоненти цілей державного регулюван!
ня регіональним розвитком доцільно об'єднати в п'ять
блоків. Зміст регіонального управління проявляється у
виконуваних ним функціях. Функції управління розгля!
даються дослідниками по!різному. Відштовхуючись від
характеристик регіону як системи, запропоновано влас!
ний підхід до функцій державного регулювання регіо!
нальним розвитком.
Перше. Характеристика регіону "множинність цілей"
спричиняє необхідність визначення цільових установок
з індикаторами і, відповідно, виділення в самостійний
блок функції "цілепокладання" в контексті кожного
ідентифікаційного простору з характеристикою "бага!
товимірності". Оскільки відправною точкою розвитку
регіону є визначення цільових установок і, з іншого боку,
до досягнення цілей прагне весь процес розвитку, не!
обхідно прийняти в якості однієї з функцій "цілепокла!
дання".
Цілепокладання забезпечується застосуванням су!
купності методичних прийомів. Складовою частиною
того ж цільового блоку функцій і наслідком характери!
стики "асинхронність" є обов'язкове стратегічне ціле!
покладання (довгострокове прогнозування) та визна!
чення тенденцій, перспективних напрямків розвитку.

Різна швидкість реакції тих чи інших факторів розвитку
вимагає розширення тимчасового діапазону для того,
щоб встигнути "імпортувати" чинники із зовнішнього
середовища або "виростити" їх у внутрішньо регіональ!
ному середовищі [5, с. 265]. З огляду на це, стратегічне
цілепокладання, визначення тенденцій, перспективних
напрямків — складові цільового блоку. Результати
практичного застосування цього блоку функцій відоб!
ражаються в документах програмно!цільового розвит!
ку.
Друге. Характеристики регіону "багаторівневість",
"наявність кордонів", "часткова відкритість" задають
двовекторну спрямованість державного регулювання
факторами регіонального розвитку.
Перший вектор — пряме (безпосереднє) регулюван!
ня контрольованих факторів в кожному ідентифікацій!
ному просторі. Регулювання, що реалізовується в ос!
новному в комплексі елементів, що відносяться до влас!
ності обласних і місцевих утворень, а також окремих
об'єктів державної власності, переданих в управління
обласній та місцевій владі.
Другий вектор — непряме (опосередковане) стиму!
лювання і мотивація частково контрольованих факторів
в кожному ідентифікаційному просторі. При всій їх схо!
жості, вони мають і суттєві відмінності, тому розмежує!
мо ці дві функції. Стимулювання, по!перше, засноване
на зовнішній підтримці, завдяки якій здійснюється вплив
на активність фактора розвитку, прискорення процесів,
що відбуваються, і, по!друге, має в своїй основі еконо!
мічну природу впливу. Наприклад, надання податкових
пільг інноваційно!активних підприємствах. Мотивація —
зовнішнє або внутрішнє спонукання економічного су!
б'єкта до діяльності в ім'я досягнення будь!яких цілей,
наявність інтересу до такої діяльності і способи його
ініціювання, спонукання. Мотивація — це, по!перше,
усвідомлене внутрішнє спонукання, прагнення до актив!
ності, цілеспрямованої дії, вирішення поставлених зав!
дань, що виявляється тільки тоді, коли вони до кінця
зрозумілі суб'єктом, і, по!друге, має в своїй основі со!
ціально!психологічну (фізіологічну, духовну, ціннісну)
потреба, після задоволення якої імпульс до дії істотно
знижується (наприклад, формування сімейних ціннос!
тей через інформацію в ЗМІ; соціальну рекламу, тра!
диції, етику, культуру).
Оскільки до кожного вектору застосовується відмін!
ний від іншого набір методів та інструментів управлін!
ня, розділимо ці функції на два самостійних блоки: пер!
ший блок — пряме регулювання, другий — стимулю!
вання — включає дві функції: стимулювання і мотива!
цію [2, с. 194].
З функціональної точки зору саме в рамках цих двох
блоків — пряме регулювання і стимулювання — це зав!
дання знаходить своє дозволом.
Третє. Характеристики регіону "багатовимірність",
"структурованість" вимагають координації складної
внутрішньої структури (підсистеми, елементна база і
зв'язку) і здійснення контролю за всією сукупністю еле!
ментів. Контроль включає два генеральних напрямки:
оцінка досягнення цільових індикаторів стійкого розвит!
ку і в разі відхилення коригування дій по їх досягненню,
в тому числі перегляд і вдосконалення застосовуваних
методів та інструментів управління.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Функції державного регулювання сталим розвитком регіону
Вихідна характеристика регіону

Постулати, що випливають з характеристик регіону

Зміст функції

Блок функцій - цілепокладання
Множинність цілей
Багатовимірність

Цілі в кожному ідентифікаційному просторі

Асинхронність

Потрібно розширений години, протягом яких того, щоб
встигнути «імпортувати» чинники із зовнішнього
середовища або «виростити» їх у внутрішньо
регіональної середовищі

Багаторівневість, наявність
кордонів, динамічність, часткова
відкритість, Багатоконтурні
управління, багатовимірність

Контрольовані фактори в кожному ідентифікаційному
просторі управляються через застосування методів
прямого впливу

Багаторівневість, наявність
кордонів, динамічність, часткова
відкритість. Багатоконтурні
управління, багатовимірність

Частково контрольовані чинники в кожному
ідентифікаційному просторі управляються через
застосування методів та інструментів непрямого
впливу соціально-психологічного характеру
Частково контрольовані чинники в кожному
ідентифікаційному просторі управляються через
застосування методів та інструментів непрямого
впливу соціально-психологічного характеру

Цілепокладання, середньоі короткострокове
планування
Тенденцепокладання,
стратегопоклодання
(довгострокове
прогнозування)

Блок функцій - регулювання
Регулювання

Блок функцій - стимулювання
Стимулювання

Мотивація

Блок функцій - контроль
Багатовимірність,
структурованість, велика
кількість підсистем

Координація:
- Зв'язків;
- Структурних процесів, координація
Контроль за всією сукупністю елементів: оцінка
поточного стану, коригування індикаторів цілей і
застосовуваних методів та інструментів

У той же час, тільки контрольної функції мало, ос!
кільки підсистеми регіону внаслідок їх різноманіття ви!
магають постійного скоординованого розвитку. Тому
контрольний блок функцій необхідно розширити функ!
цією координація в двох її проявах: координація
зв'язків, координація структурних змін. Координацію як
самостійну функцію поряд з функцією контролю ми зу!
стрічаємо в ряді робіт відзначають, що в управлінні
складними системами важливим завданням є узгоджен!
ня рішень окремих об'єктів з інтересами і цілями роз!
витку галузі, комплексу, народного господарства в ціло!
му. У представленому нами підході узгодження в своїй
сутності має природу, тотожну розглянутої нами коор!
динації.
І. Коліушко звертає увагу на дисфункціональність,
з одного боку, елементів регіону як економічної сис!
теми, з іншого боку, зв'язків між елементами [1, с. 124].
При цьому вона визначає дисфункцію в державного
регулювання регіональним розвитком як "істотне по!
рушення стабільності процесу розвитку, що надає не!
гативний вплив на соціально!економічну систему регі!
ону". Ми згодні з І. Коліушко, однак вважаємо за не!
обхідне розширити уявлення про дисфункціональність
елементів. На наш погляд, для повномасштабного дер!
жавного регулювання сталим регіональним розвитком
необхідно координувати елементи кожного іден!
тифікаційного простору через виявлення "вузьких
місць" системи, де ситуація складається найбільш не!
сприятливим чином, і доведення їх до необхідного си!
стемою стану.
У регіоні як у складній системі координація дій дер!
жавного регулювання регіональним розвитком здійс!
нюється за двома напрямами:
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Координація

Контроль

— Перше — координація зв'язків, що виявляється
у взаємообумовлених вплив одних елементів і факторів
системи на інші; переміщення елементів і чинників ре!
гіонального розвитку в рамках кожного ідентифікац!
ійного простору, між різними ідентифікаційними про!
сторами, внутрішнім і зовнішнім середовищем регіо!
ну.
— Друге — координація структурних процесів: ком!
плексність територіального розвитку, оптимізація галу!
зевого розвитку, збалансованість ринків, узгодженість
дій влади і інтересів суспільства.
Маючи явні відмінні риси, ці дві функції — контроль
і координація — можуть бути об'єднані в один блок
функцій — контрольний, бо мають схожу економічну
природу контрольно!координуючої спрямованості.
З урахуванням вищесказаного, нами визначені чо!
тири блоки функцій, які виконує державне регулюван!
ня регіональним розвитком, представлені в таблиці 1.
У структурі державного регулювання регіональним
розвитком важливу роль відіграють його принципи. Вся
існуюча сукупність принципів управління підрозділяєть!
ся на дві основні групи. Загальні принципи державного
регулювання регіональним розвитком мають універ!
сальний характер і поширюють свою дію на всі сфери
управління і галузі економіки. Приватні принципи дер!
жавного регулювання регіональним розвитком мають
локальний характер і регулюють окремі управлінські
процеси, галузі, організації та підрозділи [3, с. 168]. Для
цілей цього дослідження особливий інтерес представ!
ляють приватні принципи державного регулювання ре!
гіональним розвитком.
С. Мосов, Н. Нижник до діючих базових принципів
відносять: 1) принцип комплексності державного управ!
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ління; 2) принцип централізації процесу держуправлін!
ня; 3) принцип делегування повноважень в ієрархії дер!
жуправління; 4) принцип автономності регіональної си!
стеми державного управління; 5) принцип вертикальної
інтеграції в структурі державного управління [5, с. 98].
На наш погляд, ці принципи мають місце і діють як зов!
нішньо системі що характеризують управління взаємо!
відносинами регіону як системи з зовнішнім середо!
вищем, іншими словами державного і регіонального
управління. Разом з тим, дослідження регіону як систе!
ми, що має поряд з зовнішнім середовищем також і
внутрішнє середовище, вимагає формування поряд із
зовнішніми принципами принципів внутрісистемного
розвитку.
Г. Одінцова вважає, що державного регулювання
регіональним розвитком має виходити з таких прин!
ципів: створення умов для збереження і раціонального
використання соціальних ресурсів кожного регіону та
країни в цілому; визначення пріоритетних напрямків, що
имагають значних капітальних вкладень; пошук альтер!
нативних некапіталомістких або малокапіталоємних ва!
ріантів підтримки окремих (найбільш пріоритетних, які
потребують) сфер. У даному підході принципи підміня!
ються інструментами державного регулювання, перс!
пективними напрямами регіонального розвитку, напря!
мами дозволів протиріч між розвитком і стійкістю, при!
чому лише точково без урахування всіх ідентифікацій!
них ознак регіону.
Частково контрольовані чинники в кожному іденти!
фікаційному просторі управляються через застосуван!
ня методів та інструментів непрямого впливу економіч!
ного характеру В. Токовенко наводить таку класифіка!
цію принципів: 1) загальні (об'єктивність, конкретність,
ефективність, поєднання централізації і децентралізації,
законність і дисципліна); 2) організаційні (територіаль!
ний, галузевий, лінійний, функціональний, принцип
подвійного підпорядкування, раціональний розподіл
повноважень між суб'єктами виконавчої діяльності,
відповідальність суб'єктів виконавчої діяльності за ре!
зультати роботи, поєднання єдиноначальності та ко!
легіальності). Дане формулювання містить різні рівні
абстракції: територіальний, галузевий — підсистеми ре!
гіону, а не принципи управління; законність і дисциплі!
на — невід'ємне і обов'язкова умова діяльності будь!
якого суб'єкта господарювання, а не принципи управлі!
ння; розподіл повноважень і децентралізація — прин!
ципи управління в зовнішньо системному аспекті. Внут!
рішньо системні принципи в даному підході не відобра!
жені.
Ю. Чернецький до основних принципів державного
регулювання сталим регіональним розвитком відносить
принцип комплексності, варіантності, примату економі!
чної безпеки, подолання кризи та інше. Відштовхуючись
від уявленнями про принципи як основні положення
управління сталим розвитком регіону, вважаємо, що по!
долання кризи за своїм економічним змістом не може
бути принципом, воно здатне лише виступати як напрям
діяльності регіональної влади та тільки за часів криз.
Слід враховувати, що принципи є основними положен!
нями, що мають місце в усі часи. Економічна безпека
має відношення до участі регіону у виконанні загально!
національних функцій. Варіантність — складова части!

на функціонального блоку "ціле покладання" стосовно
довго! і середньострокового планування. Комплексність
як принцип може виступати, проте, на наш погляд, більш
доречно було б говорити про принцип цілісності, який
передбачає узгодження цілей розвитку в кожному іден!
тифікаційному просторі.
Найбільш широкий підхід до досліджуваного питан!
ня простежується в роботах Ю. Шаров. Вона зазначає,
що до числа основних принципів державного регулю!
вання регіональним розвитком можна віднести наступні:
системності, відповідності, пріоритету, ланцюгової
зв'язку; орієнтації будь!якої діяльності на споживача,
конкуренції, узгодженого функціонування, забезпечен!
ня згоди, гармонійності, вирішення конфліктів.
Дослідження питання про принципи державного
регулювання регіональним розвитком, вважаємо, не
буде повним без відображення думки, який знайшов
найбільш широке поширення в сучасній економічній
літературі. Більшість дослідників державного регулю!
вання регіональним розвитком стверджують, що до ос!
новних принципів сучасного державного регулювання
регіональним розвитком відносяться принципи децент!
ралізації, партнерства, субсидіарності, мобільності і
адаптивності, виділеної компетенції. Необхідно відзна!
чити, що в даному підході в більшій мірі відображені
лише принципи внутрісистемного розвитку регіону, а
саме — сукупність принципів цілеспрямованого впливу
на соціально!економічні процеси, що протікають в ре!
гіоні. Виняток становить принцип виділеної компетенції.
В. Бакуменко та С. Саханенко допрацьовують цей
перелік, і виділяють наступні базові принципи: збалан!
сованого поєднання централізації і децентралізації; на!
укової обгрунтованості; стратегічність; інноваційності;
державно!приватного партнерства і співробітництва;
мобільності та адаптованості; субсидіарності; ресурс!
ного забезпечення закріпленої компетенції. На наш по!
гляд, стратегічність — не принципи, а складова частина
функції управління "цілепокладання"; виділяти принцип
державно!приватного партнерства і співпраці не доціль!
но, так як це форма співпраці держави і бізнесу, інно!
ваційність!одне з перспективних напрямків розвитку
регіонів.
Базова характеристика регіону — багаторівневість
— у сукупності випливають з неї наявність кордонів, що
відокремлюють внутрішнє середовище регіону від зов!
нішнього середовища, вимагають поділу принципів
державного регулювання регіональним розвитком на
два самостійних напрямки: внутрішньо!системні прин!
ципи — принципи управління розвитком внутрішньо
регіональної середовища; зовнішньо системні принци!
пи — принципи узгодженості управління розвитком
внутрішнього середовища регіону з розвитком зовніш!
нього середовища з різних векторах (цілям, факторів
та ін.).

ВИСНОВОК
Нами узагальнюючи, визначено, що механізм дер!
жавного регулювання регіональним розвитком є су!
купність послідовних дій оператора (регіональної вла!
ди, бізнесу, суспільства), спрямованих на контрольовані
і частково контрольовані чинники регіонального розвит!
ку в зовнішньому і у внутрішньому середовищі для до!
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сягнення цільового стану, що визначається індикатора!
ми цілей в кожному ідентифікаційному просторі, що
забезпечують координацію зв'язків між елементами,
структурними процесами, способами вирішення про!
тиріч в просторовому, тимчасовому і функціональному
аспектах.
У складі цілей державного регулювання регіональ!
ним розвитком нами визначено:
1) розв'язання суперечностей між: внутрішнім і
зовнішнім середовищем регіону, цілями розвитку ре!
гіону в кожному ідентифікаційному просторі, "стійкістю"
і "розвитком";
2) досягнення цілей розвитку регіону в рамках кож!
ного з шести ідентифікаційних просторів: територіаль!
ного, адміністративного, економічного, інституційно!
го, організаційного, демографічного за допомогою ре!
алізації методів та інструментів і з урахуванням тен!
денцій і перспективних напрямів регіонального розвит!
ку;
3) координація зв'язків, що виявляються в: взаємо!
обумовлених вплив одних елементів і факторів системи
на інші; переміщенні факторів регіонального розвитку
між: підсистемами в рамках кожного ідентифікаційно!
го простору, внутрішнім і зовнішнім середовищем;
4) координація структурних процесів: комплексність
територіального розвитку, оптимізація галузевого роз!
витку, збалансованість ринків, узгодженість дій влади і
інтересів суспільства;
5) координація розвитку регіону як системи з роз!
витком системи вищого порядку (країною).
Нами запропоновано структурування функціональ!
них блоків державного регулювання регіональним роз!
витком, які включають:
1) блок "цілепокладання" представлено сукупністю
дій суб'єкта регіонального управління (оператора) з
формування цілей сталого розвитку і визначенням їх
індикаторів в кожному з шести ідентифікаційних про!
сторів. Реалізується за допомогою: вивчення тенденцій
і перспективних напрямків регіонального розвитку; фор!
мування довго!, середньо! і короткострокових про!
гнозів і цілей;
2) блок регулювання полягає в прямому (безпосе!
редньому) регулюванні контрольованих факторів у кож!
ному ідентифікаційному просторі;
3) блок стимулювання полягає в непрямому (опосе!
редкованому) стимулюванні і мотивації частково конт!
рольованих факторів у кожному ідентифікаційному про!
сторі;
4) блок контроль представлений координацією
складною внутрішньоюструктури і здійсненням контро!
лю за всією сукупністю підсистем, елементів. Контроль
включає два генеральних напрямки: оцінка досягнення
цільових індикаторів стійкого розвитку і, в разі відхи!
лення, коригування дій по їх досягненню, в тому числі
перегляд і вдосконалення застосовуваних методів та
інструментів управління. Координація в регіоні як у
складній системі здійснюється за двома напрямами:
1) перше — координація зв'язків:
— взаємообумовлений вплив одних елементів і фак!
торів системи на інші;
— переміщення елементів і чинників регіонального
розвитку: в рамках кожного ідентифікаційного просто!
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ру, між різними ідентифікаційними просторами, внут!
рішнім і зовнішнім середовищем регіону;
2) друге — координація структурних процесів: ком!
плексність територіального розвитку, оптимізація галу!
зевого розвитку, збалансованість ринків, узгодженість
дій влади і інтересів суспільства.
Сформовано принципи державного регулювання рег!
іональним розвитком, які базуються на дозволі внутріш!
ньосистемних суперечностей і діляться на дві групи: пер!
ша група — внутрішньосистемні принципи: принцип
цілісності; принцип сумісності елементів цілого; друга група
— зовні системні принципи: принцип відповідності; прин!
цип узгодженості; принцип розмежування повноважень.
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EVALUATION OF THE NATIONAL PUBLIC EDUCATION MANAGEMENT NURSE
AND SUBSEQUENT EMPLOYMENT
У статті проведено об'єктивну оцінку вітчизняної системи державного управління освітою ме
дичної сестри та подальшим працевлаштуванням. Досліджено вітчизняну нормативноправо
ву базу, на основі якої держава здійснює регулювання освіти медсестринства. Розроблено мо
дель ступеневої вищої освіти медсестринства в Україні та функціональна модель системи дер
жавного управління освітою медичної сестри. Крім цього, ретельно вивчено та досліджено про
блему працевлаштування медичних сестер в Україні.
This article provides an objective assessment of the national public education management nurse
and subsequent employment. Investigated a domestic regulatory framework, based on which the
state regulates nursing education. The model of higher education nursing step in Ukraine and
functional model of public administration education nurse. Besides carefully studied and studied
the problem of employment of nurses in Ukraine.
Ключові слова: медсестринство, працевлаштування, державне управління, регулювання, освіта, кон#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення, при такій політично!еко!
номічній ситуації, яка склалася в Україні, потреба у ви!
сококваліфікованих медичних сестрах є невідкладною.
Тільки якісна медична освіта зможе вплинути на ефек!
тивну роботу медсестер та розвиток медсестринства в
країні в цілому. Тому на сьогодні актуальності набуває
вдосконалення вітчизняної медичної освіти з підготов!
ки кадрів сестринської справи, шляхом необхідних ме!
тодів та досконалого механізму державного управлін!
ня.
Саме основою удосконалення сестринської освіти
є підвищення її якості. В першу чергу необхідно зміни!
ти роль медичної сестри в медицині, яка повинна роз!
глядатися як професіонал, який має практичні навички
та глибокі наукові знання для своєї роботи. Сучасна
медсестра повинна надавати якісну медичну допомогу,
приймати професійні рішення та організовувати управ!
ління і навчання. Однак усе це можливо за умови ре!
формування вітчизняної школи медсестринства, де на!
явність та участь механізму державного управління є
просто необхідною умовою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема державного управління освітою медич!
ної сестри досліджувалась в працях багатьох провідних
учених, а саме: Леонченко Н.П., Копетчук В.А., Гордій!
чук С.В., Чернишенко Т.І., Богатирьова Р., Григола О.Г.,
Бабенко Т.П., Кузьмінський П.Й.
Однак на сьогодні потребують більш детального
дослідження державного управління освітою медичної
сестри та подальшим працевлаштуванням.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основним завданням статті є дослідження вітчизня!
ної системи державного управління освітою медичної
сестри та подальшим її працевлаштуванням в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблема підвищення якості підготовки медичних се!
стер цілеспрямовано вирішується світовою спільнотою
впродовж багатьох років. Однак на сьогодні існує ряд
проблем з підготовки медичних сестер в Україні, а саме:

133

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
— перегляд професіограми
медсестри з перерозподілом
функцій між лікарем і медсестрою;
— створення інститутів медсе!
стринства, сестринських факуль!
тетів при університетах;
Медична сестра спеціалізованої
— затвердження програми
служби, старша медична сестра,
Медична сестра.
медсестра-координатор,
підготовки магістра медсестрин!
Рівень бакалавра
викладач медучилища
ства (розробка державних стан!
дартів ОКХ і ОПП);
— розробку уніфікованих
Заступник головного лікаря з
програм
післядипломної освіти [9,
медсестринства,
с.
4].
головна медична сестра,
медична сестра-координатор,
Відповідно до вимог міжна!
Сестринська
викладач вищого
родних стандартів, на виконання
справа. Рівень
медичного навчального закладу
наказу Міністерства охорони здо!
магістра
та інші
ров'я України від 08. 11. 2005 р. №
Рис. 1. Модель ступеневої вищої освіти медсестринства в Україні 585 "Про затвердження Програми
розвитку медсестринства України
— недосконала нормативно!правова база;
на 2005—2010 рр." в Україні запроваджена ступенева
— обмеженість медичних сестер у вільному прий! медсестринська освіта [7, с. 3].
нятті управлінських рішень;
Згідно з нормами Закону України "Про вищу осві!
— непристижність професії;
ту" (2014 р.), магістерський рівень передбачає здобут!
— невідповідність системи підготовки і післядип! тя студентами поглиблених теоретичних та практичних
ломної освіти медсестринських кадрів міжнародним навичок [1, с. 9].
стандартам;
Модель ступеневої вищої освіти медсестринства в
— недосконалість процесу атестації медичних сес! Україні наведена на рисунку 1.
тер.
Україна хоч і відноситься до тих 40 держав, які
Ці проблеми потребують реформування системи підписали Болонську декларацію, все ж вона має свої
медичної освіти та наближення її до міжнародних стан! бачення і особливості стосовно управління освітою ме!
дартів. Державне управління освітою медичної сестри дичної сестри. На сьогодні державне управління осві!
в Україні здійснюється на основі таких нормативно!пра! тою медичної сестри відбувається на неналежному рівні,
вових документів:
оскільки медичні кадри готують "в сліпу". Держава не
1. План розвитку медсестринства в Україні на може розрахувати скільки потрібно підготувати кадрів
1995—2004 рр., розроблений відповідно до рішення На! на найближчі 10—15 років у той час, коли в розвинених
ціональної конференції медсестер (Чернівці, 1995 р.) [8, країнах знають точну їх кількість.
с. 5], яким передбачалося:
Стосовно особливостей вітчизняної освіти медичної
— ступенева медсестринська освіта;
сестри, якщо Болонська декларація передбачає 2—10
— розробити державні стандарти в системі освіти років післядипломної освіти лікаря, то в Україні вона
медсестринства;
триває від 1,5 до 3 років, хоча для України і ці 3 роки є
— розробити Етичний кодекс медичних сестер Ук! занадто довгими, оскільки навчання платне. Крім цьо!
раїни;
го, даний документ зобов'язує студентів більше часу
— врахувати міжнародний досвід в підготовці ме! самостійно опрацьовувати матеріал, однак в Україні це
дичних сестер;
є не можливим у зв'язку із невеликою кількістю ком!
— створити Асоціацію медичних сестер України.
п'ютеризації вищих медичних закладів.
2. Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р. "Про
На сьогодні важливим методом державного управ!
затвердження Положення про особливості ступеневої ління освітою медичних сестер є впровадження Бо!
освіти медичного спрямування" [6, с. 1].
лонської декларації у вищі медичні заклади. Однак в
3. Наказ МОН України № 612 від 13. 07. 2007 р. "Про Україні це робиться дуже повільно через низький рівень
затвердження плану дій щодо забезпечення якості технічного забезпечення вітчизняних вищих навчальних
вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світо! медичних закладів та недостатнє їх фінансування.
ве освітнє співтовариство на період до 2010 року" [7, с.
Традиційні методи управління вже не забезпечують
1].
бажаних результатів, а навпаки, часто призводять до
4. "Програма розвитку медсестринства в Україні на застою, а то й до дезорганізації в управлінських струк!
2005—2010 роки". В основі цього документа покладені турах. Таке неефективне управління неминуче спричи!
принципи Болонської декларації, яка передбачає:
няє руйнування системи, що і відчувається сьогодні в
— розробку й запровадження нових освітніх стан! сфері медицини, зокрема і в медсестринстві.
дартів і змісту медичної освіти;
До фахівців зі спеціальності "сестринська справа"
— перехід з 2 на 3!річну програму підготовки мед! виносяться нові вимоги, а це, в свою чергу, потребує
сестер;
якісного державного управління як до!, так і післядип!
— запровадження однорічної підготовки медсес! ломною їх освітою. Саме тому в Європейській стратегії
тер!бакалаврів;
Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо освіти
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порівняння, у п'ять разів більше.
Крім низької зарплати, вагомим чин!
ником безробіття серед медсестер є
Суб’єкти
Функції
Об’єкти
те, що вітчизняні вищі навчальні зак!
лади випускають висококваліфіко!
ваних студентів із медсестринства,
Міністерство
Організація і проведення
зміст нормативної частини
однак не забезпечують їх місцем
охорони
відповідно до законодавства
теоретичної та практичної
праці. І основною причиною цього є
здоров’я
державної акредитації
підготовки
України
закладів охорони здоров’я
те, що половина працівників медич!
них закладів — це медперсонал пен!
Департамент
Забезпечення на території
ліцензійні та акредитаційні
сійного віку, зокрема серед таких
охорони
регіону реалізації державної
вимоги до медичних ВНЗ
працюючих пенсіонерів 20% — це
здоров’я в
політики в галузі охорони
медичні сестри.
здоров’я
регіоні
Власне тут і потрібно, щоб дер!
стандарти матеріальножава
втрутилась і навела порядок.
Центральні
Координація та забезпечення
технічного, фінансового,
Необхідні ряд реформ з удоскона!
методичні
навчально-методичної та
кадрового забезпечення
леною нормативно!правовою ба!
кабінети з
видавничої діяльності
питань
медичних ВНЗ
зою, за допомогою яких держава
медичної освіти
процедури взаємодії
могла б ефективно управляти і роз!
медичних ВНЗ між собою
вивати медицину, зокрема напрям
та з органами державної
медсестринства. Однак владі при!
Центр
Оцінювання знань та вмінь
ємніше звітувати про великі успіхи в
тестування
студентів; діагностика якості
ступеневість освіти
галузі, ніж говорити про її пробле!
професійної
навчального процесу;
механізм забезпечення або
компетенції
професійна сертифікація та
ми, а тим більше їх вирішувати. А це
відсутності резидентури
фахівців при
ліцензування; відбір кадрів і
призводить не лише до погіршення
МОЗ України
працевлаштування
рівня первинної медичної допомоги,
а й робить її недоступною для бага!
Наукове обґрунтування та
перелік кваліфікацій
Лабораторії
тьох пацієнтів. Навіть за найскромн!
розробка нормативної бази
випускників медичних ВНЗ
додипломної та
ішими офіційними даними, близько
за кожним ступенем і обсяг
змісту медичної освіти
післядипломної
кваліфікаційних вимог
20% працюючих медсестер уже на
освіти
пенсії, тож, будь!якого дня можуть
написати заяву про звільнення, дав!
Рецензування рукописів
Кафедри
ши дорогу молодим фахівцям з мед!
книг, програм, методичних
посібників
сестринства і тим самим, вирішивши,
кадровий дефіцит, однак в Україні
Рис. 2. Функціональна модель системи державного управління відсутня нормативно!правова база,
освітою медичної сестри
яка б регулювала проблему працез!
медичних сестер головною метою визначено управлін! датності медичних сестер.
ня первинною освітньою підготовкою за спеціальністю
За останні 10—15 років в галузі медицини України
"сестринська справа" із забезпеченням безперервної практично нічого не помінялося, окрім того, що було
післядипломної освіти фахівців, які вже працюють.
створено Асоціацію медичних сестер. Вітчизняна медич!
Функціональна модель системи державного управ! на галузь сприймається як власність лікарів, а медичні
ління освітою медичної сестри запропонована на рисун! сестри сприймаються як другорядний, допоміжний ме!
ку 2.
дичний персонал, до якого ніхто не хоче прислухатися.
Другою важливою проблемою в медсестринстві є Однак така ситуація притаманна тільки Україні. Зовсім
їх працевлаштування.
інше ставлення до медичних сестер в країнах Європи,
Високий рівень попиту на медсестринські кадри де їхню працю поважають та цінують [2, c. 46].
може показати тільки Східна та Центральна Україна.
Отже, для вдосконалення вітчизняної освіти медсе!
Східна частина країни — у зв'язку із соціально!політич! стринства і наближення її до європейського рівня, дер!
ним станом, а Центральна — через велику кількість при! жаві необхідно в системі управління здійснити такі кро!
ватних медичних закладів.
ки, як:
Що стосується решту України, пропозиція існує,
1. Кожен медичний ВНЗ, який готує кадрів із медсе!
однак попиту на неї нема. Тобто гостро стоїть пробле! стринства повинен розробити якісну систему управлін!
ма працевлаштування медичних сестер. На сьогоднішній ня, в основі якої б лежав моніторинг професійної ком!
день, крім державних є безліч приватних вищих навчаль! петентності педагогічних працівників.
них закладів, які б готували висококваліфіковані кадри
2. Створити систему підготовки науково!педагогіч!
із медсестринства, однак через низьку заробітну плату, них кадрів з медсестринства (в аспірантурі та докторан!
дана професія на ринку є незатребуваною та непопу! турі).
3. Здійснити моніторинг навчальних програм. Роз!
лярною.
Наприклад, за проведеними дослідженнями, медсе! робити і запровадити навчальні плани і програми підго!
стра в середньому отримує менше півтори тисячі гри! товки медичних сестер на основі сестринських моделей
вень на місяць, тобто близько 150 євро, польська, для допомоги населенню. Переорієнтувати навчальні про!
Функціональна модель системи державного управління освітою медичної сестри
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грами дисциплін із вторинного на первинний рівень ме!
дико!соціальної допомоги.
4. Забезпечити навчальний процес всіма необхідни!
ми засобами, а саме: інформаційною, кадровою і тех!
нічною базою. Впровадження інноваційно!інформацій!
них технологій.

ВИСНОВКИ
Із вищесказаного можемо зробити висновок, що в
Україні існує ряд проблем як в медичній освіті, зокрема
в питаннях підготовки кадрів з медсестринства, так і в
подальшому їх працевлаштуванні. Варто пам'ятати, що
близько 90 відсотків лікування хворого залежить саме
від сестринського догляду. Тому для вирішення цих кри!
тичних питань необхідною є побудова ефективної сис!
теми державного управління.
Що стосується освіти, то українська медична освіта
не готова впроваджувати Болонський процес. Керівни!
ки медичних закладів з небажанням обговорюють це
нововведення, оскільки, бояться втратити давно нала!
годжену систему і позитивні набутки. Однак студентам!
майбутнім медичним сестрам хочеться бачити на тери!
торії України європейські стандарти медичної освіти.
Тому держава повинна прийняти до уваги побажання
студентів!медиків і зробити все, щоб вітчизняну освіту
максимально наблизити до європейської.
Стосовно працевлаштування медичних сестер, дер!
жава повинна розробити досконалу нормативно!право!
ву базу, на основі якої б вона ефективно могла управ!
ляти як підготовкою майбутніх медсестер, так і їх по!
дальшим працевлаштуванням.
Подальші дослідження в контексті вдосконалення
державного управління підготовкою та працевлаштуван!
ням медичних сестер в Україні дозволить покращити
систему охорони здоров'я та розробити рекомендації
стосовно наближення вітчизняного медсестринства до
міжнародного.
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Справжніми міністрами охорони здоров'я є президент
і прем'єр!міністр країни, тільки вони про це не знають.
Г.Х. Брунланд, екс!генеральний директор ВООЗ.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Радикальна реформа здоровоохоронної сфери Ук!
раїни — один із реальних шляхів виведення даної га!
лузі з глибокої системної кризи, оновлення не тільки
медичної, але і всієї соціальної та гуманітарної сфери.
Це зумовлено тим, що показники здоров'я громадян є
узагальнюючою характеристикою рівня та якості жит!
тя, індексом соціального, культурного та економічного
розвитку суспільства в цілому. З реформою охорони
здоров'я безпосередньо пов'язаний і рівень національ!
ної безпеки нашої держави.
Одним з напрямів покращення організації ме!
дикаментозного забезпечення населення, крім ре!

гу люв а ння обігу і в икорис т а ння тра ди ційних
лікарських засобів, експерти Всесвітньої органі!
зації охорони здоров'я (далі — ВООЗ) визнають
інтеграцію комплементарних методів лікування в
системи охорони здоров'я з урахуванням націо!
нальних ресурсів додаткової/комплементарної
медицини та особливостей її сучасного стану у
кожній країні ("WHOСтратегія ВООЗ в галузі народ!
ної медицини: 2014—2023 рр.", ВООЗ, 2014). Реа!
лізація поставлених завдань можлива за умови про!
ведення відповідних наукових досліджень, яких у
національній системі охорони здоров'я України
відчутно не вистачає.
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Рис. 1. Реалізація механізмів державного регулювання
народної медицини України

На важливості наукового пошуку щодо різних скла!
дових державного регулювання народної і нетрадицій!
ної медицини наголошують дослідники цієї проблеми:
Т. Гарник, Н. Костинська, Т. Кулемзіна, В. Поканевич,
Ю. Поляченко, Є. Товстуха та ін.
Однак, незважаючи на певні розробки українсь!
ких дослідників, слід визнати, що досі залишаються
невирішеними чимало питань, пов'язаних з опрацю!
ванням та впровадженням у практичну діяльність
ефективних механізмів державного регулювання на!
родної і нетрадиційної медицини в Україні. Відтак,
необхідність теоретичного обгрунтування нової пара!
дигми системи державного регулювання відносин, які
існують між пацієнтом і лікарем, в умовах розширен!
ня недержавного сектора охорони здоров'я та вико!
____________________________

ристання народних і нетрадиційних методів лікуван!
ня і зумовлюють актуальність теми даного досліджен!
ня.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретичних засад та
опрацювання методичних положень і практичних за!
ходів щодо вдосконалення механізмів державного ре!
гулювання народної медицини в умовах реформування
здоровоохоронної галузі України.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основними механізмами державного регулювання1,
які найбільшою мірою обумовлюють ефективність фун!
кціонування народної медицини в Україні є: правовий,

1
Механізми державного регулювання — це практичні заходи, важелі, засоби та стимули, за допомогою яких органи держав!
ної влади впливають на суспільство чи будь!яку соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей.
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соціальний, моніторингу, економічний, організаційний,
кадровий, мотиваційний, ринкового регулювання (рис.
1).
Автором розроблено наукову концепцію розвитку
народної медицини в Україні в основу якої покладено
удосконалення організаційно!правових засад її функц!
іонування та обгрунтовано нову функціонально!орган!
ізаційну модель інтеграції народної медицини в націо!
нальну систему охорони здоров'я.
Особливістю нової функціонально!організаційної
моделі стало включення до вже існуючих її елементів
якісно нових (оновлення нормативно!правової бази з
регулювання народної та нетрадиційної медицини; виз!
начення оптимальної структури, функцій, мережі та по!
тужності відділень народної та нетрадиційної медици!
ни лікувально!профілактичних закладів; інтеграція
діяльності підрозділів народної та нетрадиційної ме!
дицини в загальнодержавну систему охорони здоро!
в'я; формування протоколів надання медичної допо!
моги з використанням методів народної медицини;
підготовка фахівців у галузі управління народною ме!
дициною; широка просвітницька діяльність серед на!
селення; ефективне використання кадрового ресурсу;
оснащення підрозділів народної та нетрадиційної ме!
дицини відповідно до сучасних вимог), взаємодія яких
між собою надало системі нових інтегративних якос!
тей щодо медичної допомоги (на рисунку 2 якісно нові
елементи системи функціонально!організаційної мо!
делі інтеграції народної медицини в національну сис!
тему охорони здоров'я України відзначені сірим коль!
ором — авт.).
Скориставшись напрацюваннями українських [2; 3;
4; 6] та російських [1, 5] дослідників автором запропо!
новано свій варіант періодизації української народної
медицини: перший період — зародження народної ме!
дицини — з часу появи праслов'н у середині ІІ тис. до
н.е.; другий період — народна медицина стародавніх
часів — IV тис. до н.е — VIII ст. н.е.; третій період —
народна медицина доби середньовіччя — IX—XVII ст.
У цьому періоді виділено чотири етапи: перший — згад!
ка про перших княжих лікарів (80!і роки Х ст.), другий
етап — виникнення монастирської медицини (ХІ—ХІІ
ст.); третій етап — поява лікарів!ремісників (ХІ ст.); чет!
вертий етап — створення перших літературних пам'я!
ток, які містять інформацію про вітчизняну народну ме!
дицину ("Києво!Печерський Патерик", "Ізборник Свя!
тослава" — ХІІ—ХІІІ ст.); четвертий період — народна
медицина XVIII ст.; п'ятий період — народна медицина
ХІХ ст.; шостий період — народна медицина ХХ ст. (до
90!х років ХХ ст.); сьомий — народна медицина в неза!
лежній Україні.
Характерною особливістю останніх років для зако!
нодавств багатьох країн світу у сфері охорони здоро!
в'я є посилення уваги до проблем правового урегулю!
вання діяльності в галузі народної і нетрадиційної ме!
дицини.
Як відомо, ВООЗ визнала, що знання натуральної
медицини належить народам, в котрих вони повинні по!

вною мірою поважатися. Науковці провідних країн світу
дійшли спільної думки, що народна медицина значно ви!
переджає за ефективністю академічну медицину, на!
приклад, при лікуванні ракових пухлин у деяких випад!
ках дієвість методів народної медицини у 2,5—3 рази
вища, ніж академічної.
Сучасна народна і нетрадиційна медицина України
базується здебільшого на використанні методів, які
мають слов'янські корені (фітотерапія, апітерапія), так
і на запозичених та модифікованих методах. Зі сходу в
Україні найбільше використовуються такі методи, як
мануальна терапія, акупунктура, літотерапія, біоенер!
гоінформотерапія. Досягненням західних вчених є го!
меопатія, іридодіагностика, натуропатія, водолікуван!
ня та інші.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. Незважаючи на те, що різні аспекти державного
регулювання народної медицини в Україні досліджува!
лися українськими науковцями, до цього часу існує пев!
на невизначеність у розумінні проблеми функціонуван!
ня народної медицини в контексті глибокої реформи
здоровоохоронної сфери.
Більшість праць українських авторів стосується
лише окремих клінічних аспектів народної та нетради!
ційної медицини і має фрагментарний характер. Це
дало підстави стверджувати, що сучасний стан науко!
вого опрацювання вказаної проблеми не можна вва!
жати задовільним, і тому необхідні подальші комп!
лексні дослідження з точки зору науки "Державне уп!
равління", що і стало основною причиною вибору теми
дослідження.
2. На основі комплексного аналізу теоретичних та
методичних засад досліджуваної теми встановлено, що
"державне регулювання народної та нетрадиційної ме!
дицини" слід розуміти як структурно!функціональний
комплекс соціально!економічних, нормативно!правових
та організаційних заходів щодо забезпечення сприят!
ливих умов для надання якісної багатопрофільної ме!
дичної допомоги населенню із застосуванням методів
народної і нетрадиційної медицини.
3. Розроблено наукову концепцію розвитку народ!
ної медицини в Україні в основу якої покладено удос!
коналення організаційно!правових засад її функціону!
вання та обгрунтовано нову функціонально!організа!
ційну модель інтеграції народної медицини України в
національну систему охорони здоров'я. Особливістю
нової функціонально!організаційної моделі стало
включення до вже існуючих її елементів якісно нових
(оновлення нормативно!правової бази з регулювання
народної та нетрадиційної медицини; визначення оп!
тимальної структури, функцій, мережі та потужності
відділень народної та нетрадиційної медицини ліку!
вально!профілактичних закладів; інтеграція діяльності
підрозділів народної та нетрадиційної медицини в за!
гальнодержавну систему охорони здоров'я; формуван!

____________________________
2
Регулювання медичної діяльності в Галичині впродовж періоду, що детермінований XVIII ст. — першою половиною ХХ ст., відбу!
валося під впливом та за зразками різних держав (Австро!Угорська імперія, Західноукраїнська Народна Республіка, Польща, радянсь!
ка влада, німецька окупація, побудова в цьому регіоні системи охорони здоров'я згідно з радянськими законами).
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Рис. 2. ФункціональноBорганізаційна модель інтеграції народної медицини в національну систему охорони здоров'я України
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ня протоколів надання медичної допомоги з викорис!
танням методів народної медицини; підготовка
фахівців у галузі управління народною медициною;
широка просвітницька діяльність серед населення;
ефективне використання кадрового ресурсу; оснащен!
ня підрозділів народної та нетрадиційної медицини
відповідно до сучасних вимог), взаємодія яких між
собою надало системі нових інтегративних якостей
щодо медичної допомоги.
4. Удосконалено теоретичні та методологічні заса!
ди дослідження державного регулювання народної ме!
дицини в Україні шляхом виявлення та обгрунтування
процесу становлення і розвитку народної медицини на
теренах України на основі чого обгрунтовано наступну
його періодизацію: перший період — зародження на!
родної медицини — з часу появи праслов'ян у середині
ІІ тис. до н.е.; другий період — народна медицина ста!
родавніх часів — IVтис. до н.е — VIII ст. н.е.; третій пер!
іод — народна медицина доби середньовіччя — IX —
XVII ст. У цьому періоді виділено чотири етапи: перший
— згадка про перших княжих лікарів (80!і роки Х ст.),
другий етап — виникнення монастирської медицини (ХІ
— ХІІ ст.); третій етап — поява лікарів!ремісників (ХІ
ст.); четвертий етап — створення перших літературних
пам'яток, які містять інформацію про вітчизняну народ!
ну медицину ("Києво!Печерський Патерик", "Ізборник
Святослава" — ХІІ — ХІІІ ст.); четвертий період — на!
родна медицина XVIII ст.2; п'ятий період — народна ме!
дицина ХІХ ст.; шостий період — народна медицина ХХ
ст. (до 90!х років ХХ ст.); сьомий період — народна
медицина незалежної України (з 1991 р.).
5. Пріоритетними напрямами подальших дослід!
жень державного регулювання народної медицини
в Україні з урахуванням ступеня розробки цієї про!
блеми українськими науковцями визначені такі: пи!
тання навчання та наукових досліджень у галузі на!
родної та нетрадиційної медицини; державне регу!
лювання в галузі виробництва, практики і практиків
народної та нетрадиційної медицини; сучасне регу!
лювання діяльності фахівців у галузі народної та не!
традиційної медицини в зарубіжних країнах; вико!
ристання потенційного внеску народної та нетради!
ційної медицини у покращення здоров'я, благопо!
луччя і медичної допомоги, орієнтованої на потреби
громадян тощо.

6. Островерха Ю. Народна і нетрадиційна медици!
на в сучасному світі та Україні http://www.holimed.!
lviv.ua/u_02_tradmed_002.html
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