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НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

УДК 330.341.1:669

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

PROBLEMS AND PERSPECTIVES
OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT

OF UKRAINE’S METALLURGY

У межах дискусії, розпочатої академіком НАН України В.М. Гейцем *, 29 вересня
2015 р. в Дніпропетровську в Національній металургійній академії України відбулося
засідання “круглого столу” на тему: “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку
металургійної промисловості України”. “Круглий стіл” був організований Відділенням
металургії Академії наук Вищої школи України і журналом “Економіка України” з ме*
тою відкритого, заінтересованого обговорення проблем і перспектив металургійного
комплексу країни на переломному етапі європейської інтеграції, вироблення науково
обгрунтованих пропозицій і рекомендацій органам державної влади і місцевого само*
врядування, керівникам металургійного підприємства, ученим і підприємцям щодо при*
скорення інноваційного розвитку вітчизняної металургії. У засіданні “круглого столу”
взяли участь члени Відділення металургії Академії наук Вищої школи України, члени
редколегії журналу “Економіка України”, керівники провідних об’єднань підприємств і
підприємств чорної металургії, вчені, державні службовці, підприємці, викладачі і
студенти. Пропонуємо увазі читачів основні положення змістовної дискусії.

Ю.С. Пройдак, доктор технічних наук, професор, проректор Національної мета*
лургійної академії України, академік, віце*президент Академії наук Вищої школи
України. Незважаючи на поточну економічну кризу, металургійний комплекс (МК)
залишається провідним “драйвером” національної економіки, відіграє ключову бю-
джетоутворюючу роль, забезпечує життєдіяльність багатьох регіонів і міст країни.
Проте не секрет, що металургійні підприємства і галузь у цілому переживають не
найкращі часи; значно знизились обсяги виробництва та реалізації продукції, деякі
підприємства фактично припинили своє існування або знаходяться на межі зупи-
нення. В умовах жорсткої міжнародної конкуренції та імплементації Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС перед металургами стоять складні завдання, передусім,
щодо інноваційного розвитку і підвищення рівня технологічної та продуктової кон-
курентоспроможності. Над вирішенням цих завдань напружено працюють вироб-
ничники, бізнесмени, державні службовці, вчені, у тому числі дійсні члени Відділен-
ня металургії Академії наук Вищої школи України.

В.М. Тарасевич, доктор економічних наук, професор, завкафедрою політичної еко*
номії Національної металургійної академії України, член редколегії журналу “Еконо*
міка України”. Ось уже більше двох років на сторінках головного економічного жур-

* Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку
України // Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 4–19.
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налу країни триває ініційована його головним редактором, академіком НАН
України В.М. Гейцем дискусія про ключові проблеми національної економіки в умо-
вах глобалізації, європейської інтеграції та поточної економічної кризи. Останнім
часом увага дискутантів акцентується на інноваційній проблематиці; і такій шано-
ваній та професійній аудиторії не потрібно доводити її актуальність для вітчизня-
ної чорної металургії. Немає сумніву в тому, що читацьку аудиторію журналу за-
інтересують ваші висновки про рівень інноваційності і конкурентоспроможності
МК порівняно з європейськими та світовими стандартами, про якість існуючої за-
конодавчої і нормативно-правової бази у сфері інноваційних інвестицій, а також
ваші пропозиції та рекомендації органам державної влади і місцевого самовряду-
вання, керівникам підприємств та організацій, об’єднанням підприємців і проф-
спілкам. Серед уважних і постійних читачів журналу є немало вищих державних
службовців, провідних бізнесменів і підприємців, представників того середнього
класу, який здатний забезпечити інноваційний прорив, тому матеріали нашого
“круглого столу” можуть стати хорошою допомогою в їхній практичній діяльності.

А.Г. Старовойт, доктор технічних наук, професор, генеральний директор Науково*
промислової асоціації “Укркокс”. Ситуація, що склалася нині в країні, негативно впли-
ває на розвиток нашої галузі, оскільки 36% покладів коксівного вугілля в Україні опи-
нилися в зоні АТО. Там же знаходяться 80% потужностей і самої галузі. Тим не мен-
ше, потреба вітчизняної металургії в коксі в основному забезпечується. На жаль, у
цих екстраординарних умовах ми не відчуваємо активної підтримки держави і виму-
шені діяти, що називається, на свій страх і ризик.

Коксівне вугілля багато в чому визначає ситуацію в усій металургії, а тому ве-
личезне значення має розвиток нашої галузевої науки. На жаль, два спеціалізова-
них інститути за останні роки не мали жодного замовлення на проведення науко-
во-дослідних розробок, які стосувалися б удосконалення технології виробництва.
В основному надходять замовлення на розроблення поточної нормативної доку-
ментації. Але цього явно недостатньо для забезпечення перспектив інноваційного
розвитку галузі.

Це правильно і стосовно експериментальної бази вузівської науки. На старому
устаткуванні неможливо здійснити прорив у металургійній науці та практиці. У ситу-
ації, що склалася, ми сконцентрували наші зусилля на теоретичних дослідженнях
можливостей модифікації вітчизняного вугілля. Це суперінноваційна розробка, але
для її впровадження у виробництво ні в держави, ні в підприємств немає фінансів.
Тому для нас настав час пошукових робіт у “запас”. Сподіватимемося, що колись “із
запасу” наукові результати будуть на практиці впроваджені в металургії.

Ю.С. Пройдак. У “запасі” перебувають багато передових розробок наших уче-
них, у тому числі технології виплавки широкого спектру антикорозійних сталей і
феросплавів, виробництва різних пористих матеріалів, сучасних видів прокату.

Л.П. Ксаверчук, генеральний директор об’єднання підприємств “Укртрубопром”.
За останні 20 років обсяг виробництва трубної промисловості в Україні зменшився
у 8 разів. Галузь має яскраво виражений експортоорієнтований характер – за кор-
дон продається 80% продукції. З падінням попиту на зарубіжних ринках та активі-
зацією китайських, турецьких і російських конкурентів багато трубних підприємств
України опинилися на межі банкрутства. Внутрішній ринок труб практично
відсутній, оскільки в ситуації спаду перебувають головні галузі-споживачі: будів-
ництво, машинобудування, сільське і житлово-комунальне господарство. Абсолют-
но очевидно, що державна економічна політика має бути спрямована на підтримку
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галузі і розвиток внутрішнього ринку. Але хто її розроблятиме та реалізовуватиме,
якщо відповідні міністерства і відомства фактично ліквідовано?

Очевидно, що в цих складних умовах діяльність учених повинна сприяти збере-
женню провідних наукових шкіл прокатки та їх розвитку в напрямі підвищення якості
вітчизняних труб для забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому і зов-
нішньому ринках. Але для цього потрібне відповідне фінансування науково-дослід-
них робіт. На жаль, складається враження, що ні держава, ні власники підприємств у
цьому не зацікавлені.

Ю.С. Пройдак. Може, і зацікавлені, але домінують інші інтереси, в тому числі
виживання.

А.Ф. Гриньов, почесний професор Національної металургійної академії України, ди*
ректор ТОВ «НДІ “Укрметалургінформ”», головний редактор журналу “Металургійна
і гірничорудна промисловість”, академік Академії інженерних наук України. Зниження
обсягів виробництва за рахунок втрат на ринку збуту (СНД) і відставання за вимога-
ми якості металопродукції цілком узгоджуються з економічним законом вартості, де
в основі – суспільно необхідні витрати й узгодження ціни та якості. Сьогодні ми кон-
статуємо високу (60%) моральну і фізичну зношеність устаткування.

Так, потрібні нові ринки (замість СНД), адже в Європі дуже тісно. Так, потрібні
великі інвестиції в цю багатоциклічну базову галузь промисловості, проте строки
окупності витрат є відносно великими – 5 і більше років. Українські політики і деякі
власники в гонитві за прибутком не дуже замислювалися про перспективу, не ка-
жучи вже про продаж іноземцям такого гіганта, як “Криворіжсталь”. Ми значно
відстаємо від конкурентів і в такому питанні, як витрати енергоресурсів (газу, вугіл-
ля, електроенергії) на одиницю продукції, що істотно підвищує її собівартість; це
зумовлено також невисокою якістю сировини.

Власникові, із зрозумілих причин, не цікаво укладати “дорогі” договори з інсти-
тутами – краще купувати окремих фахівців для вирішення локальних питань нау-
ково-технічного прогресу.

На жаль, за останні 25 років відбулось істотне руйнування системності: науко-
ва розробка технології, видача початкових даних для проектування, сам проект, за-
мовлення на виготовлення устаткування, створення об’єкта, його освоєння. Це,
зокрема, добре простежується на прикладі української трубної промисловості, коли
раніше існував потужний Всесоюзний науково-дослідний трубний інститут, у ДП
“Укрдіпромез” був великий трубопрокатний відділ із суміжниками, існували стійкі
зв’язки з виробниками устаткування (“Электростальтяжмаш”, “Уралмаш”, ДЗМУ,
НКМЗ, ХЕМЗ та ін.), а нині всі зв’язки зруйновано. В результаті від обсягу 7 млн. т
труб (1990 р.) у цьому році чекаємо тільки 0,7 млн. т., оскільки розірвано стійкі ко-
операційні зв’язки з російськими споживачами.

Нам сьогодні важко зрозуміти, як можна будувати політику без економіки (спад
промислового виробництва – до 20%), унаслідок чого за рівнем ВВП на душу насе-
лення Україна – на одному з останніх місць у Європі. Потрібна урядова підтримка
виробника: того, хто вкладає гроші в технічний прогрес, треба, наприклад, звільняти
від сплати частки податку на прибуток на суму інвестицій. І хто, нарешті, в нашому
уряді конкретно займеться внутрішнім ринком металоспоживання (було 4,5 млн. т
на рік, а стало 3,5 млн. т), а також імпортозаміщенням?

Певну роль у розвитку науково-технічного прогресу в ГМК відіграють публі-
кації у вітчизняних журналах, до яких з’явилися певні вимоги з урахуванням науко-
метричних баз даних. На жаль, “українська ринкова економіка” згубила багато тех-
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нічних журналів. Сьогодні їх залишились одиниці, серед них – журнал “Металургій-
на і гірничорудна промисловість”, що має 55-річну історію і дуже представницьку
редколегію у складі 40 докторів наук, у тому числі 4 членів НАН України. Останнім
часом з’явилося багато недобросовісних авторів, які потрапляють до наукометрич-
них баз даних, наприклад у “Scopus”, тільки за гроші, без проходження етапу рецен-
зування. Нам здається, слід більше поважати вітчизняні редколегії, особливо техніч-
них спеціальностей.

Ринок далеко не все врегулює, як вважають деякі політики. Наприклад, потре-
ба в молодих фахівцях повинна плануватися з урахуванням укладання довгостро-
кових договорів власників підприємств з інститутами і т. д.

І.Ю. Філіппов, кандидат технічних наук, начальник виробничо*технічного управ*
ління ПАТ “Нікопольський завод феросплавів”. Цього року нашому заводу виповнюєть-
ся 50 років. Нині він випускає 400 тис. т феросплавів на рік, що в 3 рази менше, ніж
на початку 1990-х років. Потужності заводу завантажено лише на 50%, і технічні
можливості розширення виробництва є, але для цього потрібні відповідні економічні
та політичні умови. Наведу два приклади.

Наше підприємство 80% продукції відправляє на експорт. Географія постачань
дуже широка. Скількох зусиль це варте, важко передати. І нам залишається лише
заздрити нашим зарубіжним конкурентам, яким активно допомагає їхня держава,
у тому числі через дипломатичні канали. Образно кажучи, феросплави – це “віта-
міни” для металургії. Незважаючи на зменшення обсягу виробництва феросплавів,
нам вдалося значно розширити їх номенклатуру – з 2 до 30 типів. У нас є ряд нових
технологій, що не мають аналогів у світі, цим ми багато в чому зобов’язані співпраці
з ученими Національної металургійної академії України. Ми раді б його розшири-
ти, впровадити наукові розробки у виробництво, але поки що не маємо фінансових
можливостей.

К.Ф. Ковальчук, доктор економічних наук, професор, декан факультету еконо*
міки і менеджменту Національної металургійної академії України, академік Академії
наук Вищої школи. Шановні доповідачі переконливо оцінили стан МК України як
негативний, визначили основні причини кризових явищ у ньому. Треба констату-
вати, що наслідки світової економічної кризи 2008–2009 рр. (зокрема, істотне ско-
рочення попиту на українські чорні метали та вироби) було частково компенсо-
вано у 2010–2011 рр., а потім почався новий спад виробництва, який, за прогноза-
ми, на жаль, триватиме і в майбутньому. Так, у 2014 р. в Україні було вироблено
23,79 млн. т металопрокату, 27,16 млн. т сталі і 24,81 млн. т чавуну, що свідчить про
відповідне падіння на 17,7%, 16,9% та 14,8%. Прогноз на 2015 р. – ще більш не-
втішний: зменшення виробництва чавуну, вуглеводистої сталі, металопрокату – на
25–27%, коксу – на 40%, сталевих труб – на 10%. Йдеться не про необхідність віднос-
ного зростання галузі до показників хоча б 2011 р., а про невідкладне зупинення
спаду виробництва з допомогою кризового менеджменту.

Напрями виходу з кризи чорної металургії, які, на думку галузевих економістів,
необхідно запропонувати:

1. Узяти під державний контроль новітній процес перерозподілу гірничо-мета-
лургійних активів з урахуванням зовнішньо- та внутрішньополітичної ситуації, яка
склалася в Україні.

2. Використати новітній період низького (50–60%) завантаження виробничих
потужностей і високого (70–80%) ступеня зношеності основних фондів металур-
гійних підприємств для впровадження сучасних паливно- та енергозберігаючих тех-
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нологій: відмова від природного газу, скорочення у 2 рази споживання коксу завдя-
ки технології пиловугільного палива тощо.

3. Розвивати внутрішній ринок за рахунок істотного збільшення попиту на
металопродукцію інфраструктурних, оборонної та промислових галузей. Необхід-
но завоювати національний ринок за рахунок ефективного освоєння новітніх тех-
нологій виробництва нових сталевих сплавів, покриттів тощо.

4. Формувати сучасну систему кругообігу металу. Впроваджувати новітні тех-
нології збирання та первинної переробки металобрухту в металургійну сировину
(скрап). Позитивна екологічна екстерналія економічно обгрунтовує можливість
державного часткового субсидування цього процесу.

5. На законодавчому рівні унеможливити різноманітні оф- та оншорні схеми,
корупцію, особливо – трансфертне ціноутворення, а частину цих коштів викорис-
тати для фінансування нової Державної програми розвитку та реформування гірни-
чо-металургійного комплексу на період 2016–2020 рр.

6. Усі пропозиції треба врахувати в зазначеній програмі і профінансувати у пов-
ному обсягу, адже попередня програма (2009–2011 рр.) була недофінансованою на
80% і тому практично не виконана.

В.М. Тарасевич. Було б доречно передбачити в зазначеній Державній програмі
1) організацію інвестиційно-інноваційних конкурсів з широкими правами зміни
власника (власників) активів металургійних підприємств; 2) розбудову розгалуже-
ної мережі механізмів і форм державно-приватного партнерства, перш за все в інвес-
тиційній сфері; 3) залучення до підтримки галузі та металургійної науки механізмів
державної контрактної системи, а також стратегічних інститутів розвитку.

Д.Є. Козенков, кандидат економічних наук, доцент, завкафедрою менеджменту
Національної металургійної академії України. Визначальною метою розвитку МК
України вважається створення умов для піднесення економіки на основі інновацій,
що забезпечують розвиток, заснований на таких підвалинах, як економічна ефек-
тивність, екологічна безпека, ресурсозбереження, конкурентоспроможність товар-
ної продукції.

Результати SWOT-аналізу МК України з урахуванням таких його сильних сторін,
як наявність власної матеріально-сировинної бази, розвинута інфраструктура, ви-
робничо-технологічний досвід, професійний кадровий склад, висвітлюють і слабкі
його місця: зношеність виробничих фондів, значне технологічне відставання від
лідерів металургійного ринку, зростаючі екологічні проблеми, низький рівень пере-
ділу, малу номенклатуру металовиробів, старіння кадрового складу та недостатній
приплив молодих фахівців. Ці обставини несуть такі загрози, як втрата напрацьо-
ваних знань і технологічного досвіду; занепад галузевої науки та неефективність
механізмів залучення її потенціалу для виконання прикладних розробок, що при-
зводить до поглиблення технічної і технологічної відсталості металургійної галузі,
зростання зношеності основних фондів, зниження рівня продуктивності праці; не-
ефективне використання виробничих ресурсів і потужностей, що призводить до
збільшення збитковості виробництва; недостатній рівень бюджетного фінансуван-
ня галузі. Зазначені загрози формують умови закріплення за МК України статусу
сировинного придатку розвинутих країн.

Особливістю вітчизняної металургійної промисловості як інноваційного об’єкта
є висока капітало-, матеріало- та енергомісткість виробництв, а також тривалий інвес-
тиційний цикл. Існуючі технології виробництва не відповідають сучасним вимогам
екології, економіки та комплексного використання сировини; характеризуються на-
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явністю шкідливих газоподібних викидів і твердих відходів, які забруднюють атмо-
сферу і навколишнє природне середовище. Через застарілі технології практично не
застосовуються прогресивне електронно-променеве плавлення сталі та методи пря-
мого відновлення залізних руд, які відносяться до V технологічного укладу. Тому для
підприємств МК України життєво важливим є збільшення обсягів досліджень, спря-
мованих на заміну застарілих технологій екологічно чистими і безвідхідними, що до-
зволяють отримувати метали і матеріали з високою доданою вартістю.

Пріоритетами інноваційного розвитку галузі потрібно вважати:
– забезпечення тісної координації всіх стадій інноваційного процесу від нау-

кових і конструкторських розробок до виходу на ринок нової металопродукції з
високою доданою вартістю;

– створення в Україні інноваційної інфраструктури (технопарків, технополісів,
бізнес-інкубаторів, науково-технологічних центрів тощо), яка б дозволила налаго-
дити завершений цикл інноваційної діяльності – від створення інновацій до впро-
вадження їх у виробництво;

– створення сприятливих умов щодо залучення вчених високої кваліфікації для
проведення досліджень і розробок безпосередньо у сфері виробництва;

– розроблення нових технологій, що забезпечують зниження капітальних ви-
трат і зменшення викидів шкідливих речовин; ефективні технології отримання особ-
ливо чистих металів і сплавів;

– створення міні-виробництв для задоволення внутрішнього попиту на метало-
продукцію;

– розроблення нових технологій переробки вторинної сировини.
Чорні метали та вироби з них завжди займали важливе місце у структурі екс-

порту. В останні роки підприємства МК країни постачали на світовий ринок до 80%
виробленої продукції. Сформована експортна орієнтація галузі призвела до дис-
пропорції у структурі виробництва та споживання металу. Слід зазначити, що струк-
тура експорту металу на даному етапі стає фактором стримування інноваційного
розвитку металургії. Отже, необхідно проводити інноваційну політику відходу від
неефективної експортної орієнтації та формувати квоти на залишення частини ви-
робленого у країні металу для розвитку науково-виробничого бізнесу. Це завдання
потребує посилення ролі держави у процесі узгодження програм розвитку метало-
споживаючих галузей економіки з можливостями металургії для збалансування
структури попиту і виробництва металопродукції.

В.К. Лебедєва, кандидат економічних наук, професор кафедри політичної економії
Національної металургійної академії України. На жаль, антикризова економічна полі-
тика держави не втрачає своєї актуальності. Україна переходить з однієї економіч-
ної кризи в іншу, ці загострення мають системний характер, і, мабуть, можна гово-
рити лише про 5–7 років стабільного розвитку за весь період незалежності. На мій
погляд, центральним моментом антикризової економічної політики має стати вдо-
сконалення регіональної економічної політики. Вона тісно пов’язана з розвитком
металургійної промисловості і наданням йому інноваційного імпульсу. Наприклад,
розвиток такої прогресивної складової, як електрометалургія, не можливий без по-
тужного енергетичного комплексу, а якщо вугілля для ТЕС імпортувати з далекого
зарубіжжя, то про конкурентоспроможну собівартість продукції годі й мріяти.

Державні заходи з політичної децентралізації мають бути пов’язані з відповід-
ними економічними заходами. На мій погляд, доцільно згадати, що у країні існує
стале економічне районування з виокремленням восьми економічних районів, а
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саме: Донецького, Придніпровського, Східного, Центрального, Поліського, При-
чорноморського, Подільського та Карпатського. Кожному з них відповідають певні
територіально-виробничі комплекси. Саме на рівні економічних районів, а не ок-
ремих областей чи селищ, мають здійснюватися заходи економічної політики, і саме
на цьому рівні доцільно створити відповідні органи державного управління, які б
координували діяльність між собою в інтересах відповідних територіально-вироб-
ничих комплексів. Надання їм для цього певних повноважень сприяло б подолан-
ню кризи і виходу регіональних і загальнодержавних економічних відносин на но-
вий рівень, який відповідає інноваційному розвитку.

О.О. Завгородня, доктор економічних наук, професор кафедри політичної економії
Національної металургійної академії України. Одними з найважливіших наслідків гло-
балізації є радикальні якісні зміни в характері міжнародної конкуренції: економічне
суперництво охоплює не тільки наявні сегменти світових товарно-ресурсних ринків,
але й боротьбу за їх майбутні контури та відповідне чільне місце в цьому майбутньо-
му. Очікуваний успіх, позиціювання та сфера економічного впливу країни безпосе-
редньо визначаються її поточною та перспективною конкурентоспроможністю, підой-
ми якої на початку ХХІ ст. закладаються піонерними інноваціями та інститутами стра-
тегічного розвитку на базі ефективних кластерних відтворювальних контурів, які
органічно поєднують у собі всі складові життєвого циклу продукції.

Основа їх технологічного ланцюга – металургійний комплекс. Саме в ньому одно-
часно закладаються передумови для експорторозширюючого, імпортозаміщуючого
та постіндустріального економічного зростання, яке тим самим створює можливість
реалізації альтернативних сценаріїв розвитку України та ефективних варіантів її інте-
грації до глобального економічного простору. Йдеться про формування як цінового,
так і якісного потенціалу високої конкурентоспроможності національного товарно-
го виробництва на регіональних і світовому ринках. Особлива роль металургійного
комплексу в національному відтворенні, як і провідна – в активізації торговельного
балансу, дає йому право очолити список пріоритетів державної інноваційно-інвести-
ційної політики. Звісно, в умовах відомої функціональної неповноцінності ринко-
вих регуляторів інноваційного створення капіталу така політика має бути система-
тичною, фронтальною та інтенсивною. Для цього слід широко використовувати не-
емісійні механізми прямої бюджетної інноваційно-інвестиційної експансії та
інструментарій бюджетно-податкового регулювання, спрямованого на запуск муль-
типлікативно-акселераційної хвилі прогресивних технологічних змін.

На мій погляд, підвищенню абсолютного та відносного рівнів валових інвес-
тиційних видатків металургійних підприємств за прискореного зростання їх інно-
ваційної частки сприятимуть: а) диференціація ставок оподаткування прибутку за-
лежно від напряму діяльності підприємства, характеру і цілей його використання,
зокрема, запровадження пропорційних та прирістних податкових знижок на
здійснення НДДКР і впровадження податкового кредиту на приріст інвестиційних
видатків; б) установлення пропорційної залежності між розміром ставки оподатку-
вання комерційних банків і частки довгострокових інвестиційних кредитів у їх “кре-
дитному портфелі”; в) контроль інноваційної якості інвестицій підприємств,
співвласником яких є держава; г) тарифна ескалація; д) податкові преференції для
створення комерційними банками власних спеціальних страхових фондів з метою
зниження ризику активних інвестиційних операцій.

Для уникнення участі сировинної периферії, загроза якої є надзвичайно акту-
альною в умовах надмірної аномальної відкритості української економіки, в межах
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політики розвитку внутрішнього ринку та стимулювання внутрішнього попиту на
металургійну продукцію доцільними є: а) легітимізація вимог до вмісту місцевих ком-
понентів у продукції, що реалізується; б) заохочення та поширення практики зустріч-
них експортно-імпортних закупівель; в) державні закупівлі вітчизняної високо- та
середньотехнологічної продукції. Відтак, необхідним є створення сучасної контракт-
ної системи, яка використовує механізми управління державними замовленнями,
укладання контрактних угод і контролю за їх виконанням; жорсткі, максимально
наближені до світових стандарти якості та критерії відбору виконавців; постійний
моніторинг світових інновацій; сертифікацію продукції тощо.

Ю.С. Пройдак. Зрозуміло, що ці пропозиції не будуть ефективно реалізовані,
якщо не відновити діяльність міністерства металургії, а також відповідних управлінь
державних адміністрацій у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях.

В.В. Білоцерківець, доктор економічних наук, професор кафедри політичної еко*
номії Національної металургійної академії України. На жаль, в останні роки явища,
які зазвичай ототожнюються з економічною кризою та депресією, стали майже не-
від’ємним фоном господарської діяльності підприємств МК України. Дійсно, більша
частина періоду 1991–2015 рр. припала саме на час стагнації або кризи, протягом
якого вітчизняні економічні суб’єкти отримали величезний і різнобічний досвід
виживання в тяжких умовах. Погіршення економічної ситуації в національній еко-
номіці у більшості випадків зовсім не було наслідком процесів, які відбувалися за її
межами. Навпаки, провідну роль у забезпеченні реалізації саме негативного сцена-
рію економічного розвитку відіграли події, що мали суто внутрішню природу. На-
самперед це стосується особливостей проведення вітчизняної економічної полі-
тики, її змісту, логіки, комплексності, рівня наукового обгрунтування, таргетова-
них пріоритетів і наполегливості в досягненні визначених цілей.

На МК, який протягом тривалого часу виступав у ролі основного генератора ва-
лютної виручки та мав яскраво виражену експортну орієнтацію, дуже вплинула прикра
відсутність внутрішньо несуперечливої, розрахованої на довгострокову перспективу
економічної політики, що не могло не позначитися на результатах його розвитку. Якщо
економічний експеримент у металургійній галузі наприкінці 90-х років ХХ ст. був
одним з найбільш важливих факторів, які забезпечили перехід національної економі-
ки на траєкторію розширеного відтворення та ініціювали дію мультиплікативного
зростання за іншими її галузями, то, з огляду на специфіку проведення в останні роки
фіскальної, митної, тарифної, інвестиційної тощо політики, дії держави складно роз-
глядати як сприятливі для розвитку МК на засадах інноваційного оновлення, роз-
роблення та впровадження нових продуктів і процесів.

У цьому аспекті, на наш погляд, на особливу увагу заслуговує хоча б часткове
відновлення дії режиму економічного експерименту в металургійній галузі, що в умо-
вах надзвичайних втрат для вітчизняних підприємств унаслідок російської агресії на
Сході країни та плюндрування окупаційними силами значної частини розташованих
там виробничих потужностей, дозволить виробникам компенсувати частину їхніх
збитків, стане передумовою реалізації інноваційного сценарію розвитку МК, віднов-
лення ним своїх провідних позицій у національній економіці.

Необхідним є ефективне застосування потенціалу інструментарію фіскального
селективізму, що відіграє засадничу роль у характері, змісті та реалізації економічно-
го експерименту в металургійній галузі. Притаманні Україні історичні традиції ета-
тизму, значна роль держави в перерозподільних процесах, демографічна специфіка
(велика кількість осіб пенсійного віку та високий рівень урбанізації), наявність ши-
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рокої (порівняно з виробничими потужностями суспільства) мережі соціальної інфра-
структури, екологічні проблеми тощо виступають імперативами активного застосу-
вання державними інституціями фіскальних заходів. Водночас в умовах значної асин-
хронності коливань директивно змінних і реактивних грошових показників сумнів-
ною є концентрація зусиль щодо використання в ролі провідного інструментарію
державного регулювання процесів розвитку гірничо-металургійного комплексу апа-
рату грошово-кредитної політики, більш резонною, на нашу думку, є реалізація го-
ловних функцій такого регулювання з допомогою заходів фіскального характеру.

В.М. Тарасевич. На мій погляд, усе ж таки недоцільно виключати з переліку
антикризових інноваційних заходів механізми цільової неінфляційної емісії, перш
за все, через систему інститутів розвитку та суверенних фондів. Про їх ефективність
говорить не тільки світовий досвід, але й практика згаданого експерименту. Звісно,
від слів про необхідність їх створення слід переходити до конкретних справ.

І.Л. Леонідов, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії
Національної металургійної академії України. У зв’язку з проблематикою нашої дис-
кусії хотів би звернути увагу на деякі економіко-правові аспекти привласнення інно-
вацій, зокрема – інтелектуального продукту, його творцями, а також владною та
управлінською групами. Заходи з подолання кризи в металургійній промисловості
покликані формувати умови пропорційної реалізації кожною групою власних інте-
ресів привласнення інтелектуального продукту. Властиві їм суперечності проявля-
ються в диспропорціях інноваційного розвитку, низькому рівні освоєння науково-
технічних розробок у виробництві, мінімізації держрегулювання об’єктів промис-
лової власності олігархів і т. п. Деформовані умови реалізації інтересів привласнення
інтелектуального продукту у власників-олігархів спотворюють апробований вихід
з кризи у напрямі нових, високотехнологічних новацій, які спираються на базові
виробництва.

Ефективна з точки зору держави реалізація зазначених інтересів на будь-якому
рівні припускає вирішення їх суперечностей на користь суспільства. У цьому зв’яз-
ку інтерес становить кооперація в рамкових програмах європейського проекту “Го-
ризонт-2020”. Основою такої співпраці можуть стати: розширення в металургії
інформаційно-телекомунікаційних і передових виробничих технологій, наприклад,
цифрової технології “без креслень” на базі 3D-моделей для проектування виробів
ливарного виробництва, пиловугільного вдування в доменному процесі, модулів
швидкого монтажу агрегатів металургійного виробництва і т. п. Доцільно також ак-
тивізувати діяльність Національного інформаційного центру із співпраці з ЄС у сфері
науки й технології, а також ДП “Укртехінформ”.

Владні інтереси привласнення інтелектуального продукту можуть бути реалі-
зовані за допомогою розвитку інститутів державно-приватного партнерства. По-
перше, доцільно вдосконалити механізм тендерних закупівель для ДК “Укроборон-
пром”, відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу, реконструкції газопро-
воду “Уренгой – Помари – Ужгород”. Йдеться, передусім, про введення електронних
торгових майданчиків і перехід на електронний документообіг. Така інноваційна
система дозволяє істотно скоротити витрати логістики. По-друге, розширенню зов-
нішнього ринку металопродукції сприяло б скасування антидемпінгових мит у
США. Тут важливими є рішучі дії держави, її дипломатичних і консульських служб.

Для реалізації інтересів творців інтелектуального продукту потрібні заходи з
розширення можливостей університетської та прикладної науки у сфері бюджет-
ного фінансування, його відповідної регламентації в новій редакції Закону України
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“Про інноваційну діяльність”. У ньому доцільно передбачити, по-перше, розши-
рення фінансування університетської науки у сфері підтримки вітчизняних патентів
на винаходи. Внаслідок дефіциту таких коштів держава щороку втрачає сотні па-
тентів на винаходи – результати напруженої роботи наукових колективів універси-
тетів і конструкторських бюро. По-друге, вказане фінансування необхідно перед-
бачити і в Програмі державної підтримки зарубіжного патентування винаходів для
уникнення безконтрольного відпливу інноваційних розробок і технологій.

О.В. Летуча, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії
Національної металургійної академії України. Пріоритетним напрямом підвищення
конкурентоспроможності чорної металургії України є глибинні, багатопланові еко-
лого-економічні перетворення. Нагальна необхідність подолання еколого-еконо-
мічної кризи та зменшення її негативних наслідків актуалізує проблеми вдоскона-
лення механізму державного регулювання еколого-економічних процесів, оскіль-
ки саме держава є економічним суб’єктом, який втілює суспільні екологічні інтереси.
На мій погляд, у період подолання наслідків кризогенних нестабільностей ключо-
вими елементами механізму державного регулювання еколого-економічних про-
цесів у металургійній промисловості повинні стати: а) дозволи на викиди (скиди)
металургійним підприємствам, які мають видаватися регіональними природоохо-
ронними органами; б) ліцензії на комплексне природокористування, в яких визна-
чатимуться допустимі обсяги викидів; в) плани природоохоронних заходів металур-
гійних підприємств, нормативи та порядок розрахунку і внесення платежів за за-
бруднення навколишнього природного середовища; г) мережа екологічних фондів
цільового спрямування; д) система податкових пільг металургійним підприємствам,
які випускають екологічно чисту продукцію.

В.М. Тарасевич. Звісно, зазначені складові механізму мають бути конкретизо-
вані та перекладені мовою практичних рекомендацій. Але вони не зможуть бути
реалізовані, якщо не буде переконливої економічної мотивації власників відповід-
них підприємств.

Н.І. Ткаченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії
Національної металургійної академії України. Вважаю за доцільне акцентувати вашу
увагу на проблемі раціонального використання надр корисних копалин, у тому числі
залізної та марганцевої руд, і вилучення рентних платежів до дохідної частини держ-
бюджету.

Відповідно до п. 251.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) рентну пла-
ту сплачують за “користування надрами для видобування корисних копалин...”. При
визначенні розміру рентної плати діють так звані “ставки рентної плати”, які що-
року переглядаються. У 2015 р., вперше у практиці сплати рентних платежів за ко-
ристування надрами для видобування корисних копалин в Україні, було застосова-
но новий механізм коригування розрахунку розміру ставки для залізної руди. Відпо-
відно до Листа ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2703/7/99-99-15-04-02-17 “Про особливості
справляння рентної плати у 2015 році”, до ставки (8% від вартості товарної про-
дукції) застосовується “коефіцієнт, який дорівнює частці заліза в товарній продукції”
(п. 252.20 ПКУ, виноска 1)”.

На мою думку, даних заходів недостатньо. Річ у тім, що обчислення ставки рент-
них платежів у процентах з коригуванням ставки податку на вміст заліза в товарній
продукції не відповідає економічній сутності рентних платежів (диференційної рен-
ти) і призводить до недоотримання державою платежів до бюджету, оскільки стан-
дартизує “тіло” рентного платежу до 8%, а застосування цього коефіцієнта є не-
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прозорим і неефективним. З метою вдосконалення існуючого законодавства щодо
питань визначення ставок рентних платежів і створення для суб’єктів рівних умов
господарювання при надрокористуванні доцільно застосовувати показники ставок
рентних платежів на основі визначення диференційної ренти І роду, які не тільки
враховують вміст заліза в товарній продукції, але і дозволяють оцінити залучені до
розробки родовища залізних руд за вмістом корисного компоненту (заліза) безпо-
середньо після видобування до стадії збагачення. В результаті державний бюджет
буде істотно поповнено.

В.М. Тарасевич. Вочевидь, частину цих додаткових коштів доцільно направити
на реалізацію металургійних інноваційних проектів. На мій погляд, не менш акту-
альними є розробка та імплементація механізмів вилучення до держбюджету час-
тини диференційної ренти II та абсолютної ренти.

В.Д. Зелікман, кандидат технічних наук, доцент, завкафедрою обліку і аудиту
Національної металургійної академії України. Розглянемо мікроекономічні пробле-
ми вітчизняної металургії. Ефективне управління прибутком на підприємстві має
передбачати, з одного боку, обов’язкове формування прибутку внаслідок здійснен-
ня підприємством усіх складових його господарської діяльності, а з іншого – ви-
значення оптимальних шляхів і напрямів використання отриманого прибутку. Обид-
ва завдання є тісно взаємозв’язаними, оскільки використання прибутку залежить
від його отримання раніше, що, у свою чергу, значною мірою визначається ефек-
тивністю використання прибутку в попередні періоди. Тож ефективне управління
прибутком підприємства вимагає впровадження комплексної оптимізаційної мо-
делі його планування, яка має функціонувати не тільки як частина загальної систе-
ми стратегічного планування на підприємстві, визначаючи основні параметри та
показники його діяльності, але і як складова системи поточного контролю, знахо-
дячи відхилення від запланованих результатів і коригуючи їх відповідно до змін цілей
підприємства або умов його оточуючого середовища.

В обох варіантах оптимізаційна модель планування прибутку має працювати за
таким алгоритмом:

1) визначення оптимальних обсягів виробництва і реалізації продукції на основі
CVP-аналізу в їх нерелевантних діапазонах з урахуванням можливості придбання або
продажу обладнання та еластичності попиту на сировину та готову продукцію;

2) визначення оптимального співвідношення обсягів виробництва різних видів
продукції на основі аналізу обмежень різних видів ресурсів при формуванні вироб-
ничої програми підприємства;

3) визначення оптимального співвідношення обсягів реінвестування отрима-
ного прибутку та суми дивідендів, виплачених акціонерам, на основі концепції
ціннісно-орієнтованого менеджменту.

Слід зауважити, що на кожному наступному етапі розрахунку оптимальних па-
раметрів можуть знадобитись уточнення або навіть повний перерахунок параметрів,
визначених на попередньому етапі. Наприклад, поточний стан і технологічні особ-
ливості наявних на підприємстві виробничих потужностей можуть призвести до
необхідності внесення змін у заплановані обсяги виробництва та, відповідно, реалі-
зації певного виду продукції, що, у свою чергу, вимагатиме перерахунку всіх визна-
чених на першому етапі оптимальних обсягів виробництва і реалізації продукції.

Застосування оптимізаційної моделі планування прибутку на підприємстві до-
зволить дослідити основні складові цього процесу, виявити їх параметри, проана-
лізувати вплив основних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на
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ефективність дій керівництва підприємства з управління прибутком, а на основі
цього – обчислити такі значення виявлених параметрів, які б дозволили отримати
максимально ефективні управлінські рішення щодо формування та використання
прибутку підприємства.

Ю.С. Пройдак. Я думаю, колеги погодяться, що не менш ефективного управ-
ління потребують і активи, і пасиви металургійних підприємств. Як кажуть, слово –
за економічною наукою.

І.Г. Сокиринська, кандидат економічних наук, доцент, завкафедрою фінансів На*
ціональної металургійної академії України. Важливість і значимість металургійної
галузі для України важко переоцінити з точки зору як її ресурсного та виробничого
потенціалу, так і її фінансового впливу на економіку. Слід підкреслити, що з 10
підприємств, оцінка діяльності яких включена до біржового Індексу українських акцій
(UX), який розраховується Українською біржею, чотири відносяться до металургій-
ної галузі.

Але, на жаль, фінансові результати вітчизняних металургійних підприємств уже
кілька років поспіль мають тенденцію до стрімкого падіння. Особливо різкими були
негативні зміни у 2014 р., а у 2015 р. ця тенденція навіть посилилася. Так, за підсум-
ками 2014 р., загальні збитки металургійної галузі становили 36,9 млрд. грн. При
цьому 62,3% підприємств працювали з прибутком, але його сума була незначною –
лише 5,87 млрд. грн., тоді як збитки інших підприємств галузі становили 42,5 млрд.
грн. Тільки за І півріччя 2015 р. чистий збиток по галузі дорівнював 19,7 млрд. грн.,
а частка прибуткових підприємств знизилася до 54,2% (при сумі чистого прибутку
8,26 млрд. грн.). Збитки інших підприємств галузі становили 28 млрд. грн., що
свідчить про істотну неоднорідність фінансових результатів і посилення загальної
тенденції до збитковості.

Це позначається на ринковій капіталізації нашої металургійної галузі – дійсно
реальній ціні, яку учасники фондового ринку згодні платити за акції компанії. Інши-
ми словами, ринкова капіталізація – це грошове оцінювання внутрішньої вартості
підприємства, яке відображає фінансово-економічний стан, інвестиційну приваб-
ливість, ринкову стійкість, якість продукції тощо. До того ж на цей показник істот-
но впливає ряд політичних та економічних чинників, різноманітних загальних і
специфічних ризиків.

Низький рівень фінансових показників і значні ризики, у свою чергу, не дозво-
ляють українським металургійним підприємствам отримувати фінансування на
внутрішніх і міжнародних ринках боргового капіталу для реалізації першочергових
заходів щодо модернізації та переоснащення виробництва з метою підвищення влас-
ної конкурентоспроможності.

Для вирішення зазначених проблем і підвищення рівня капіталізації необхід-
но прагнути, з одного боку, розширяти обсяги виробництва металопродукції з ви-
сокими рівнями переробки та доданої вартості, а з іншого – впроваджувати сучас-
ний фінансовий менеджмент і фінансову безпеку на підприємствах металургійної
галузі, оскільки навіть за умови відсутності дивідендних виплат практично по всіх
вітчизняних емітентах галузі частина з них все одно залишається доволі інвести-
ційно привабливою і на фоні глибинної фінансово-економічної кризи.

Проте найскладнішим питанням у процесі реалізації заходів щодо підвищення
конкурентоспроможності металургійної галузі є пошук джерел фінансування тех-
нічного переоснащення і технологічного розвитку. Внаслідок перелічених фінан-
сових проблем металургійних підприємств і значного впливу галузі на економіку
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країни державна фінансова підтримка, безумовно, є вкрай необхідною. Але її ефек-
тивність багато в чому визначається саме формами та методами її надання, адже в
новітній історії України вже були періоди, коли держава в межах певних програм
надавала фінансування, зокрема, шляхом субсидій і дотацій, але, на жаль, реаль-
ний економічний ефект виявився не надто високим. Тому форми фінансової участі
держави у вирішенні проблем галузі мають бути виваженими і такими, що можуть
змусити підприємства нести реальну відповідальність за отримані кошти, які ма-
ють виділятися виключно на поворотній основі. Крім того, ця підтримка повинна
надаватися тільки тим суб’єктам господарювання, які мають реальний потенціал
для відновлення конкурентоспроможності. Можна запропонувати декілька кон-
кретних шляхів реалізації таких заходів залежно від масштабів фінансової кризи на
окремому підприємстві.

1. Фінансова санація – для тих ключових металургійних підприємств, у яких
відображено не тільки поточні збитки у звіті про фінансові результати, але і непо-
криті збитки у балансі, тобто фаза кризи є найбільш глибокою. У цьому випадку
механізмом реалізації може стати альтернативна санація, коли фінансове наванта-
ження розподіляється в конкретних пропорціях між державою та власниками
підприємства. Перш за все, необхідно чітко визначити найбільш насущні інвес-
тиційні потреби та графік фінансування інвестицій, а потім, згідно, наприклад, з
розробленим Меморандумом, кожний учасник – власники та держава – вносить
свою частку в межах фінансової відповідальності.

2. Державна кредитна підтримка може відбуватись у декількох формах – без-
посереднього надання державних кредитів на конкретний строк або покриття час-
тини процентних витрат за кредитами банків, які також мають бути заздалегідь ви-
значеними.

3. Фінансування через механізм емісії корпоративних облігацій або корпора-
тивних прав, покупцем яких виступає держава. Вибір форми цінних паперів може
залежати від того, на який саме період потрібні кошти та чи бажає держава отрима-
ти частку у правах власності.

4. Залучення кредитних ресурсів на комерційній основі, але під державні гарантії
або поруку.

У кожному з цих випадків процедурні питання надання коштів і графіки пога-
шення кредитів мають бути прозорими та затверджуватись у відповідному порядку
з метою запобігання нецільовому використанню державних коштів.

В.М. Тарасевич. З огляду на світовий досвід зазначені пропозиції доцільно орга-
нічно “вбудувати” у складну систему державно-приватного партнерства, яка ство-
рюється в національній економіці, в тому числі зусиллями вітчизняних науковців.

Р.Б. Сокольська, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту
Національної металургійної академії України. У забезпеченні інноваційного розвит-
ку металургійних підприємств певне місце належить формуванню ефективної си-
стеми обліку, оскільки саме в обліковій системі підприємства формується інфор-
мація для прийняття зважених та обгрунтованих управлінських рішень з усіх скла-
дових його діяльності. Однак у сучасних умовах ефективне реформування системи
обліку підприємств є неможливим без відповідних досягнень новітньої інституціо-
нальної теорії. Не секрет, що система обліку на підприємстві створюється під впли-
вом формальних і неформальних правил і норм, тобто визначається інституціональ-
ним середовищем (як зовнішнім, так і внутрішнім), у якому організація функціо-
нує і з яким взаємодіє. Зовнішнє інституціональне середовище являє собою право,
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економіку, культуру тощо і встановлює насамперед нормативні рамки. Внутрішнє
інституціональне середовище формується обліковою політикою, рівнем організа-
ційної культури, особистими якостями працівників і керівництва тощо.

Підприємства, що перебувають у певних інституціональному та організацій-
ному полях, схильні приймати схожі структури і моделі поведінки. Механізм, за
допомогою якого даний процес відбувається, дістав назву “ізоморфізм”. Є три види
інституціонального ізоморфізму – примусовий, нормативний і наслідувальний.
Примусовий ізоморфізм, як правило, пов’язаний з державними законодавством і
регулюванням. Обліковий процес формується самим підприємством, але на підставі
законодавства і нормативних актів з бухгалтерського обліку. Джерелом норматив-
ного ізоморфізму є діяльність професійних співтовариств, учасники яких колек-
тивно визначають умови та методи своєї роботи і встановлюють легітимність свого
інституціонального поля. Нормативний ізоморфізм дедалі більше впливає на зміни
в системі обліку підприємств. Наслідувальний ізоморфізм передбачає запозичення
успішного досвіду інших індивідів і груп, які діють у тому самому інституціональ-
ному полі.

Отже, при реформуванні системи обліку вітчизняних підприємств слід брати
до уваги вплив усіх трьох видів ізоморфних змін – примусових, нормативних і на-
слідувальних, які стимулюватимуть підприємства формувати конкурентоспроможні
технології та види обліку, що, у свою чергу, має стати інформаційно-аналітичною
основою забезпечення інноваційності розвитку підприємств.

В обговоренні проблематики “круглого столу” також взяли участь: М.В. Стрі5
ха – заступник Міністра освіти та науки України, В.С. Шовкалюк – директор
департаменту інноваційної діяльності і трансферу технологій Міністерства освіти
та науки України, О.Г. Величко – член-кореспондент НАН України, ректор Націо-
нальної металургійної академії України, І.Б. Буравльов – генеральний директор
об’єднання метизних підприємств “Укрметиз”, О.М. Ботюк – голова правління ПАТ
“Комінмет”, О.С. Онацька, М.М. Мазов – начальники відділів ПАТ “Євраз ДМЗ
ім. Петровського”.

Матеріал надійшов до редакції 22 жовтня 2015 р.
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Ідентифіковано та показано етапи моделювання нової структури економічної системи,
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стратегії макросистемної еволюції української економіки в контексті забезпечення висоC
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The stages of modeling of a new structure of the economic system are identified, considered,
and characterized. A method of the correlationCregression analysis is used to study the stages
of the life cycle of a macrogeneration. Some strategies of the macrosystem evolution of Ukraine’s
economy are formed and classified in the context of the ensuring of a high level of the economic
security. The objective tables for the choice of priorities for the national economic system on
any stage of its life cycle are given.
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Актуальні суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення в Україні
порушують ряд питань, від розв’язання яких залежить не тільки подальший поступ
держави в єдине поле передових країн світу, але й здатність державного утворення
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* Стаття публікується в авторській редакції.
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мобілізувати сукупність усіх матеріальних і духовних сил для досягнення ендогенно-
го економічного зростання або вирішення нагальних завдань сучасного державотво-
рення. Нинішні безпрецедентні за масштабами глобалізаційні процеси в макроеко-
номіці, транснаціоналізація найпривабливіших секторів (зокрема, електроніки,
автомобілебудування, нафтопереробної та хімічної галузей промисловості, транспорту
і зв’язку) світогосподарської системи, перетворення транснаціональної фінансово-
кредитної олігархії на політичну еліту міждержавних об’єднань свідчать про перехід
до тотального впорядкування світового співтовариства. Варто підкреслити, що в осно-
ву даного процесу закладено ідею інтернаціоналізації технологічного способу вироб-
ництва й відносин економічної власності на засадах реалізації диверсифікованого
контролю високотехнологічних держав над суміжними територіями (регіонами чи
районами), їх економічним простором з вільним доступом до стратегічних ресурсів і
насамперед до фінансово-економічного, сировинного, комунікаційного, наукового
та, що вкрай важливо, інформаційного потенціалів.

Отже, лише шляхом всебічного розширення, поглиблення та інтенсифікації про-
цесу вироблення, нагромадження, трансформації й раціонального використання на-
уково-технічної інформації можна забезпечити соціально-економічні та суспільно-
політичні досягнення будь-якою державою світу постіндустріального етапу розвитку.

Визнана класифікація національних економічних інтересів (НЕІ), запропоно-
вана науковому загалу сучасної України представниками національної економіч-
ної науки [1–8], ступені важливості інтересів, належних до макросистемної ево-
люції держави, диференціює саме на життєво важливі для будь-якої країни (особ-
ливо для України), оскільки вони не тільки детермінують розвиток економічної
сфери, але й забезпечують державний суверенітет, територіальну цілісність і недо-
торканність кордонів. Отже, слід визнати, що модернізація економічної системи
України у своєму економічному піднесенні – від зародження ідеї її багатокомпо-
нентної структури до створення умов для самоорганізації, якісного зростання ендо-
генних параметрів, гальмування чи стабілізації, чи відродження – повинна здійсню-
ватися у кілька етапів, що складають життєвий цикл національного господарства із
своєрідними архетипами культури, природного середовища та ноосфери для роз-
будови в державі економіки інформаційного типу.

Теоретичним і прикладним аспектам вирішення багатогранних проблем управ-
ління забезпеченням економічної безпеки в цілому та інформаційної зокрема при-
свячені праці видатних українських і зарубіжних науковців: О. Алимова, О. Амоші,
Б. Данилишина, В. Гейця, В. Микитенко, Г. Ситника, М. Чумаченка та інших.

Проте є гостра потреба в дослідженні макросистемної трансформації націо-
нальної економіки та формуванні стратегій розбудови економіки інформаційного
типу. Отже, мета статті – дослідити особливості функціонування економіки інфор-
маційного типу та формування стратегій її розбудови в контексті забезпечення еко-
номічної безпеки держави.

Безліч внутрішніх зв’язків між елементами економічної системи України ство-
рюють структуру, декомпозиція якої дозволяє визначити її первинні складові – кон-
ститутивно-ключові параметри. Тому еволюційний механізм макросистемної транс-
формації національного господарства й оновлення останніх дозволяє стверджува-
ти, що елементів у новій українській макрогенерації може бути тільки певна
конечное кількість. Таким чином, структура національної економіки повинна скла-
датися з обмеженої кількості елементів, які можуть мати лише їй властиві сутнісні
ознаки. Саме в межах розвитку теорії еволюціогенетики використання інституціо-
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нальних матриць (східного та західного типів) дозволить вирішити вказані проб-
леми та визначити головні вектори цивілізаційного простору України ХХІ ст., спе-
цифіку розвитку її економічної системи.

Наукове узагальнення і систематизація знань теорії соціо- та еволюціогенетики,
накопичених при вивченні соціальних і економічних систем, світоглядно-методоло-
гічне осмислення констант і варіативності економічного зростання допускають об-
числення мінімально та максимально можливих (мінімаксних) меж еволюційних
перетворень. З огляду на це, можна говорити про конститутивну властивість україн-
ської економічної системи самоподібності (не тільки до самоорганізації) та назвати її
ключову ознаку – фрактальність, що відрізняє пропоновану в дослідженні парадиг-
му циклічно-генетичного формування нового типу макрогенерації (та її еволюцію)
від традиційних підходів до розкриття характеристик і прогнозування для параметрів
національних економік, які вимагають нагальної перебудови з набуттям когнітивно-
інформаційних ознак у контексті забезпечення сталого розвитку держави.

Побудова когнітивно-інформаційної структури національної економіки – трудо-
містке завдання, яке пропонуємо здійснювати за алгоритмічними процедурами, що
дозволять автоматизувати процес моделювання та виокремити весь склад елементів
і підсистем макрогенерації. Проте при подальшому нарощуванні трансформацій-
ного впливу на гомеостатичну систему держави (соціум) у разі обгрунтування пріори-
тету певних цілей можливими є спрощення завдань, удосконалення процедур мо-
делювання ієрархій і блоків для адаптації до стратегічних регіональних систем, но-
вих фазових портретів (структур-атракторів) окремих галузей і до прогнозування
процесу еволюції проривних технологій та високотехнологічної продукції (ВТП).
Саме елементи останнього макроутворення пов’язуються так, що зміна кожного
важливого параметра системи забезпечення ендогенного зростання української
економіки неминуче викликає зміну інших, однак цей рух завжди орієнтований на
певний кінцевий стан, який, проявившись, знов стає новим (хоча саме він і віддзер-
калює різні динамічні зміни у сутності вже іншої системи – управління забезпе-
ченням економічної безпеки).

Вважаємо, що опрацьовування модельних рішень формування нового фазово-
го портрету національної економіки слід здійснювати із дотриманням послідовності
розкритих автором (на основі базових положень теорії еволюціогенетики, термо-
динаміки та детермінованого хаосу в контексті розвитку теорії національної безпе-
ки) закономірностей (табл. 1).

Таблиця 1
Формування нової структури економічної системи

відповідно до її місії та складності виконуваних нею завдань у контексті створення
в Україні економіки інформаційного типу *
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* Узагальнено та систематизовано автором за науковими положеннями, обгрунтуваннями та гіпотезою,

опрацьованими у [4].

Проте, всупереч поставленій цілі – забезпечити високі темпи економічного зро-
стання в Україні, – у сформованій новій макрогенерації може діяти деструктивний
симбіоз зовнішніх політичних сил і внутрішніх крос-наукових об’єднань, які здатні
запустити механізми самознищення економічної системи. Тому національна еко-
номіка здійснюватиме тільки циклічно-коливальні дії (депресії чергуватимуться
короткостроковими періодами “сталого” розвитку – зміною якісних параметрів
макроструктури), які тільки здаються рухом, а насправді перетворюються на інево-
люцію держави [4].

Закінчення таблиці
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Для усунення цієї вади, на нашу думку, необхідно:
1) дотримуватися визначених конститутивно-ключових принципів і правил  на

основі використання системно-комплексних, ресурсно-функціональних, об’єктно-
цільових і синергетично-феноменологічних підходів, а також умов функціонуван-
ня складної системи в нестабільному економічному середовищі;

2) концентрувати зусилля у певних сферах, що стануть каталізаторами макро-
системної еволюції держави;

3) забезпечити пропорційність розподілу національних ресурсів і дисипацію
додаткових для виконання поставлених завдань;

4) розробити комплекс взаємозв’язаних показників, регуляторів і підойм впливу
для досягнення окреслених орієнтирів.

Проте однобокість існуючих підходів до вирішення проблем проектування
життєвого циклу економічної системи, складу системи економічної безпеки та до-
бору сукупності найвагоміших об’єктів для локалізації зусиль можуть стати родо-
вим деструктивним фактором стосовно інших аспектів забезпечення базових НЕІ,
а саме – збільшення загроз національній безпеці.

Це зумовить “автоматичне” поширення каталітичних взаємозв’язків у всіх сфе-
рах суспільного життя держави, активізацію різноспрямованих і гіпотетичних на-
прямів еволюції як економічної та соціально-економічної систем України. Еконо-
мічне зростання, благополуччя та безпека країни не тільки зумовлені масштабами
контрольованих нею територій, сировинними запасами та людськими ресурсами,
а й пов’язані з напрямами еволюції європейських держав, що вимагає адекватної
реакції з боку владних структур на виникнення нових регіональних або глобальних
систем.

Отже, фундаментального осмислення та подальшого розмежування у практиці
державного управління потребують такі явища, як “життєвий цикл економічної си-
стеми” та “циклічність розвитку економічної системи”. Їх ототожнення має штуч-
ний характер і не відбиває ймовірного варіанта їх взаємодії на конфліктній основі [7].
Попереджуючи кризові явища (у тому числі й когнітивно-інформаційні) в усіх сфе-
рах життєдіяльності, пов’язані з екстенсивно-механістичним розумінням політич-
ною елітою проблем життєвого циклу економічної системи (підсилених суспільно-
психологічною інертністю), принципів і механізмів досягнення виправданих темпів
економічного зростання, пропонуємо власну категорію-детермінанту спрямованості
загальноекономічного прискорення.

Таким чином, життєво важливі інтереси українського суспільства та особис-
тості повинні бути не тільки демонтовані до рівня НЕІ, але й закріплені у змістових
координатах сучасного поступу України, з опорою на цільові програми розвитку
найвагоміших для ендогенного зростання об’єктів продукування процесів локаль-
ної самоорганізації на засадах пізнання динаміки результативних макрогенерацій.
Дана теза визначає еволюціогенетичний світогляд і феноменологічну культуру прий-
няття оптимальних рішень в екстремальних ситуаціях суспільної еволюції, періоди
руйнації інституціональних матриць, культури, історичних і духовних традицій,
комплексна дія яких протягом тисячоліть гарантувала Україні системну самовідтво-
рюваність людського буття. З огляду на це, для ідентифікації “точок зростання”
української економіки слід поєднати декілька груп елементів:

1) сукупність базових, відправних ідей, принципів, настанов щодо забезпечен-
ня раціонального використання та розвитку стратегічного потенціалу, дію яких роз-
раховано на тривалу історичну перспективу;



22

Науковий журнал “Економіка України”. — 2016. —      3 (652)

2) цільові програми, плани і рішення, обгрунтовані згідно з принципами ендо-
генного економічного зростання (співвідношення швидкості технічних і техноло-
гічних змін, характеру впливу на економіку соціальних, політичних, екологічних,
демографічних, культурних та інших факторів, врахування економічних циклів
тощо). За їх допомогою реалізується дієва політика макросистемної еволюції за
рахунок як екзогенного й ендогенного технічного прогресу, так і збільшення мас-
штабів виробництва;

3) субструктурні елементи національної економіки, активізація діяльності яких
дозволить у разі ресурсно-функціонального забезпечення можливостей розвитку
та раціонального використання потенціалів системно-універсального спрямуван-
ня досягти визначених орієнтирів;

4) обмеження, тобто такі умови, які не можна реалізувати в принципі, що само
по собі вже є важливим. Не випадково найвагоміші економічні закони, переважно,
формулюються як правила заборони *, які унеможливлюють інтенсифікацію про-
цесів розбудови економіки інформаційного типу.

Отже, при проектуванні життєвого циклу економічної системи та доборі об’єктів
локалізації зусиль пропонуємо, з урахуванням особливостей методу звуження кола
пошуку, що забезпечується використанням, поряд з фрактальними графами, мето-
дів економіко-математичного моделювання на основі багатофакторних модельних
рішень, використовувати також комплекс поліноміальних моделей з елімінуван-
ням (виключенням) змінних на базі автоматичного вибору пріоритетного показ-
ника чи напряму концентрації зусиль (за впливом кореляційного зв’язку незалеж-
них змінних на залежні).

Важливо зазначити, що правила попередження наведених подій і виникнення
можливих диспропорцій у темпах зростання чи трансформації кожної складової
системи вимагає чіткого дотримання логічної послідовності кроків.

Алгоритмізація 17 конститутивно-ключових етапів розробки стратегії макроси-
стемної еволюції гальмує рух української економіки до неперспективних (або навіть
глухих) конусів розвитку та дозволяє вдосконалити технології управління забезпе-
ченням економічної безпеки. Визначення на підставі виокремлених закономірнос-
тей, взаємозалежності та взаємостимулювання змінних (функцій підсистем) з пев-
ною ймовірністю відбувається в макроструктурі, що полегшує виконання суб’єкта-
ми управління регулюючих дій [9].

Побудові прогнозу макропоказників динаміки трансформації економічної си-
стеми держави передували такі процедури:

1) побудова часових трендів за 97 макропоказниками, а за методикою кореля-
ційно-регресійного аналізу з побудовою матриць парних коефіцієнтів кореляції –
відбір “найвпливовіших” елементів за фрактальним розподілом;

2) оцінка вкладу незалежних змінних у загальноекономічне прискорення за роз-
робленим у дослідженні алгоритмом дозволяє класифікувати останні за вагомістю
для побудови багатофакторних модельних рішень;

3) побудова кореляційних матриць між основними показниками для визначення
об’єктів локалізації зусиль в умовах ресурсних обмежень.

Для опрацювання етапів життєвого циклу макрогенерації використано мето-
дику кореляційно-регресійного аналізу, який розпочато з побудови матриць пар-
них коефіцієнтів кореляції. Сформовану в дослідженні сукупність вихідних даних
(97 показників за 2008–2013 рр.) використано як для дисперсійного аналізу, так і

* Детальніше див. [7].
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для тестування ретроспективних трендів при стохастичному прогнозі (в нейро-
мережах)  [3; 4].

При цьому слід підкреслити, що урахування щільності зв’язків дозволило ви-
окремити 47 незалежних змінних, 23 з яких мають вагомий вплив на темп зростан-
ня національної економіки та її когнітивно-інформаційні зрушення.

Обгрунтування світоглядно-методологічного уявлення не тільки про спрямо-
ваність зв’язків у цільових підсистемах системи економічної безпеки держави, але
й про щільність і вагомість впливу показників-індикаторів різної гетерархії на індекс
зростання кількісних значень ВВП, а також оцінка значущості певних множин за
коефіцієнтами кореляції та значень t�статистик дали можливість сформувати мат-
рицю приватних коефіцієнтів з включенням найрезультативніших ознак для вибо-
ру основних регресорів. Отже, саме з використанням системи багатофакторних мо-
делей для отримання достовірних значень змінних побудовано прогноз найвагомі-
ших факторів впливу на макропоказники до 2030 р. за умови концентрації зусиль
на відповідних об’єктах з дисипацією національних ресурсів за розрахунками, на-
веденими в кореляційній матриці між основними регресорами. Завдяки останній,
на наше переконання, і забезпечено ефективність функціонування проектних еле-
ментів нової макрогенерації інформаційного типу.

При цьому на базі значень парних коефіцієнтів потенціальних субструктур
економічної системи України (спрямованої до набуття когнітивно-інформацій-
них ознак) вдалося встановити:

1) сумарний рейтинг кожної незалежної змінної за формалізованими автором
поліноміальними моделями передбачає елімінування незначних впливів на траєк-
торію національної економічної системи:

а) зовнішню і внутрішню вагу процесів макросистемної еволюції в кожній під-
системі, їх результативні ознаки та вектори, що управляють їх розвитком, для за-
безпечення загальної спрямованості макроекономічної динаміки системи;

б) часові проміжки форвардних змін, етапність життєвого циклу національної
економіки з дисипацією на кожній стадії ресурсів за визначеними конститутивни-
ми об’єктами, комплексність, послідовність та ієрархію дій відповідно до пропо-
нованої в дослідженні циклічно-генетичної концепції, за якою відтворено оптимі-
заційний склад макроекономічної моделі формування в Україні економіки інфор-
маційного типу;

2) класифікацію варіантів (набору) стратегій макросистемної еволюції держа-
ви з набуття економічною системою когнітивно-інформаційних властивостей до
сталого розвитку;

3) пріоритетні завдання і створено цільові програми за об’єктами докладання
зусиль та етапи їх реалізації до 2020 р. з обгрунтуванням основних вимірів, особли-
востей і напрямів імплементації за локальними елементами;

4) кількісне співвідношення додатково привнесених і національних ресурсів
системно-універсального функціонування з їхнім розподілом за пріоритетами пар-
ної кореляції, визначеними орієнтирами експоненціального зростання;

5) прогнозні значення основних макроекономічних показників промислового
виробництва (мінімаксні) за двома сценаріями розвитку подій в державі до 2025 р.
у випадку:

а) інерційного розвитку галузей реального сектору економіки;
б) реалізації стратегії макросистемної еволюції в контексті розбудови інфор-

маційного типу економіки в державі;
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6) зовнішні умови забезпечення ефективності дії методик і матеріалізації
методологічних засад щодо вирішення проблем розбудови економіки інформацій-
ного типу в межах держави, тобто системно-універсальної форми нової макрогене-
рації за рахунок обгрунтування пріоритетів економічного зростання при повній і
частковій реалізації системоутворюючих чинників за чотирма сценаріями розвит-
ку подій, а саме:

а) інерційності розвитку національного господарства;
б) впровадження в країні моделі інноваційного розвитку національної еконо-

міки (проте в умовах ресурсних обмежень);
в) реалізації стратегії макросистемної еволюції протягом останніх 6 місяців

2014 р. з дисипацією ресурсів різної природи відповідно до визначених у даному
дослідженні домінантних видів економічної діяльності (наукомістких та базових
для певного регіону);

г) синхронізації процесів макросистемної еволюції з одночасною реалізацією
оптимальної для України моделі формування інформаційної економіки;

7) мінімально допустимі (у разі інерційного розвитку української економіки з ко-
ригуванням щільності значень ознак опору процесам транснаціоналізації та кореля-
цією державної політики з когнітивно-інформаційними детермінантами) та макси-
мально можливі (у разі запровадження в практику управління розробленої стратегії
макросистемної еволюції на засадах реалізації оптимальної для України макроеко-
номічної моделі розбудови інформаційної економіки) значення основних макроеко-
номічних показників, а також показники економічної динаміки в Україні до 2025 р.;

8) значення щільності та вагомості впливу кожного з наведених елементів си-
стеми на темпи загальноекономічного прискорення, а також зниження розмірності
вхідних параметрів (з 97 до 9), що дозволило поетапно сформувати вихідну матри-
цю головних конститутивних ознак нової макрогенерації, за якою виявлено законо-
мірності макросистемної еволюції української економіки до 2025 р.

Побудова поліноміальних модельних рішень з елімінуванням змінних, а також
сформована матриця парних кореляцій дозволили:

1) знизити розмірність (з 97 до 7 незалежних змінних) за рахунок інкорпорації
найінформативніших ознак впливу на процеси трансформації економіки до її ког-
нітивно-інформаційного вигляду;

2) графічно подати центри докладання зусиль у вигляді вихідної матриці з об-
грунтуванням складу об’єктів;

3) спрогнозувати сучасні закономірності еволюції національної економіки до
2025–2030 рр. (за матрицею об’єктивних навантажень);

4) класифікувати просторово-часові ознаки основних компонент макросистем-
ної еволюції в Україні для розробки оптимальної для країни моделі розбудови еко-
номіки інформаційного типу;

5) систематизувати об’єкти, галузі, види економічної діяльності за вихідними
ознаками їх впливу на індекс зростання ВВП;

6) побудувати діаграму розсіювання об’єктів у просторі ключових чинників за-
гальноекономічного прискорення за допомогою дискримінантного аналізу, яка
спростувала існуючі засади реалізації різного роду державних стратегій, оскільки
їхні складові не підпорядковуються нормальному (багатовимірному) закону мак-
симізації ефективності при мінімізації витрат на її досягнення.

Зазначені детермінанти дозволяють здійснити класифікацію набору стратегій
(табл. 2) та розробити об’єктивні таблиці вибору пріоритетів для національної еко-
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номічної системи на будь-якому етапі її життєвого циклу. Це сприятиме гнучкому
реагуванню параметрів (детермінант) економічної системи на зміну геоекономіч-
ної чи геополітичної ситуації в країні та світі, а також перманентному вдоскона-
ленню технології управління розвитком інформаційного потенціалу держави.

Таблиця 2
Класифікація стратегій розбудови економіки інформаційного типу

в контексті забезпечення економічної безпеки
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Отже, результати прогнозу до 2030 р. з використанням мінімально припусти-
мих і максимально можливих макропоказників, у разі одночасної імплементації
політики макросистемної еволюції та реалізації оптимальної для України моделі
формування інформаційної економіки, стали основою для розробки конкретних
рекомендацій щодо інформпорації існуючих доктринальних положень і державних
програм ключових компонентів, опрацьованих відповідно до циклічно-генетичної
концепції розвитку національного господарства для отримання загальноекономіч-
ного прискорення й соціального ефекту від їхньої реалізації [10–12].

Висновки

Функціональне призначення нової макрогенерації інформаційного типу є відоб-
раженням цільових настанов забезпечення ендогенного економічного зростання та
високого рівня економічної безпеки з метою досягнення суспільної консолідації та
формування інформаційного суспільства, що слугує запорукою цілісного сприйнят-
тя країнами ЄС української нації та її національної економічної системи. У свою чер-
гу, активізація процесів макросистемної еволюції здатна захистити державно-еко-
номічний статус не тільки України, але й інших країн світу, що перебувають у стані
перманентної трансформації та живуть в умовах істотних ресурсних обмежень.
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ці нові тенденції вимагають від різнорівневих суб’єктів глобальної економіки особ-
ливої уваги до нових явищ, перегляду місця й ролі багатьох економічних та управ-
лінських процесів.

У сучасних висококонкурентних умовах важливим завданням для країн світу стає
досягнення не просто економічного розвитку, а лідерських позицій, які самі по собі
вже виступають інструментом конкурентної боротьби. Прояв лідерства стає важли-
вим як серед окремих особистостей (у політиці, у ділових та інших колах), так і на
рівні компаній та національних економік. У сучасному контексті істотно змінюється
розуміння лідерства – тепер воно сприймається значно ширше, ніж психологічний
феномен, стає елементом процесу управління колективом і, як засвідчує практика,
дедалі більше переходить у площину економічного аналізу на різних рівнях суспіль-
ного устрою. Лідерство стає конкурентною перевагою і не тільки метою конкуренції,
але й її інструментом, здатним приносити ще більші здобутки.

Перехід до VI технологічного укладу відбувається одночасно з виокремленням
нових факторів конкурентоспроможності компанії чи країни. Причому ці фактори
пов’язані не просто з людськими ресурсами – в їх основі лежать інтелектуальна
діяльність, її результати (у вигляді новітніх досягнень і технологій) та їх застосуван-
ня. В сучасних умовах вагомість інтелектуальної складової лідерства набирає ново-
го змісту, що, у свою чергу, вимагає дослідження її природи та форм прояву на різних
рівнях.

Питання лідерства є актуальною темою досліджень великої кількості науковців
різних напрямів науки і практики. Так, загальні питання лідерства розглядались у
працях Ф. Бейлі, Б. Басса, К. Бланшара, Дж. Блонделя, Н. Газзарда, Р. Дафта,
Р. Іреланда, В. Каца, В. Кременя, О. Нестулі, Ф. Селзніка, Р. Стогділа, М. Ке де Врі,
Г. Оуена, В. Ходжсона та інших. Питання політичного лідерства стали центром ува-
ги Л. Едінгера, В. Ле Віна, І. Гладуняка, Л. Гонюкової та інших. Організаційне лідер-
ство розглядається у працях П. Сенге, С. Філоновича, М. Пірена, О. Лукашевої.
Проте складність і багатоаспектність поняття “лідерство” ще залишають науковцям
широкий простір для наукового пошуку, адже й досі немає єдиного розуміння у
підходах до визначення цієї категорії, чекають на поглиблене дослідження форми
прояву лідерства на різних рівнях і механізми його досягнення. Потребують пере-
осмислення роль лідерства та форми його прояву в сучасних умовах загострення
конкуренції у складному, взаємозв’язаному і глобалізованому світі. Безумовно, од-
нією з найцікавіших у науковому розумінні проблем є дослідження сутності та форм
прояву такого феномену, як інтелектуальне лідерство.

Мета статті полягає в дослідженні природи та основних форм прояву інтелек-
туального лідерства на різних рівнях.

Сучасне розуміння лідерства істотно розширюється, виходячи за межі психо-
логії та менеджменту. Змінюється природа лідерства, а отже, і його роль у сучасно-
му середовищі. Неоднозначність поняття “лідерство”, його прояви в сучасному еко-
номічному середовищі зумовлюють необхідність вивчення цих питань у нових об-
ставинах його реалізації. Поняття “лідерство” (leadership) походить від англійського
дієслова “lead”, яке означає “вести”, “проводити”, “керувати”, “бути першим”. В
економічній науці питання лідерства почали розглядатись у контексті дослідження
ролі особистісного фактора в розвитку суспільства.

Виклики сучасної глобалізації, пов’язані з надзвичайним загостренням та
ускладненням конкуренції, становленням суспільства знань, поширенням ІКТ,
вносять свої корективи у прояви лідерства. Причому однією з ключових рис лідер-
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ства виступає реалізація можливостей змін в умовах становлення економіки знань.
Так, Г. Оуен, В. Ходжсон і Н. Газзард зазначають, що суть лідерства – у спробах
людини кинути виклик оточуючій дійсності та змінити її [1]. У свою чергу, П. Сенге
характеризує лідерство як інструмент розвитку потенціалу та побудови співтова-
риства [2].

Ускладнення поняття “лідерство” дістає вираження у численності форм його
прояву: особистісне, державне, підприємницьке, міжнародне, ситуативне, політич-
не, технологічне та ін. Систематизацію форм прояву лідерства за різними крите-
ріями досить широко представлено в науковій літературі [3]. Особливий інтерес ви-
кликає виокремлення феномену інтелектуального лідерства, його сутності, фак-
торів і форм прояву на різних рівнях.

Сьогодні говорити про інтелектуальне лідерство компаній і країн дозволяють
такі підстави. В умовах становлення постіндустріального суспільства аксіомою вже
вважається визнання того факту, що проривний розвиток країн та окремих суб’єктів
(корпорацій, університетів та ін.) забезпечується не стільки наявністю ресурсів,
скільки технологіями їх використання (у тому числі з метою продукування якісно
нових продуктів і послуг). Вирватись у світові лідери і втримати лідерські позиції
вдається тим країнам, які докладають значних зусиль до розвитку свого інтелекту-
ального потенціалу та його реалізації в економіці. В основі високих показників і
динаміки розвитку таких країн, як Німеччина, Японія, Південна Корея, Сінгапур,
Тайвань, Ісландія, Фінляндія та ін., лежать великі інвестиції у наукові дослідження
і розробки, реалізація їх результатів у продукції та послугах, які виробляються і на-
даються, а також у якісних змінах у сферах життєдіяльності. У сучасному світі краї-
на-лідер – це в першу чергу інтелектуальний центр, який є інтегратором, ініціато-
ром і організатором активних дій.

На наш погляд, інтелектуальне лідерство – це досягнення високих позицій у кон-
курентній боротьбі за рахунок зростання якості та інтенсивності реалізації інтелек-
туальних ресурсів. Інтелектуальне лідерство розглядається скоріше не як кінцева мета,
а як ключовий інструмент у досягненні глобального лідерства, який дозволяє завдя-
ки накопиченню інтелектуального ресурсу підвищувати конкурентоспроможність і
економічну ефективність. Суб’єктами інтелектуального лідерства можуть бути окре-
мі особи, організації, регіони, країни. У свою чергу, кожний з цих суб’єктів може про-
являти лідерство серед інших суб’єктів свого рівня і на вищих рівнях – організацій-
ному, регіональному, національному, глобальному.

Важливими є також питання визначення критеріїв інтелектуального лідерства
і форм його прояву. На нашу думку, можна виокремити 2 основні групи критеріїв:
по-перше, щодо якості людських ресурсів (їх інтелектуальної складової) і, по-дру-
ге, щодо результативності інтелектуальної діяльності. Формами прояву інтелекту-
ального лідерства стають високі позиції у рейтингах, оцінках, індексах тощо, які
враховують різні аспекти і показники інтелектуальної складової людських ресурсів
або результативності інтелектуальної діяльності.

Спробувати визначити форми прояву інтелектуального лідерства основних
суб’єктів (індивідів, організацій і країн) можна на таких рівнях, як індивідуальний,
організаційний, міжнародний та глобальний. З самого початку поширення понят-
тя “лідерство” стосувалося переважно індивідуального рівня – рівня окремих осо-
бистостей. Лідерство розглядалося виключно як прояв особистісної діяльності,
причому поза увагою науковців залишалися його економічна складова та характе-
ристика економічних наслідків проявів лідерських якостей. У науковій літературі
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ми можемо знайти велику кількість визначень лідерства як прояву особистісної
діяльності, які можна згрупувати за такими основними підходами.

1. Лідерство розглядається в першу чергу як влада, що спрямована згори дони-
зу і реалізується лідером-особистістю. За визначенням Дж. Блонделя, “лідерство –
влада, яка здійснюється одним чи декількома індивідами” [4, с. 32].

2. Лідерство – це управлінський статус, керівна посада. Як вказано у праці
Дж. Даунтона, це “становище у співтоваристві, яке характеризується здатністю
людини, що займає цю посаду, скеровувати та організовувати колективну пове-
дінку деяких чи всіх його членів” [5, с. 51].

3. Лідерство розуміється як вплив, який характеризується постійністю, широ-
тою, пріоритетністю та авторитетністю (В. Кац, Л. Едінгер). Воно може розгляда-
тися з точки зору впливу на групу як природний процес, який може змінювати по-
ведінку людей для загального ефекту. Також лідерство може проявлятися через не-
формальний, психологічний вплив.

4. Поширеним є і розуміння лідерства через його роль в інноваційних проце-
сах. Прийняття рішень відбувається через їх нові, оригінальні версії. Тим самим
лідери виступають не тільки суб’єктами влади і впливу, але й новаторами.

Можемо підкреслити, що більшість підходів характеризують індивідуальний
рівень, охоплюючи лише соціальні прояви та залишаючи поза увагою економічні
наслідки і складові. У даних теоріях економічні засади розуміння лідерства відсутні,
а лідерство розглядається як соціальний феномен, сутність якого полягає у спря-
муванні процесів і формуванні загального розуміння.

З огляду на таке різноманіття підходів і визначень, безперечною залишається
увага до цієї проблеми в різних сферах науки та практичної діяльності. Проте,
скоріше за все, найбільший інтерес до лідерства спостерігається в теорії сучасно-
го менеджменту. Поширеним є підхід до визначення лідерства як особливого
управління, власне – управління вищого рівня. Так, у працях К. Бланшара вказа-
но, що лідерство – це управління більш високого рівня, процес досягнення ваго-
мих результатів при дії з повагою, турботою та чесністю заради добробуту всіх учас-
ників [6, с. 13–14]. Отже, економічний зміст лідерства означає такий механізм
управління, який передбачає прояв особистісних якостей лідера і реалізується у
високій ефективності діяльності організації, збереженні її цілісності та здатності
до розвитку, а також у високих показниках її конкурентоспроможності в зовніш-
ньому середовищі.

На індивідуальному рівні інтелектуальне лідерство може проявлятись у пере-
дових позиціях окремої особи у певних тематичних конкурсах, рейтингах та ін.
Приклади можуть стосуватися таких численних напрямів: першість з математич-
них знань і комп’ютерних технологій, конкурси на кращі наукові роботи, конкурси
ерудитів тощо. Інтелект політичних лідерів теж завжди виступає їхньою сильною
рисою. Результати досягнення високих позицій у численних конкурсах або перего-
нах найчастіше не мають безпосереднього економічного змісту, але, безумовно, ста-
ють підставою для більших економічних винагород у майбутньому. Здобуття пере-
мог уже посилює конкурентні переваги індивідів, зміцнюючи їхні позиції на ринку
праці та претензії на вищі доходи.

На рівні організацій ефективність індивідуального лідерства також значно підви-
щується за рахунок інтелектуальної складової. Вплив лідера на організацію або її струк-
турний підрозділ може характеризуватися, на думку Е. Хелпіна і Б. Уїнера, такими
аспектами поведінки лідера, як “категорія уваги” і “налагодження структури”.
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“Категорією уваги” визначається якість взаємовідносин між лідером та його
підлеглими: з його боку це увага, доброзичливість, довіра, готовність пояснити свої
дії та вислухати кожного з підлеглих, забезпечувати дотримання їхніх інтересів. Ця
категорія характеризує сучасний тип лідера, який спирається не на авторитарні мето-
ди примусу, а на повагу до працівників, врахування їхньої думки та заохочення кож-
ного до співпраці. На нові риси лідерського підходу до управління вказує Р. Дафт –
“опора на контроль і жорсткість (притаманні старій парадигмі управління) виявля-
ється менш ефективною, ніж мотивація і мораль (притаманні лідерству)” [7, с. 24].

“Налагодження структури” стосується здібностей лідера до ефективної органі-
зації діяльності, що передбачає планування, розподіл завдань і визначення шляхів
їх виконання, роз’яснення організаційних ролей підлеглих, вимогу дотримання
певних стандартів діяльності, критику незадовільної роботи. Ця категорія характе-
ризує, наскільки лідер здатний організувати свою групу підлеглих на виконання
поставлених завдань.

Спроби оцінити ефективність лідерства на індивідуальному рівні здійснюва-
лись Е. Флейшманом і Е. Харісом [8], які простежували значущий взаємозв’язок
між поведінкою лідера і такими характеристиками поведінки підлеглих, як скарги і
плинність кадрів. Чим вищим є ступінь “налагодження структури” з боку лідера
(відповідно до даних про його сприйняття підлеглими), тим більшою є кількість
скарг і вищими – показники плинності. Цей зв’язок проявляється як криволінійна
залежність: кількість скарг і показники плинності були незначно пов’язані з “нала-
годженням структури” лише до певного його ступеня, а при підвищенні ступеня
“налагодження структури” кількість скарг і показники плинності різко зростали.

Таким чином, можемо стверджувати, що ефективність індивідуального лідер-
ства істотною мірою визначається як особистісними рисами лідера, так і їх розвит-
ком у процесі інтелектуального вдосконалення. При цьому аналіз індивідуального
лідерства і форм його прояву дістає своє відображення у площинах як управління,
так і ефективності діяльності. Наприклад, оцінка може проводитися з точки зору
ступеня врахування фактора динаміки поведінки лідера, а також фактора ситуа-
тивності. Така оцінка тяжіє лише до врахування психологічних особливостей ліде-
ра, проте вона проводиться в таких площинах, які мають чіткі економічні ефекти.
Основними площинами поведінки лідера, які підпадають під аналіз, є:

– інтелектуальне лідерство, що характеризується більшими швидкістю інтелек-
туальних процесів, ерудицією, доброзичливістю, справедливістю;

– ділове лідерство, яке виражається через уміння знайти ефективний підхід,
уміння примусити і водночас готовність надати допомогу;

– практичне лідерство, що базується на перевагах у практичній сфері взаємодії
(в цьому випадку лідер-практик виступає як організатор групової діяльності та при
цьому проявляє такі свої особистісні якості, як сміливість, упевненість у своїх діях,
здатність досягати поставленої мети шляхом розподілу обов’язків і контролю за
ходом її досягнення) [9].

Суб’єктна основа лідерства ускладнюється, що дістає прояв у виокремленні не
тільки індивідуального лідерства, але й інституційного (або організаційного).
Суб’єктом індивідуального лідерства є окрема особистість, яка впливає на інших
людей і згуртовує їх на досягнення певних цілей. Суб’єктом інституційного лідер-
ства виступає організація, що здійснює вплив і на саму себе, і на інші організації.
Лідерство організацій може проявлятися на організаційному (серед компаній своєї
галузі чи свого міста), регіональному, національному, міжнародному і глобальному
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рівнях. Такий підхід відображає поділ людської діяльності на особистісну та соці-
ально-групову, що обгрунтовується у працях В.  Кременя [10, с. 31].

Економічна природа лідерства активно проявляється саме на організаційному
рівні, причому не тільки у встановленні контролю над ринком і регіоном, але й в
активному впливі на інші підприємства, організації чи інституційні установи. Мож-
ливість такого впливу важлива не сама по собі, а в першу чергу – з метою досягнен-
ня додаткових економічних здобутків і можливостей самостійно визначити май-
бутній розвиток організації.

В економічній науці забезпечення організаційного лідерства є можливим як
на основі внутрішніх процесів (адже воно формується “на всіх рівнях організації”
(К. Бланшар) [6, с. 32]), так і у формі протидії зовнішнім факторам. На думку М. Ке
де Врі, лідерські організації є дуже чутливими до оточуючого середовища. Саме тому
вони згуртовані, мають сильну структуру, спільне бачення світу і єдину систему мис-
лення. Вони “є прихильниками розподіленого лідерства, заохочуючи лідерство на
всіх рівнях організації. Підтримують постійні інновації, які є джерелом організа-
ційного життя. Заохочують оптимістичний настрій співробітників, продукують куль-
туру навчання, реальності помилок, сприйняття різнобічного мислення та дій. Про-
дукують наявність системної перспективи, формування синергетичного ефекту” [11,
с. 80–82].

Наявність організаційного лідерства є необхідною для функціонування
підприємства в умовах сучасних ринків, коли споживачі купують не товари, а брен-
ди, і фірми стають правлячим кланом ринку, при цьому підойми державного регу-
лювання дещо послаблюються. В теорії ринкової влади С. Хаймера визначено, що
компанія не може захопити частку ринку і завоювати лідерські позиції, якщо вона
не реалізовує стратегію лідерства.

Таким чином, організаційне лідерство стає необхідним фактором забезпечен-
ня успішної підприємницької діяльності в умовах сучасних викликів суспільного
розвитку, стає як передумовою для конкурентоспроможності, так і її проявом. Органі-
заційне лідерство проявляється як конкурентна перевага, яка забезпечує місце ком-
панії на ринку. Тим самим лідерство компанії розглядається не стільки як явище
соціальне, у межах якого визначається місце людини, скільки як явище економіч-
не, яке стає джерелом збагачення компанії. Економічна діяльність компанії, яка
визначає методи ринкового охоплення, конкурентної боротьби та агресивного мар-
кетингу, в сукупності забезпечує їй лідируючі позиції.

У сучасному глобальному середовищі лідерські позиції на ринку займають ТНК,
які досягають переваг над іншими учасниками ринку завдяки великій географічній
зоні ведення своєї бізнес-діяльності, зменшенню трансакційних витрат, можливос-
тям акумуляції ресурсів (природних, людських, науково-технічних тощо) прийма-
ючих країн. Отже, формування лідерських позицій ТНК є і процесом, і результа-
том, що передбачає створення міжнародних комплексів і здійснення впливу не
тільки на економіку окремих країн, але й на загальний стан світової торгівлі в ціло-
му. За оцінками експертів, ТНК контролюють понад 50% світової торгівлі та майже
70% зовнішньої торгівлі.

Оцінка ефективності діяльності ТНК здійснюється виданням “Forbes”, яке
визначає їх рейтинг за основними результатами діяльності. Так, за 2014 р. цей рей-
тинг включає велику кількість ТНК, серед яких компанії Китаю і США впевнено
утримують перші позиції *. Оцінка діяльності ТНК проводиться за основними по-

* Forbes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.forbes.com/global2000.
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казниками економічної успішності: оборотом, прибутком, активами і капіталіза-
цією. Відповідно до рейтингу, головні позиції займають компанії, що працюють у
сфері банківських послуг і в енергетичному секторі, а також компанії з розробки
високотехнологічної продукції (зокрема, у галузях машино- і автомобілебудуван-
ня, у сфері ІКТ).

Дослідження економічних аспектів лідерства (що стає актуальним як у при-
кладних розробках і теоріях менеджменту, так і в загальній економічній науці –
при осмисленні проблем підприємництва, конкурентоспроможності, міжнарод-
ної економіки, глобалістики) зумовлює інтерес до проблем інтелектуального лідер-
ства: його сутності, механізмів і ролі у процесах світогосподарського розвитку.
Виокремлення такого виду лідерства, як інтелектуальне, пояснюється, на наш
погляд, зростанням значення людських ресурсів у цілому та їх інтелектуальної
складової зокрема у забезпеченні розвитку сучасної економіки. Саме інтелекту-
альні фактори прямо або опосередковано, через вплив на інші фактори, виступа-
ють ключовими у досягненні високих позицій у сучасному висококонкурентно-
му середовищі.

Дослідити та виявити вплив і роль інтелектуальних факторів у досягненні
лідерських позицій у світовій економіці можливо на основі аналізу інтелектуальної
складової в різних підходах до визначення лідерських позицій. Дійсно, сьогодні на
міжнародному рівні мають місце численні оціночні підходи (рейтинги, індекси,
таблоїди та ін.), мета яких полягає у визначенні позицій окремих суб’єктів за різни-
ми критеріями на різних рівнях конкурентної боротьби.

На глобальному рівні часткову оцінку індивідуального лідерства в його узагаль-
неному форматі та підтвердження його необхідності для зростання економіки зна-
ходимо в деяких світових індексах, які з’явились останнім часом. Зокрема, Global
Innovation Index містить аналіз ролі людського капіталу у підвищенні економічних
показників (зокрема, показників інноваційної діяльності). Іншим індексом, який
враховує індивідуальну складову лідерства, є Global Talent Competitiveness Index,
який повністю грунтується на дослідженні стану людського капіталу у країні *. Зви-
чайно, ці індекси лише узагальнюють існуючі тенденції, а не розглядають індивіду-
альне лідерство як окремий елемент економічної системи.

Проблема лідерства стає актуальною не тільки для бізнесових організацій. За-
гострення конкуренції у глобальному масштабі, у свою чергу, актуалізує питання
досягнення лідерських позицій і в інших сферах діяльності, специфіка яких зумов-
лює потребу у своїх лідерах і професіоналах. Однією з таких сфер починає виступа-
ти і безпосередньо інтелектуальна діяльність у системі освіти і науки. В останні роки
з’явилися численні рейтинги університетів, індекси і рейтинги інноваційної діяль-
ності, які стають інструментами ранжирування і виявлення лідерів у висококонку-
рентному середовищі інтелектуальної діяльності. Вихід питань лідерства в його су-
часному розумінні на більш високий рівень дозволяє стверджувати про існування
нових лідерських формацій у геополітичному середовищі та розумінні міжнарод-
ної економіки.

Підтвердженням вагомості інтелектуальних факторів у досягненні лідерства на
глобальному рівні може стати виявлення цієї складової у світових рейтингах. У таб-
лиці зведено основні світові рейтинги, здійснено аналіз частки показників, які
характеризують саме інтелектуальну діяльність, і складових людського капіталу.

* INSEAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-indices.insead.edu/
index.cfm.
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Глобальні індекси та рейтинги
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Закінчення таблиці
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Безумовно, наведений перелік не є вичерпним, але представлений він найбільш
вагомими та популярними світовими рейтингами. Усі вони відображають процес
зростання ролі людського фактора та його перехід у нову площину забезпечення
лідерських позицій. Провідні країни світу демонструють креативну перебудову, яка
стає платформою для формування успішного суспільства та процвітаючої нації.
Підтвердження цьому знаходимо в дослідженні Індексу людського розвитку (HDI), у
межах якого досліджуються три складові: здоров’я і тривалість життя; освіта і доступ
до неї; рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення за ПКС у доларах.

Навіть такі узагальнюючі системи рейтингування, як індекс глобальної конку-
рентоспроможності, індекс соціального прогресу, індекс процвітання, звіт СОТ
та ін., тією чи іншою мірою включають індикатори, що характеризують результа-
тивність інтелектуальної діяльності країни.

Так, одним з важливих показників, який визначається у межах дослідження
World Development Indicators, є рейтинг експорту високотехнологічної продукції.
За загальноприйнятими стандартами, до високотехнологічної належить продукція,
у складі вартості якої частка НДДКР становить не менше ніж 3,5%. Таким чином,
обсяги торгівлі високотехнологічною продукцією виступають показовим результа-
тивним індикатором рівня інтелектуальної діяльності кожної країни. Тенденції про-
дажу високотехнологічної продукції свідчать про потенціал, накопичений у краї-
нах, і про перспективні тенденції подальшого розвитку. Так, істотна роль у визна-
ченні місця держави на світовій арені належить не тільки структурі її торгівлі, але й
внутрішнім резервам для утримання лідерських позицій у майбутньому серед країн,
які здійснюють торгівлю високотехнологічними товарами. Це відображається у звіті
Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property
Organization), де аналізуються патентна активність країн і кількість патентних за-
явок як від їх резидентів, так і від нерезидентів. Отже, досліджуються як внутрішні
можливості, так і зовнішні джерела інтелектуалізації економіки.

Рівень реалізації потенціалу країн, структура їх торгівлі та спрямованість роз-
витку дістають відображення у глобальних рейтингах, які враховують згадані по-
казники (наприклад, у визначенні глобального інноваційного індексу (World
Intellectual Property Indicators), який досліджує інноваційні витрати країн світу та їх
інноваційну ефективність).

Зведений аналіз показників різноманітних світових рейтингів дозволяє зроби-
ти висновок, що країни з найвищими показниками розвитку людського потенціа-
лу, фінансування НДДКР, торгівлі високотехнологічною продукцією та послугами
стають світовими “локомотивами” розвитку. Саме від нових технологій, ефектив-
ності їх реалізації, людського потенціалу країни залежать темпи і результативність
її розвитку, а також місце на світовій арені. Якщо в 50-х роках минулого століття
розвиток країни залежав від нових технологій лише на 38%, то вже у 90-х – на 65%.
При цьому простежується і залежність між загальним рівнем розвитку країни, ефек-
тивністю її інтелектуальної діяльності та соціальним розвитком. Лідерами рейтингів
за рівнем освіченості чи за соціальним прогресом стають країни, які належать до
групи ключових інноваторів * [2].

Проведене дослідження стає підтвердженням ключової тенденції сучасного
світогосподарського розвитку – до глибокої інтелектуалізації виробництва і торгівлі,
пріоритетного розвитку науки, поширення складної розумової праці [12, с. 15]. Саме

* Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса 2015 года (SOCIAL PROGRESS
INDEX 2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/news/2015/04/10/7126.
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це формує центри розвитку світової цивілізації та стає передумовою для формуван-
ня суспільства, заснованого на знаннях.

Висновки і перспективи подальших досліджень

Актуалізація проблеми лідерства у сучасному глобальному середовищі пов’я-
зана як із загостренням конкуренції, так і з ускладненням структури глобальної
економіки та факторів її розвитку. Відбувається ускладнення суб’єктної та об’єктної
природи лідерства, що дістає свій прояв у різних формах діяльності та реалізується
на різних рівнях економічної активності. Проявом таких процесів можна назвати
виокремлення інтелектуального лідерства. Це підтверджується, з одного боку, підви-
щенням ролі інтелектуальних ресурсів у досягненні лідерських позицій за різнома-
нітними критеріями економічного та інноваційного розвитку, а з іншого – тим фак-
том, що інтелектуальна діяльність стає самостійною сферою глобального змаган-
ня. Зростання значення інтелектуальної складової доведено за двома основними
напрямами: по-перше, через аналіз кількості та якості людських ресурсів; по-дру-
ге, через кількість і якість результатів інтелектуальної діяльності. Таким чином, до-
ведено вагомість інтелектуальної складової практично в усіх світових індексах і рей-
тингах, чим, у свою чергу, підтверджується підвищення ролі інтелектуальних ре-
сурсів на всіх рівнях світогосподарського розвитку.

Тим часом проблема прояву інтелектуального лідерства ще залишає великий
простір для подальшого аналізу як з точки зору виявлення кількісних залежностей
та ролі інтелектуальних факторів, так і в контексті поглибленого дослідження фак-
торів і механізмів досягнення лідерства за допомогою накопичення та реалізації
інтелектуальних ресурсів.
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КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Розглянуто дії НБУ, які сприяють виникненню та розвитку в Україні не тільки кредитної
експансії, а й кредитних валютних бумів, що призвело на фоні зростання інфляції та
гонитви банків за прибутком до збільшення їх простроченої заборгованості, зниження
ліквідності та капіталізації, зростання обсягів позичок рефінансування і резервів під акC
тивні операції і, як наслідок, до серйозних збитків і банкрутств банків. Запропоновано
можливі шляхи управління процесом розширення кредиту.

Ключові слова: кредитна експансія, кредитний валютний бум, діловий цикл, еконоC
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The actions of the NBU, which favor the appearance and the development of not only the
credit expansion in Ukraine, but also credit currency booms, are considered. Against the
background of the increasing inflation and the race of banks for incomes, this causes an
increase in their stale dept, a decrease in the liquidity, the capitalization, an increase in the
volume of loans for the refinancing and the reserves for active operations, and, as a result,
serious losses and the bankruptcy of banks. Some possible ways of control over the process
of credit expansion are proposed я.
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Розпад СРСР призвів до розриву більшості господарських зв’язків між його
республіками, що позначилось і на виробництві, і на збуті товарів в Україні. Був
оголошений перехід до ринкової ідеології, у 1991–1993 рр. проведено лібералізацію
цін і послаблено контроль за оплатою праці (що сприяло переливу коштів з дер-
жавного сектору у приватний). Разом з тим урядові структури гальмували транс-
формаційні процеси (приватизацію і реструктуризацію державних підприємств,
унаслідок чого зберігся монопольний державний сектор з пільговим кредитуван-

Рябініна Людмила Миколаївна (Ryabinina Ludmyla Mykolaivna) – e-mail: rln@ukr.net.



42

Науковий журнал “Економіка України”. — 2016. —      3 (652)

ням галузей і виробництв). В основу практичної макроекономічної політики у 1992–
1993 рр. було покладено принцип повної відмови від використання монетарних
інструментів у регулюванні економіки. При здійсненні грошово-кредитної політи-
ки Національний банк України використав командно-адміністративні методи [1].
Проте, якщо виходити з того, що грошово-кредитна (монетарна) політика являє
собою довгостроковий * (як мінімум, на 3–5 років) план стратегічних цілей розвит-
ку грошово-кредитних відносин у країні, то доречно сказати, що НБУ, по суті, не
здійснював грошово-кредитну політику, встановлюючи на кожний черговий рік
“Основні принципи грошово-кредитної політики”, що значною мірою було зумов-
лено відсутністю загальнодержавного довгострокового плану розвитку економіки
країни. За такого підходу до монетарної політики НБУ лише точково виконував (і
виконує) монетарне регулювання ** (і, насамперед, банківської діяльності), що ро-
бить його малоефективним. Наприклад, до 1994 р. підтримка ліквідності банків
проводилася тільки через єдиний механізм – прямі кредити, які направлялися че-
рез колишні банки в основному в державний сектор економіки [1].

Актуальність теми нашого дослідження зумовлена роллю розширення креди-
тування в Україні в умовах наявності незадоволеного попиту господарюючих
суб’єктів на кредитні ресурси і нерозвинутості фінансового ринку. Таким чином,
мета статті – розкрити характер і наслідки кредитної експансії та кредитного буму,
умов їх виникнення і розвитку в економіці країни і запропонувати можливі шляхи
їх ефективного використання.

Починаючи з 1992 р. НБУ запровадив для комерційних банків обов’язкове част-
кове резервування за депозитами для створення ними своїх резервів ліквідності, і
до 2000 р. включно нормативи обов’язкового резервування були встановлені на рівні
10–17%. Надалі вони були знижені та диференційовані за секторами економіки,
строками і валютами (національною та іноземною) залучених кредитів. З грудня
2008 р. норматив обов’язкового резервування у національній валюті (за строкови-
ми депозитами і депозитами до запитання нефінансових корпорацій і домашніх
господарств) для резидентів був встановлений на нульовому рівні; для нерезидентів
(банків та інших фінансових корпорацій нерезидентів) цю норму було запровадже-
но з липня 2011 р. ***.

Встановлення нормативу обов’язкового резервування на нульовому рівні скасу-
вало навіть часткове резервування коштів за залученими вкладами банків і означало
надання їм необмеженого права використовувати всю суму залучених гривневих
вкладів на кредитування. За таких умов  неможливість придбання банком ззовні не-
обхідних йому коштів протягом одного дня для виконання своїх зобов’язань перед
вкладниками призводила до втрати ним іміджу надійного, що могло завершитися
банкрутством, оскільки “…платоспроможний, але неліквідний банк шансів на вижи�
вання практично не має” [2, с. 6; курсив мій. – Л.М.Р.]. До того ж, якщо врахувати, що
банки можуть надавати позички понад наявні у них кредитні ресурси (у повній відпо-
відності з капіталотворчою теорією кредиту), отже, створювати так звані “мнимі вкла-
ди”, то зрозуміло, що надання банкам необмеженої можливості розширювати кре-

* Хоча, згідно з кейнсіанськими поглядами, існує небезпека довгострокових підходів у моне-
тарній політиці, у зв’язку з чим регулятору слід щороку уточнювати поточні цілі (для досягнен-
ня кінцевої мети – зростання національного доходу країни у довгостроковому періоді).

** Як тактику або сукупність дій, спрямованих на досягнення встановлених грошово-кре-
дитною політикою стратегічних цілей з використанням тих чи інших інструментів грошово-
кредитного регулювання.

*** Національний банк України : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.bank.gov.ua.
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дитування в національній валюті може завершитися втратою ними ліквідності й навіть
банкрутством, особливо в їхній гонитві за прибутком *. Не випадково Л. фон Мізес
(один з найяскравіших представників австрійської школи економіки) вважав, що
керована центральним банком банківська система з частковим резервуванням неми-
нуче породжує експансіоністське розширення кредитування грошима, не забезпече-
ними реальними заощадженнями, що провокує неконтрольоване циклічне зростан-
ня грошової маси і веде до економічного спаду і рецесії. Більше того, “…кредитна
експансія завжди призводить до економічної кризи” [3].

Водночас російський професор О.І. Лаврушин вважає, що “…кредитна експан-
сія не тільки приносить лихо, викликає кризи виробництва і обігу, але й здатна на-
дати суспільству широкі можливості для економічного розвитку. Питання, отже,
полягає не в тому, як слід боротися з кредитною експансією, а в тому, як правильно
спрямовувати розвиток грошово-кредитної сфери, який створює диспропорції та
загострює суперечності” [4, с. 8]. Не можна не погодитися з ним і стосовно того,
що розширення кредитування “…характеризуючи кредитну експансію, може відоб-
ражати процес більш широкого його використання в умовах нерозвинутості кре-
дитної практики, що склалася, процес “вгамування голоду” за допомогою викори-
стання кредитних ресурсів економічними суб’єктами, які зазнають гострої потре-
би у позикових капіталах. Розширення кредитування в цих умовах виникає, таким
чином, не на фоні надлишку позичкових капіталів, а в умовах істотного незадово-
леного попиту на додаткові кредитні ресурси” [4, с. 8] **. Слід зазначити, що кре-
дитна експансія (credit expansion), будучи політикою дешевих грошей, спрямована
на стимулювання розширення кредитування як економічних відносин, заснова-
них на зворотному русі позиченої вартості, з метою прискорення темпів економіч-
ного розвитку. Відповідно, кредитна експансія, стимулюючи розвиток економіки,
одночасно стимулює і збільшення обсягів банківського кредитування і, як наслідок,
грошової пропозиції в країні.

Аналіз економічного розвитку незалежної України показав, що реальний ВВП
країни, яка стала на ринковий шлях після розпаду СРСР, ще не досяг свого вихідного
рівня, і, відповідно, її діловий цикл ще не завершено *** (рис.). При цьому різкий
спад обсягів промислового виробництва і скорочення ділової активності **** досягли
свого мінімуму тільки у 1998 р., коли становили 44,8% його величини 1991 р. (“дна”
ділового циклу або економічної кризи). І лише з 1999 р. економіка України розпочала
вихід з кризи, обсяг реального валового внутрішнього продукту (ВВПр) став зроста-

* Прагнучи до збільшення прибутку, банки нехтують своєю ліквідністю як невід’ємною ха-
рактеристикою своєї діяльності (на відміну від усіх інших небанківських видів підприємництва).
Тому, коли банк втрачає свою ліквідність, він втрачає здатність до нормальної діяльності.

** Проте не можна погодитися з тим, що він ототожнює процес розширення кредитування
з процесом його розвитку [4, с. 8], оскільки, на наш погляд, процес розширення являє собою
тільки практичне розширення меж кредитування (до того ж у ряді випадків агресивне), яке відпо-
відає на запитання “Як зробити і організувати?”, тоді як процес розвитку слід розглядати як
розширення теоретичних меж економічної категорії “кредит”, яке має поглибити пізнання його
сутності як економічних відносин, відповідаючи на запитання “Що є кредит?”.

*** Слід підкреслити, що, за оцінками експертів, і у 2015 р. обсяг реального ВВП скорочу-
ватиметься. Наприклад, як повідомляє Державна служба статистики України, у серпні 2014 р.
порівняно з серпнем попереднього року промислове виробництво впало на 21,4% [5]. За таких
темпів зниження реального ВВП у найближчий рік-два навряд чи можна очікувати завершення
першого ділового циклу України.

**** Скорочення обсягів промислового виробництва (до 51,8%, або удвічі порівняно з
1991 р.) пояснюється в першу чергу руйнуванням господарських зв’язків незалежної України
з іншими республіками колишнього СРСР, розпадом адміністративної банківської системи і
початком становлення нової банківської системи, адекватної ринковій економіці.
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ти, збільшившись до 2008 р. удвічі порівняно з 1998 р., чому значною мірою сприяли
банки, надаючи економіці країни такі необхідні їй кредитні ресурси, що, у свою чер-
гу, сприяло і нарощуванню грошової маси, і кредитній експансії. Проте глобальна
економічна криза 2008–2009 рр. зачепила і Україну. Обсяги її реального ВВП у ці роки
скоротилися, хоча кредитування в національній валюті зменшилося незначно і лише
у 2009 р. (табл. 1).

Динаміка ділового циклу (ВВПр), обсягів виданих позичок і залучених вкладів
банками України в національній та іноземній валютах у 1991–2014 рр.

Побудовано автором за: Національний банк України : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www.bank.gov.ua.

Таблиця 1
Обсяги позичок і грошової маси України в 1996–2014 рр. *

(млрд. грн., дані на кінець року)

* Складено автором за: Національний банк України : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.bank.gov.ua.

Як видно з таблиці 1, за досліджуваний період обсяг виданих банками позичок
зріс з 5,4 млрд. грн. до 1020,7 млрд. грн. (тобто майже у 200 разів). При цьому реаль-
ний ВВП незалежно від такого стрімкого зростання обсягів позичок і грошової маси
збільшився всього в 1,5 раза (з 47,25% до 72,5% від показника 1991 р.). Доречно
також зазначити, що перевищення обсягів виданих банками позичок над обсягами
грошової маси розпочалося ще з докризового 2007 р. (саме тоді й стала різко прояв-
лятися кредитна експансія в країні).

Кредитна експансія – це не тільки кількісний процес розширення масштабів
кредитування, але й, згідно з характеристикою МВФ, “зміна грошової маси в обі-
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гу” [6, с. 221], що підтверджують дані таблиці 1, з якої видно, що у структурі грошо-
вої маси відбулись істотні зміни, у зв’язку з чим питома вага готівки в обігу (гроші
поза банками – М0) скоротилася за досліджуваний період з 42,6–46,7% до 29,6%,
віддавши більшу частину грошової маси депозитам. І хоча таке скорочення еконо-
мізує організацію грошового обігу в країні, зростання частки депозитів у складі гро-
шової маси дозволяє дійти висновку, що банки мультиплікативно примножували
(і примножують) безготівкову грошову масу, розширюючи кредитування. При
цьому, видаючи позички за рахунок залучених вкладів, банки одночасно переви-
щують наявні у них ресурси, створюючи тим самим “мнимі вклади”, які погіршу-
ють банківську ліквідність *. Відповідно, надмірні обсяги кредитування за відста-
лого зростання обсягів ВВПр сприяли зростанню інфляції, рівень якої на початок
1996 р. (відносно 1991 р.) сягнув 4,4 млн. процентів [7, с. 151], а за всі роки незалеж-
ної України – 24 млн. процентів (розрахунки автора).

Аналіз структурного складу банківських позичок, наданих банками в економі-
ку країни, дозволив дійти висновку, що їх найбільша (до 96,3% у 1996 р.) питома
вага, яка має у досліджуваному періоді тенденцію до зниження, припадає на юри-
дичних осіб, тоді як кредитування фізичних осіб хоча й має тенденцію до зростан-
ня, проте є практично в чотири рази меншим (на початок 2015 р.). При цьому
розширення обсягів споживчого кредитування домашніх господарств було пов’я-
зано не тільки з перебудовою моделі їх поведінки (при переході країни до ринкової
економіки), але й з прагненням банків до безперервного нарощування своїх при-
бутків, нерідко без урахування своєї ліквідності й з поверховою оцінкою кредито-
спроможності своїх клієнтів (і юридичних, і фізичних осіб), що в цілому й сприяло
виникненню і розвитку кредитної експансії в країні. Разом з тим частка депозитів
фізичних осіб не тільки постійно зростала, але й, починаючи з 2004 р., стала най-
більшою в залучених банками депозитах, тоді як питома вага депозитів юридичних
осіб скоротилася на початок 2015 р. удвічі.

Досліджуючи особливості кредитної експансії в Україні, не можна не зазначи-
ти, що зростання обсягів кредитування в іноземній валюті набагато випереджало
зростання загальної маси виданих банками позичок. Це означало, що в Україні,
поряд з розширенням кредитування в національній валюті (кредитною експансією),
паралельно існувала і розвивалася валютна кредитна експансія, яка сприяла ви-
никненню валютного кредитного буму ** у 2008 р. і особливо у 2014 р. (див. рис.).
Підкреслимо, що, згідно з визначенням МВФ, кредитний бум являє собою над-
лишкове розширення кредитування протягом трьох і більше років, не пов’язане із
зростанням реального ВВП. На рисунку видно, що в Україні саме через зниження
обсягу ВВПр мав місце кредитний бум (і у 2008 р., і у 2014 р.). Як пише інтернет-
газета “Економіка”, ще у 2007 р. МВФ рекомендував Україні, по-перше, утримати-
ся від стимулювання споживчого буму; по-друге, адекватно оцінювати можливості
позичальників і очікування кредиторів і, нарешті, зайнятись інституціональним ре-
формуванням і створенням сприятливого інвестиційного клімату з високопроцент-
ною віддачею. Проте, яка пише газета, НБУ, який формує монетарну політику, не
поспішав стримувати кредитний бум власними підоймами впливу на банки [8], у

* За показником “позички/вклади”, починаючи з 2007 р., вона перебувала на рівні 150–
215%, тобто знижувалася.

** Кредитний бум як процес розширення кредитування за своєю суттю та економічними
наслідками істотно відрізняється від кредитної експансії, яка має ширші цілі, спрямовані на
збільшення сфери впливу в конкурентному середовищі. Метою ж кредитного буму є отриман-
ня завдяки існуючій ситуації максимально можливого прибутку.
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зв’язку з чим обсяги кредитування в іноземній валюті різко зросли, що сприяло
формуванню кредитного буму в ці два кризових роки.

Як показав аналіз, питома вага позичок в іноземній валюті, виданих банками
юридичним особам у досліджуваний період, була найбільшою, хоча й мала тенден-
цію до зниження. У свою чергу, такі позички фізичним особам зросли (табл. 2).

Таблиця 2
Склад і структура інвалютних позичок і депозитів банків України

 в 1996–2014 рр. (за суб’єктами економіки) *
(%, дані на кінець року)

* Складено автором за: Національний банк України : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www.bank.gov.ua.

З таблиці 2 видно, що, починаючи з 2004 р., вклади фізичних осіб в іноземній
валюті у два, а то і три рази перевищували обсяги аналогічних вкладів юридичних
осіб. Якщо в кризові 2008 і 2009 рр. питома вага таких позичок фізичним особам
була максимальною і становила майже половину (47,5%) усього обсягу виданих бан-
ками позичок в іноземній валюті, то на кінець 2014 р. вона скоротилася більш як
удвічі (порівняно з 2008–2009 рр.). Зате, починаючи з 2008 р., питома вага вкладів
домогосподарств в іноземній валюті була у 2–3 рази більшою, ніж у юридичних
осіб. Це дозволяє дійти висновку, що валютна кредитна експансія значною мірою
створювалася за рахунок зростання вкладів домашніх господарств. Разом з тим  без-
перервне перевищення, починаючи з 2000 р., обсягами позичок в іноземній валюті
обсягів інвалютних вкладів означає, що вітчизняні банки здійснювали валютну
кредитну експансію за рахунок не тільки надання позичок у межах наявних у них
ресурсів, але й залучення іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Попит резидентів України на іноземну валюту зумовлений рядом факторів, се-
ред яких у першу чергу слід назвати зниження купівельної спроможності націо-
нальних грошей через інфляцію (особливо у 2008 і 2014 рр., коли темпи її зростання
становили, відповідно, 5,3% і 24,5%), що породило недовіру населення до гривні й
тим самим підвищило попит на іноземну валюту. Останнє також зумовлено необ-
хідністю погашення зовнішнього (державного і приватного) боргу країни, обсяг яко-
го безперервно зростає, від’ємним сальдо платіжного балансу і, нарешті, підвище-
ним попитом населення на іноземну валюту для розрахунків з банками. При цьому
від’ємне сальдо платіжного балансу і різке скорочення золотовалютних резервів
України означають, що надходження іноземної валюти не забезпечують підвище-
ний попит на неї *. Зрозуміло, що все це, врешті-решт, призвело до валютного кре-

* Скасування у лютому 2015 р. фіксованого офіційного валютного курсу гривні тільки по-
силило попит на іноземну валюту, у зв’язку з чим сталася її різка девальвація: з моменту її вве-
дення в обіг і на кінець березня 2015 р. її курс до долара знизився більш як у 13 разів, склавши
23,44 грн. за 1 дол.
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дитного буму. Заслуговує на увагу той факт, що, за даними МВФ, за останні 30 років
75% кредитних бумів в економіках, що розвиваються, супроводжувалися банків-
ськими кризами, а 85% – девальваціями національних валют. Часто ці кризи відбу-
вались одночасно, тому важливою є рання ідентифікація кредитних бумів як пер-
ших сигналів масштабної фінансово-економічної кризи [9].

Не можна не зазначити, що валютний бум в Україні у 2014 р. за обсягом ви-
даних в іноземній валюті позичок був значно сильнішим, ніж у 2008 р. По-пер-
ше, обсяг цих позичок був майже на 40 млрд. грн. більшим (472,7 млрд. грн. проти
433,8 млрд. грн.). По-друге, у 2008 р. реальний ВВП перебував на максимумі (87,2%
від рівня 1991 р.), тоді як у 2014 р. він скоротився до 72,5%. По-третє, якщо у 2008 р.
дефіцит державного бюджету становив 12,5 млрд. грн., або 1,3% ВВП, то у 2014 р. –
78,1 млрд. грн., або 4,98% ВВП. До того ж валовий зовнішній борг України зріс із
101 млрд. дол. (у 2008 р.) до 126,3 млрд. дол. (на кінець 2014 р.), а обсяг золото-
валютних резервів скоротився з 31,8 млрд. дол. на початку 2008 р. до 7,5 млрд. дол.
на початок 2015 р., що і дозволяє дійти висновку про руйнівну силу валютного кре-
дитного буму 2014 р.

Розглядаючи причини, які сприяють виникненню і розвитку кредитної екс-
пансії (і кредитних бумів) в Україні, ми дійшли висновку, що серед основних при-
чин кредитної експансії та руйнівних наслідків кредитного буму 2014 р. слід назва-
ти встановлення НБУ з кінця 2008 р. нульової норми обов’язкового резервування
за гривневими вкладами. Це означало надання банкам необмеженої потенціальної
можливості для кредитування (запровадження нормативного грошового мульти-
плікатора із знаком нескінченності). За таких умов банки в гонитві за прибутком
нерідко надавали позички без належного аналізу кредитоспроможності своїх пози-
чальників. Разом з тим, як показала практика, очікування багатьох позичальників
(і юридичних, і фізичних осіб) стосовно своєї майбутньої платоспроможності ви-
явилися завищеними, що утруднило своєчасне повернення ними позичок і при-
звело до зростання простроченої заборгованості перед банками з наступним по-
гіршенням якості їх активів (табл. 3), оскільки “…високий рівень кредитної екс-
пансії трансформується в проблемні кредити, знижуючи рівень ліквідності
банківської системи” [10, с. 70]. Відповідно, ліквідність банків стала зменшуватись,
у зв’язку з чим для її підтримання вони стали звертатися до НБУ за позичками ре-
фінансування, обсяг яких у 2014 р. перевищив розмір їх регулятивного капіталу,
що, у свою чергу, сприяло зростанню затрат на підтримання ними своєї ліквідності,
тим більше, що процентні ставки за позичками рефінансування було підвищено
більш як удвічі порівняно з попереднім роком (табл. 4). Усе це призвело до знижен-
ня рівня капіталізації банків, зростання їх витрат і, як наслідок, до серйозних збитків.

Таблиця 3
Основні показники діяльності вітчизняних банків у 2004–2014 рр.*

(млрд. грн., дані на кінець року)
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* Складено автором за: Основні показники діяльності банків України // Вісник НБУ. – 2013. – № 3. –

С. 53; 2014. – № 3. – С. 53; 2015. – № 3. – С. 57; 2008. – № 3.– С. 68.
** Розраховано автором за формулою

             позички / вклади х 100%.

Не менш важливою причиною кредитної експансії було зниження НБУ об-
лікової ставки і, відповідно, процентних ставок банків за позичками і вкладами в
умовах різкого зростання інфляції до кінця досліджуваного періоду (табл. 4).

Таблиця 4
Рівень ставок НБУ, номінальних процентних ставок (середньозважених у річному

обчисленні) вітчизняних банків за позичками і депозитами в 1996–2014 рр. *
(%, за даних темпів інфляції)

* Складено автором за: Національний банк України : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.bank.gov.ua; Бюлетень НБУ. – 2008. – № 3. – С. 95.

** На кінець року.
*** Розраховано автором за формулою

ТзІСЦ = (ІСЦ даного року – ІСЦ попереднього року) / ІСЦ попереднього року х 100%,

де Тз – темп зростання, ІСЦ – індекс споживчих цін.

Аналіз темпів інфляції в Україні, процентних ставок за позичками і депозитами з
моменту запровадження гривні в грошовий обіг країни показав, що процентні ставки
банків за позичками і депозитами безперервно (за винятком 2009 р.) знижувалися
відповідно до динаміки облікової ставки НБУ, здешевлюючи тим самим кредитні ре-
сурси банків. І хоча з кінця 2005 р. по кінець 2008 р. НБУ підвищив облікову ставку з
9,5% до 12%, це позначилося тільки на зростанні процентних ставок за позичками
рефінансування самого НБУ. На особливу увагу, на наш погляд, заслуговує те, що у
2014 р. темп зростання інфляції був вищим за рівень номінальних процентних ставок.
Це означало, що на кінець 2014 р. всі реальні процентні ставки * центрального і ко-

Закінчення таблиці

* Розраховуються як різниця між номінальною (офіційно оголошеною або вказаною в до-
говорі) процентною ставкою і темпом зростання інфляції. Доречно зазначити, що періодично і
в ХІХ, і в ХХ ст. встановлювалися від’ємні процентні ставки, які, проте, були винятком, а не
нормою. Але у ХХІ ст. в деяких країнах (Швеції, Данії) від’ємні процентні ставки були зведені
їхніми центробанками у ранг свідомої офіційної політики. Наприклад, Банк Англії у 2013 р.
заявив, що розглядає від’ємні ставки як можливий захід із стабілізації економіки. У США за-
провадження від’ємних процентних ставок поки що тільки обговорюється в наукових колах.
Разом з тим у 2014 р. ЄЦБ знизив ставку за депозитами овернайт з 0% до –0,1%, що є першим
випадком встановлення одним з провідних центробанків світу від’ємного значення процентної
ставки [11]. До того ж, як пише “Independent News”, ще у 2004 р. в єврозоні третина держоблі-
гацій країн мала від’ємну процентну ставку, що склало 2 трлн. євро у цінних паперах [12]. На
увагу заслуговує той факт, що сьогодні найбільші центробанки світу дедалі частіше запроваджу-
ють такий захід підтримки економіки, як від’ємні процентні ставки, оскільки при ставках за
депозитами, нижчих від 0%, банкам стає вкрай невигідно тримати свої гроші в центробанках, і
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мерційних банків стали від’ємними. Не можна не зазначити, що виникнення від’ємних
процентних ставок в Україні є, на наш погляд, неминучим наслідком економічної та
політичної обстановки в країні і сигналом для регулятора вжити невідкладних і ефек-
тивних заходів із стимулювання розвитку реальної економіки. Таким чином, істот-
ний вплив на безпрецедентний для вітчизняних банків рівень збитків (53 млрд. грн.)
у 2014 р. справили, крім усього іншого, від’ємні реальні процентні ставки як за позич-
ками, що надаються банками позичальникам, так і за депозитами банків у НБУ.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що виникнення і розвиток
кредитної експансії в Україні зумовлені, з одного боку, гострою необхідністю гос-
подарюючих суб’єктів у кредитних ресурсах для розширення діючих і створення
нових підприємств в умовах переходу до ринку, а з іншого – домогосподарства, усві-
домивши переваги ринкової економіки, стали звертатися до банків за позичками
для придбання споживчих товарів тривалого користування. Відповідно, з виходом
країни з кризи 1998 р. попит на кредитні ресурси банків зріс, і вони охоче кредиту-
вали, нерідко формально оцінюючи кредитоспроможність своїх позичальників. До
того ж експансіоністська політика НБУ * всіляко сприяла цьому. Як результат, у
банках збільшився обсяг наданих в економіку позичок, але при цьому зросли й об-
сяги простроченої заборгованості, отже, знизився рівень ліквідності банків і ви-
никла гостра потреба у залученні ними від НБУ позичок рефінансування, які “по-
дорожчали” і сума яких у 2014 р. перевищила розмір регулятивного капіталу банків,
так само, як і сума доформованих на вимогу НБУ резервів банків через зниження
рівня їх капіталізації. За таких умов різко зросли витрати банків, що призвело на
початку 2015 р. до їх безпрецедентних (за всю історію незалежної України) збитків
у розмірі 53 млрд. грн. Варто зазначити, що важливу роль у цих збитках відіграли і
від’ємні реальні процентні ставки, за якими у 2014 р. банки видавали позички, фак-
тично не отримуючи реального процента, і розміщували в НБУ свої депозити (за
які він ще і “штрафував” їх).

Резюмуючи сказане, можна констатувати, що кредитна експансія в Україні по-
ставила на перший план кількісне розширення кредитування на шкоду якісним по-
казникам, у зв’язку з чим імовірність банківської кризи в разі настання будь-яких
шокових подій істотно зросла. Зрозуміло, що в першу чергу необхідно зупинити інфля-
цію. Проте, якщо виходити з того, що її зростання на кінець 2014 р. було зумовлено
збільшенням грошової маси більш як на 100 млрд. грн. порівняно з 2013 р., а обсяг
реального ВВП у цьому самому році впав майже на 15%, то може здатися, що скоро-
чення грошової маси сприятливо позначиться на товарних цінах і зміцнить купівель-
ну спроможність гривні. Але оскільки сеньйораж слугує одним з важливих джерел
покриття витрат державного бюджету, дефіцит якого на початок 2015 р. сягнув 78 млрд.
грн. (майже 5% номінального ВВП), то знизити емісію гривні навряд чи вдасться.

вони (як припускається) починають витрачати їх на кредитування реального сектору економі-
ки [13]. Крім того, сьогодні висловлюється ідея, що в країні просто треба декретувати встанов-
лення від’ємних номінальних процентних ставок у банківській системі на рівні як централь-
них, так і комерційних банків по активних і пасивних операціях [14, курсив мій. – Л.М.Р.], що,
на наш погляд, вимагає серйозного обговорення вченими.

* Проявляється у вигляді безперервного зростання грошової пропозиції (навіть при зни-
женні обсягів реального ВВП, що провокувало зростання інфляції); встановлення норми обо-
в’язкового резервування на нульовому рівні за вкладами в національній валюті, яке сприяло
безмежному використанню банками цих вкладів для наступного кредитування; зниження офі-
ційної облікової ставки, яка тільки у кризові періоди (2008–2009 рр. і 2014 р.) зростала з тим,
щоб знову знизитися.
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На наш погляд, виходом з цього становища є, по-перше, розробка Національ-
ним банком України науково обгрунтованої монетарної політики, причому не на
один рік, як це було досі, а хоча б на 3–5, а то й 10 років з щорічним уточненням
поточних цілей (виходячи з наявних умов), спрямованих на реалізацію головного
завдання – зростання національного багатства. По-друге, необхідно реанімувати
реальне виробництво, без якого жодна країна у світі, в тому числі й Україна, навряд
чи зможе подолати економічну (а з нею й інші) кризу. А для відновлення реально-
го виробництва необхідно, насамперед, матеріально заінтересувати вітчизняних
товаровиробників у розширенні та розвитку виробництва, що, у свою чергу, вима-
гає проведення розумної податкової реформи. За таких умов вирішення питання
щодо розширення кредитування буде доцільно розглядати як питання правильно-
го управління ним, а саме – його використання на розбудову і підвищення ефек-
тивності реального виробництва і соціально-економічне піднесення країни без дис-
пропорцій та загострення суперечностей.
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Суми покриття

Важливим елементом системи страхування депозитів виступає сума страхо5
вого покриття. Для вкладників найбільш привабливим є необмежений захист де-
позитів – на будь-яку суму вкладу, але це суттєво збільшує вартість самої системи
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умовах глобальної фінансової нестабільності” (Державний реєстраційний № 0113U000499).
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страхування, яку, врешті-решт, буде профінансовано або урядом, або платоспро-
можними банками. Тому більшість країн встановлюють певну верхню межу ви-
плачуваної власникам депозитів суми компенсації за вкладами [3]. Проте обме-
жене страхове покриття має деякі негативні наслідки. Згідно з результатами до-
слідження, в якому порівнювали ефективність різних систем страхування вкладів
(з обмеженою сумою страхування, необмеженою сумою або без явного страху-
вання вкладів), обмежене страхове покриття депозитів спонукає вкладників ди-
версифікувати свої вклади в декількох банках, що зменшує конкуренцію між фін-
установами і призводить до неринкового перерозподілу банківських доходів. Ав-
тори дослідження стверджують, що переваги обмеженого страхування вкладів для
банків є незначними порівняно з витратами держави на їх порятунок. Отже, об-
межене страхове покриття спричиняє зниження загального добробуту порівняно
з необмеженим страхуванням або навіть із системами без страхування вкладів.
Правда, автори моделі при розрахунках абстрагуються від питань морального ри-
зику, пов’язаного з кредитними чи інвестиційними рішеннями банків [13].

На практиці розширення обмеженого страхового покриття часто зумовлює по-
силення довіри до банківської системи в періоди нестабільності. Так, суму покрит*
тя було різко збільшено під час недавньої фінансової кризи (рис. 4), і хоча потім її ско-
ротили, середні рівні відшкодування залишилися вищими від докризових позна-
чок. Ідентично діяли і в Україні: 21 серпня 2012 р. Фонд гарантування вкладів
збільшив максимальну суму відшкодування до 200 тис. грн.  До кінця 2013 р. межі
покриття в середньому у 5,3 раза перевищували доходи на душу населення в краї-
нах з високим рівнем доходів, у 6,3 – в країнах з рівнем доходів, вищим від середньо-
го, в 11,3 – у країнах з рівнем доходів, нижчим за середній, у 5 разів – у країнах з
низьким рівнем доходу [9; 10].

Рис. 4. Динаміка сум покриття напередодні, під час і після кризи 2008–2009 рр.
Побудовано автором за: [10]; Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/Content/download/Reforms/

Financial%20sector/Complex%20program%20finance%20v3.pdf.

Важливим фактором при визначенні суми гарантування є рівень покриття
вкладів. Варто зазначити, що зміцненню ринкової дисципліни і зниженню мораль-
ного ризику досить ефективно сприяють раціонально низькі рівні гарантованого
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покриття вкладів * [12], тоді як надмірне покриття має зворотний вплив. З рисунка
5 видно, що український регулятор досяг позначки практично максимального по-
криття вкладів ще у 2007 р., і підвищення суми гарантування відтоді мало лише
психологічний вплив і не забезпечувало додаткового захисту стабільності фінансо-
вої системи.

Рис. 5. Гарантоване покриття суми депозитних вкладів в Україні
Побудовано автором за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб : Офіційний сайт

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.gov.ua.

Проте при розрахунку суми покриття важливе значення мають принципи, за
якими вона визначається, а також особливості національної банківської системи.

Необхідність сумарного розгляду депозитних вкладів до відшкодування. На
відміну від України, де сума покриття застосовується до кожного окремого вкла-
ду, у світовій практиці при підрахунку суми компенсації, на яку може претендува-
ти вкладник, зазвичай об’єднуються суми всіх депозитів на різних рахунках, при-
наймні, в одному банку [3]. Запровадження подібного підходу в Україні дозво-
лить уникнути маніпуляцій з вкладами, коли для відповідності гарантійним умовам
великі вклади “дробляться” після появи ознак неплатоспроможності банку.

Валютний фактор. Валютно-банківська криза 2014 р. показала, що в умовах
фінансового стресу та стрімкої девальвації національної валюти розмір гарантова*
ної суми не має визначального значення для стримування паніки вкладників. Власники
вкладів у національній валюті зніматимуть депозити, які втрачатимуть купівельну
спроможність, а на вкладників в іноземній валюті тиснутиме фактор переоцінки
суми гарантованої виплати: якщо у 2012 р. гарантована сума у 200 тис. грн. захища-
ла валютний депозит розміром 25 тис. дол., то на початку 2015 р. при курсі 25 грн. за
1 дол. – тільки 8 тис. дол. Таким чином, несинхронізоване з валютно-монетарною
політикою підвищення суми гарантування вкладів не матиме жодного ефекту щодо
стримування відпливу вкладів, а лише нарощуватиме втрати держави, пов’язані з
виплатами відшкодувань.

100

 98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

250000

200000

150000

100000

50000

0

% Грн.

20
.0

9.
20

01

14
.1

1.
20

02

17
.0

9.
20

03

22
.0

4.
20

04

21
.0

4.
20

05

31
.0

1.
20

06

24
.0

5.
20

06

14
.0

2.
20

07

14
.0

5.
20

07

31
.1

0.
20

08

21
.0

8.
20

12

– розмір гарантованої суми (грн.)                      – покриття вкладів фізичних осіб (%)

1200 1500 2000 3000 5000 8000 15000
25000

50000

150000

200000

84,2%

98,0%
99,3% 99,4%

* Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Financial%20sector/
Complex%20program%20finance%20v3.pdf.



55

Фінанси. Податки. Кредит

Необхідність урахування “нерівномірності” вкладів. За даними 17 банків, у яких
з листопада 2014 р. по квітень 2015 р. було запроваджено тимчасову адміністрацію,
відшкодуванню підлягають у середньому близько 53% депозитів, що становить май-
же 98% вкладників. Таким чином, решта 47% депозитних коштів – це великі вкла-
ди, які належать 2% вкладників і являють собою частину коштів, які перевищують
поріг відшкодування у 200 тис. грн. Якщо розглядати систему страхування як еле-
мент забезпечення фінансової стабільності, то підвищенню гарантування великих
вкладів, відплив яких є найнебезпечнішим для стійкості банківської установи, по-
винна також приділятися значна увага. Можливим рішенням може бути застосу-
вання механізму спільного страхування.

Спільне страхування

Спільне страхування є дійовим механізмом обмеження морального ризику при
страхуванні депозитів, який вирівнює дисбаланси у захисті великих і дрібних вкладів.
Так, у разі банкрутства банку вкладник завжди несе часткові втрати, навіть якщо
сума депозиту є меншою за суму гарантованого покриття. Наприклад, у Велико-
британії сума страхового покриття не може перевищувати 90% загальної суми ви-
мог вкладника до банку-банкруту. Завдяки спільній відповідальності вкладника і
фонду страхування зміцнюється дисципліна ринку, дрібний вкладник оцінює
стійкість банку, а великий – несе менші втрати [7; 10]. З урахуванням диференціалу
ставок в ЄС та Україні можливим рішенням могло б стати покриття 70% суми депо-
зиту, що в спокійних умовах враховує втрату процентів за вкладом за дворічний пе-
ріод. Очевидно, така система виявиться більш дорогою, але сприятиме зниженню
морального ризику при виборі вкладниками банків.

Правда, принципи спільного страхування були суттєво дискредитовані ос-
танньою фінансовою кризою. Спільне страхування, будучи досить поширеним у
світі напередодні кризи, майже зникло після її закінчення, навіть попри досить
раціональну ідею розподілу ризиків (рис. 6). Причина в тому, що під час кризи
механізм спільної відповідальності політично важко підтримувати, а умови
спільного страхування так і не були реалізовані через побоювання покладання
хоча б часткових втрат на дрібних вкладників, що могло знизити їх довіру та
підірвати фінансову стабільність системи у цілому. Після того як криза заверши-
лася, правила спільного страхування, що не підтвердили дієздатність, так і не були
повернуті. І якщо у 2003 р. спільне страхування діяло у 16 країнах, то у 2010 р.
механізм залишився існувати лише в трьох (Бахрейні, Чілі та Лівії) [9; 10].

Рис. 6. Спільне страхування вкладів у 2003–2013 рр.
(кількість систем страхування депозитів із співстрахуванням)

Побудовано автором за  [10].
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Охоплення учасників

Для України висловлюються пропозиції змінити систему страхування банків-
ських вкладів та перейти від загального охоплення до вибіркового, коли банки за-
лучатимуться до системи страхування після їх ретельної перевірки органом страху-
вання вкладів на предмет достатності капіталу, ліквідності та структури активів [14].
Проте дана пропозиція має два істотних недоліки: 1) під сумнів ставляться досто-
вірність і дієвість існуючої системи банківського нагляду, адже фактично йдеться
про дублювання наглядових функцій центрального банку, відповідність нормати-
вам якого свідчить про стабільність фінансової установи; 2) період переходу від за-
гальної до вибіркової системи може спровокувати паніку серед вкладників, якої
Фонд покликаний уникати. Оголошення ряду банків такими, що не відповідають
вимогам Фонду, отже, підлягають виключенню з системи страхування вкладів, авто-
матично викличе відплив депозитів і може призвести до банкрутства.

Сфера покриття гарантіями: об’єкти захисту та валюти вкладів

На сьогодні в Україні гарантується захист вкладів лише фізичних осіб, проте
розмежування на депозити фізичних і депозити юридичних осіб у системі страху-
вання не завжди є доцільним, адже, по-перше, порушуються принципи справед-
ливості, що шкодить економічному зростанню (юридичні особи не заінтересо-
вані відкривати депозити, оскільки можуть повністю їх втратити у разі банкрут-
ства банку), і, по-друге, корпоративні вклади є більшими за розмірами і стій-
кішими до паніки. Причому вони можуть бути так само обмежені лімітом ком-
пенсації, що убезпечить Фонд від ризиків необхідності відшкодування великих
корпоративних вкладів [3]. Крім того, виключення фізичних осіб-підприємців та
юридичних осіб з системи гарантування вкладів суперечить директивам ЄС, які
наголошують на безумовному гарантуванні вкладів будь5якого вкладника на одна5
ковому рівні. Концептуально всі вкладники мають рівні права вимоги до банку і,
відповідно, повинні мати рівні можливості для захисту своїх прав, зокрема, хоча б
мінімальний рівень гарантій щодо відшкодування своїх вкладів [15].

Різні підходи існують також до гарантування вкладів в іноземній валюті. Деякі
країни не включають такі депозити до систем страхування, адже ці заощадження не
є частиною внутрішньої грошової маси, отже, не підлягають страхуванню з метою
захисту платіжної системи. Разом з тим в окремих країнах, де індивідуальні вклад-
ники тримають залишки на рахунках і заощадження в іноземній валюті, існує не-
обхідність поширення системи гарантування вкладів і на ці депозити * [3].

Емпіричні дослідження у цілому підтверджують дієвість таких характеристик си-
стем страхування депозитів, які сприяють підвищенню ринкової дисципліни та зни-
женню морального ризику: раціонально низькі рівні гарантованого покриття вкладів,
вузьке охоплення та співстрахування або інші механізми розподілу збитків ** [12].
Крім того, стабільність фінансово-кредитної системи може бути підсилена за раху-
нок запровадження додаткової недержавної системи страхування вкладів, проте її ефек-
тивне функціонування є можливим лише у разі значного інституційного розвитку та
підвищення рівня правової безпеки в Україні [15].

* Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss
absorbency requirement. – Basel Committee on Banking Supervision, 2013. – July.

** Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Financial%20sector/
Complex%20program%20finance%20v3.pdf.
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Останні законодавчі зміни

Досить ефективними у плані боротьби із “слабкими місцями” існуючої систе-
ми страхування депозитів в Україні, на нашу думку, є останні законодавчі ініціати-
ви, які значною мірою здатні знизити моральний ризик і посилити ефективність
Фонду. Так, разом із законом щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб на
підпис Президенту було подано проект закону, який забороняє дострокове розір-
вання строкових депозитних вкладів *. Дана ініціатива є надзвичайно важливою у
розрізі обмеження панічних дій вкладників і зниження ризиків банкрутств. Як
альтернативу для тих, хто бажає достроково зняти кошти з депозиту, можна за-
пропонувати сплату пені на користь Фонду (або паритетно – Фонду і банку) в
розмірі 20–30% суми депозиту за дострокове розірвання вкладу. Таким чином,
збільшилися б можливості Фонду забезпечувати виплати вкладникам, які не за-
биратимуть свої депозити, але можуть постраждати через падіння банків, у тому
числі від “втечі депозитів”.

Крім того, з квітня 2015 р. започатковано роботу Ради з фінансової стабіль-
ності ** з метою обміну інформацією, своєчасного виявлення зовнішніх і внутрішніх
загроз та системних ризиків для забезпечення фінансової стабільності та мінімізації
їх негативного впливу на фінансову систему держави. До Ради входять керівники
Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, яка здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. Така платформа для комунікації дозволяє фахово виявляти ключові
для фінансового сектору ризики, пов’язані з макроекономічною ситуацією, а та-
кож визначати необхідні заходи для досягнення фінансової стабільності.

Крім того, ряд пропозицій щодо ФГВФО міститься також у Комплексній про-
грамі розвитку фінансового сектору України до 2020 року *** і передбачає вирішен-
ня двох основних завдань: 1) забезпечення інституційної та фінансової незалеж-
ності регуляторів і Фонду; 2) підвищення ефективності Фонду в плані роботи з проб-
лемними активами. Умовно пропозиції можна розділити на три групи: нівелювання
морального ризику та зловживань банків; робота з неплатоспроможними банками
і проблемними активами; робота з вкладниками щодо підвищення рівня довіри до
банківської системи. Запропоновані інструменти та механізми, на нашу думку, є
досить ефективними, проте в даному вигляді програма не містить комплексного
стратегічного бачення щодо зміни підходів до гарантування вкладів в Україні, а лише
фокусується на операційних проблемах, які існують у сучасному вітчизняному фор-
маті страхування вкладів.

Висновки

Причина неефективності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
лежить у площині хибного розуміння цілей його створення та функціонування.
Основна мета Фонду – захист не тільки вкладників, а й, насамперед, фінансової

* Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення стро-
кових депозитів) : проект Закону України від 02.12.2014 р. № 1195 [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52634.

** Започатковано роботу Ради з фінансової стабільності [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=16817894&cat_id=55838.

*** Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Financial%20sector/
Complex%20program%20finance%20v3.pdf.
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системи від системних ризиків панічного зняття депозитів. Проте найважливі-
шим для ефективної роботи системи гарантування є посилення дієвості банків-
ського нагляду, без забезпечення якого жодні інновації у даній сфері не сприяти-
муть підвищенню рівня довіри до банківської системи і не убезпечуватимуть від
негативних дій вкладників.

Реформування Фонду у 2012 р. було спрямовано на виведення “факультатив-
них” завдань із сфери відповідальності НБУ. Проте воно не передбачало системно-
го виведення проблемних установ і було розраховано на поодинокі випадки неплато-
спроможності. За сучасних умов розмежування функцій НБУ і Фонду призводить
до того, що банківські установи потрапляють до сфери відповідальності останньо-
го в абсолютно нежиттєздатному стані, їх активи є неякісними, а Фонд, у свою чер-
гу, не має шансів на повернення коштів, виплачених вкладникам.

Отже, необхідно переосмислити роль ФГВФО, оскільки арсенал його дій щодо
стабілізації банківського сектору в короткостроковому періоді через зростання га-
рантованих сум вичерпано, що в довгостроковій перспективі посилюватиме ризи-
ки банківських криз.

Система гарантування вкладів має бути динамічною, тобто реагувати на ви-
клики, які постають перед фінансовою системою. Проте потрібно пам’ятати, що
будь-яка система гарантування є досить асиметричною: розширення гарантій
здійснити легко, тоді як їх звуження надзвичайно важко реалізувати. Таким чи-
ном, систему неможливо раптово “відкотити” до більш низького рівня гарантій
без ризику масового відпливу вкладів. При цьому система має бути спроектована
з можливістю формування сигналу про підвищення рівня захищеності банківської
системи.

Українська система гарантування вкладів потребує вдосконалення в декількох
напрямах:

– посилення функціоналу щодо мінімізації ризиків та завчасного виявлення
загроз для фінансової стійкості банківських установ;

– запровадження після стабілізації ситуації у банківській сфері спільного страху-
вання, що сприятиме зниженню морального ризику з боку вкладників (наприклад,
гарантована сума не може перевищувати 70% від вкладу). Навіть у разі скасування
даної норми в період кризи, це буде позитивним сигналом щодо підвищення рівня
захисту вкладників;

– розширення гарантій на депозитні вклади підприємців та юридичних осіб,
що дасть змогу збільшити надходження до Фонду;

– запровадження агрегованого гарантування за всіма депозитними вкладами
як доповнення до існуючої системи, що дасть можливість не допустити зловжи-
вань гарантійним захистом (наприклад, при порозі гарантування в 200 тис. грн.
встановити гарантований сумарний захист у розмірі 1 млн. грн. на рік за всіма
вкладами).

Слід визнати, що навіть ідеально сконструйована система гарантування вкладів
з порогом компенсації в національній валюті не працюватиме в умовах стрімкої
девальвації. У такому випадку вкладники не зважатимуть на ризик неповернення
вкладу в цілому, а мислитимуть у категоріях спадної купівельної спроможності на-
ціональної валюти і курсових втрат, що спонукатиме їх до вилучення вкладів та кон-
вертації останніх в іноземну валюту. Таким чином, сама по собі система гаранту-
вання вкладів не спроможна нівелювати ризики від дій вкладників, а є лише еле-
ментом системи фінансової стабільності. Фонд повинен доповнювати більш
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масштабні процеси щодо підвищення якості нагляду та контролю за банківським
сектором, валютним ринком, державними фінансами та ризиками для стійкості
фінансової системи у цілому.
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ПЕРШІ ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО!БЮДЖЕТНОЇ
 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Репрезентовано та детально проаналізовано міжбюджетну трансформацію розподілу
екологічного податку у 2011 р. – на початку 2016 р. Доведено, що нинішня модель фінанC
совоCбюджетної децентралізації екологічного оподаткування є моделлю руйнації систеC
ми фінансового забезпечення природоохоронних заходів.
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FIRST RESULTS OF FISCAL
DECENTRALIZATION OF ENVIRONMENTAL TAXATION

The transformation of interCbudgetary distribution of the environmental tax during 2011 –
beginning of 2016 is presented and analyzed in detail. It has been proved that the current
model of fiscal decentralization of the environmental taxation is a model of destruction of the
system of financial provision of environmental protection measures.
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Жорсткі реалії соціально-економічного розвитку України, ускладнені форс-
мажорними геополітичними викликами, потребують негайного й адекватного внут-
рішньополітичного реагування, втілюваного перманентними регуляторними про-
цесами державотворення. Чільне місце посідає нормативно-правова діяльність щодо
забезпечення справжнього самоврядування шляхом удосконалення системи тери-
торіальної організації влади, посилення її надто слабкої матеріально-фінансової бази
в умовах обмежених фінансових можливостей держави. Тому серед значної кількості

Веклич Оксана Опанасівна (Veklych Oksana Opanasivna) – e-mail: okveklych@ukr.net.
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різних реформ, запланованих українським урядом, найбільшої сили набирає про-
цес децентралізації управління соціально-економічним розвитком країни, вихід-
ною складовою якого є фінансова та бюджетна децентралізація *.

Досить згадати Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”, схвалену Указом
Президента України у 2015 р., яка передбачає реалізацію 62 реформ і програм роз-
витку держави, в тому числі децентралізацію, реформу державного управління та
регіональної політики. Водночас слід підкреслити, що у даній Стратегії однією з
найголовніших передумов здійснення прогресивного поступу національного гос-
подарства за вектором розвитку визначено завдання “забезпечити стале зростання
економіки екологічно невиснажливим способом”, а за вектором безпеки – забез-
печити “безпечний стан навколишнього природного середовища” **.

При цьому “створення ефективної системи охорони навколишнього природ-
ного середовища шляхом врахування екологічної складової у стратегіях регіональ-
ного розвитку, оцінювання, вирівнювання та зниження техногенно-екологічного
навантаження на навколишнє середовище у регіонах” позиціонується як пріоритет
державної регіональної політики прийнятим у 2015 р. Законом України ***. Оче-
видно, що ці законодавчі положення тісно кореспондують з вирішенням проблем
сталого розвитку територіальних громад, а відтак – організацією раціонального при-
родокористування на всіх рівнях ієрархічної системи управління національним гос-
подарством.

Отже, спостерігаємо законодавчо закріплену невіддільність завдань з реалізації
цілей регіональної політики і завдань реалізації основних цілей екологозбалансо-
ваного сталого розвитку. По суті, йдеться, з одного боку, про активізацію врахуван-
ня екологічної складової в умовах реформування регіональної політики та нарощу-
вання децентралізації влади, а з іншого – про створення сприятливих інституціо-
нальних і організаційно-економічних умов реалізації екологічної складової сталого
розвитку, починаючи з локального рівня. Тобто, йдеться про підвищення ефектив-
ності механізмів та інструментів державної екологічної політики, визначених відпо-
відним Законом України ****.

Особливої значущості набувають дослідження методів і регуляторних про-
цедур, спрямованих, насамперед, на зміцнення фінансової бази органів місцево-
го самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, а
також посилення дієвості механізмів та інструментів природоохоронної політи-
ки. З огляду на те, що серед економічних механізмів її реалізації саме екологічне
оподаткування є головним, найбільший, на мій погляд, науковий і практичний

* За авторитетними визначеннями, фінансова децентралізація – процес розподілу функцій,
фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним і локальним рівня-
ми управління з метою наділення реальними фінансовими повноваженнями низових бюджетів
(органів місцевої влади базових, районних і регіональних рівнів). Бюджетна децентралізація
передбачає перенесення надходження доходів та (або) здійснення витрат на більш низький рівень
владних структур при збереженні фінансової відповідальності. Для органів місцевого самовря-
дування бюджетна децентралізація полягає у наданні їм певних повноважень у сфері оподатку-
вання та витрачання коштів, а також можливості самостійно визначати параметри та структуру
видаткової частини бюджету [1].

** Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020” : Указ Президента України від 12.01.2015 р.
№ 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

*** Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VІІІ
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19.

**** Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до
2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
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інтерес викликають трансформації екологічного податку в умовах децентралізації
влади – і як інструменту зміцнення фінансового потенціалу регіонального управ-
ління та місцевого самоврядування, і як опорного інструменту фінансового за-
безпечення природоохоронних заходів. Водночас виникає слушне запитання щодо
перших одержаних результатів проведеної фінансово-бюджетної децентралізації
екологічного оподаткування, виявлення її переваг або недоліків, узагальнення
яких надасть можливість удосконалити цей процес. Зупинимося на цьому до-
кладніше.

Доцільно нагадати, що екологічні податкові надходження формують, з одного
боку, певні доходи Державного та місцевих бюджетів, а з іншого – видатки бю-
джетних коштів для охорони і відтворення навколишнього природного середови-
ща. Тому посилення результативності дії механізму екологічного оподаткування є
надто важливим одночасно як для нарощування фінансового потенціалу держави
та органів місцевого самоврядування, так і для зміцнення реальних джерел фінан-
сування природоохоронної діяльності.

Варто також нагадати, що система розподілу екологічного податку між бюдже-
тами України формується по вертикалі та горизонталі. По вертикалі частки еколо-
гічних платежів закріплюються за Державним і місцевими бюджетами, а по гори-
зонталі екологічні платежі розподіляються між загальним і спеціальним фондами
(охорони навколишнього природного середовища), що дозволяє формувати цільові
кошти та бюджет розвитку.

Наочно зміни у структурі перерозподілу коштів екологічного податку * в
міжбюджетній вертикально-горизонтальній площині, що відбулись у 2011–2015 рр.,
представлено на рисунку 1. Наведена схема, по суті, репрезентує становлення мо-
делі фінансово-бюджетної децентралізації екологічного оподаткування в Україні.

Така модель фінансово-бюджетної децентралізації екологічного оподаткуван-
ня сформована в результаті дії комплексу відповідних Законів України, що запо-
чаткували з 2015 р. реформу міжбюджетних відносин, а саме бюджетні нововведен-
ня до системи розподілу екологічного податку. Йдеться про передання з Державно-
го бюджету на місця 80% екологічного податку (замість 35% – як це було у 2014 р.),
завдяки чому, за розрахунками експертів Міністерства фінансів України, у 2015 р.
доходи місцевих бюджетів мали поповнитися на 3,2 млрд. грн. **. При цьому 55% з
цих 80% екологічного податку направляються в обласні бюджети, а 25% – до район-
них бюджетів і бюджетів міст обласного значення.

Проведена авторська аналітична оцінка трансформації розподілу екологічного
податку у 2015 р. по міжбюджетній вертикалі виявила певні позитивні результати в
управлінні фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, зумовлені
даним нововведенням.

По-перше, завдяки такому перерозподілу доходів від екологічного податку
збільшуються обсяги місцевих бюджетів, а отже, зміцнюється їх доходна база. По-
казовими є розрахунки збільшення бюджету сільської ради за рахунок екологічно-
го податку завдяки зміні частки його розподілу між бюджетами України (згідно із

* Крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (у тому
числі вже накопичених) та (або) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками
понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до загального фонду
Державного бюджету в повному обсязі, тобто 100%.

** Інфографіка: фінансова децентралізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=409155&cat_id=397854.
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Рис. 1. Становлення моделі фінансово5бюджетної децентралізації
екологічного оподаткування в Україні у 2011–2015 рр.

Складено О.А. Чалою за: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. –

Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17; Про Державний бюджет України на 2014 рік :
Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VII  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/

print/46408-zakon_pro_derzhavniy_byudzhet_ukraini_na_2014 _rik _tekst.html; Про внесення змін до Закону

України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” : Закон України від 27.03.2014 р. № 1165-VIIІ
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1165-18; Про внесення змін

до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” : Закон України від 31.07.2014 р.

№ 1622-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1622-18; Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України

від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

79-19; див. [2].
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Законом України *), здійснені фахівцями ДУ “Інститут економіки природокорис-
тування та сталого розвитку НАН України” на основі звітності Павшинської
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. Наведені арифметичні
розрахунки засвідчують можливе річне зростання надходжень до бюджету цієї
сільської ради за рахунок новітнього перерозподілу доходів від екологічного подат-
ку у 2,29 раза ** [3].

По-друге, таке формування доходів місцевих бюджетів від податкових надхо-
джень у 2015 р., коли тільки 20% коштів від екологічного податку направлялися до
Державного бюджету, означає зворотну прив’язку їх великої частки безпосередньо
до території формування екологічного податку, що розширює можливості фінан-
сового забезпечення реалізації органами місцевого самоврядування локальних при-
родоохоронних заходів.

По-третє, завдяки новітній трансформації системи розподілу екологічного по-
датку встановлюється більш чіткий взаємозв’язок між обсягом податків, які збира-
ються, і доходами місцевих бюджетів.

По-четверте, місцеві органи влади певним чином стимулюються до більшого
контролю над процесом сплати екологічного податку, відтак – до нарощування дер-
жавних доходів, що, у свою чергу, теоретично сприяє послабленню гостроти звич-
ної проблеми нестачі коштів на екологоконструктивні цілі.

Таким чином, логічно дійти висновку про певний позитивний вплив нового
законодавчого порядку перерозподілу доходів від екологічного податку по міжбю�
джетній вертикалі на посилення дієвості екологічного оподаткування, з одного
боку, як інструменту зміцнення фінансового потенціалу регіонального управлін-
ня та місцевого самоврядування, а з іншого – як інструменту акумулювання фінан-
сових ресурсів для проведення локальної природоохоронної діяльності, що у та-
кий спосіб розширює фінансові можливості органів місцевого самоврядування
для реалізації локальних природоохоронних цілей у контексті завдань державної
екологічної політики.

Проте, аналізуючи трансформацію системи розподілу екологічного податку з
2015 р. по міжбюджетній горизонталі, слід підкреслити, що прийняте нововведен-
ня, як виявилося на практиці, зумовлює появу і негативних наслідків в управлінні
фінансовими ресурсами, зокрема (як це не парадоксально) у забезпеченні фінан-
сування природоохоронних заходів. Розглянемо це детальніше, з одночасною ретро-
спективою розподілу екологічного податку між загальним і спеціальним фондами
Державного бюджету за останні роки, починаючи з 2011 р.

Відповідно до ст. 47 Закону України *** для фінансування заходів з охорони
навколишнього природного середовища утворюються цільові Державний, Автоном-

* Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відно-
син : Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-19/page.

** Заради об’єктивності слід підкреслити, що очікуване зростання коштів є еквівалентним
аж 292,41 грн. за 2015 р., обсяги яких потрібно ще перемножити на індекс “захмарної” річної
інфляції. Це свідчить про дуже незначне фактичне поповнення бюджету сільської ради, тобто її
мізерні фінансові можливості. Покращення такої ситуації з фінансовим забезпеченням природо-
охоронних заходів на рівні селищних рад оптимістично прогнозується завдяки об’єднанню
коштів у спроможних територіальних громадах.

*** Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р.
№ 1264-XII. Поточна редакція від 01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page3.
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ної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середо-
вища. Згідно з ч. 6 ст. 47 “кошти місцевих, Автономної Республіки Крим і Держав-
ного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використо-
вуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних за-
ходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових
досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколиш-
нього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів
екологічної безпеки, із зниження впливу забруднення навколишнього природного
середовища на здоров’я населення” *.

Згідно із ст. 47 цього Закону України основним джерелом наповнення цільових
фондів охорони навколишнього природного середовища є кошти від екологічного
податку. Варто підкреслити, що в останні роки вони також направлялися до Дер-
жавного та місцевих бюджетів відповідно до ст. 46 даного Закону України (за ви-
нятком тих екологічних податків, які справляються за утворення радіоактивних
відходів, включаючи вже накопичені, та (або) тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк),
причому згідно з встановленими Бюджетним кодексом України пропорціями. Отже,
екологічний податок є джерелом надходжень як для спеціальних, цільових за при-
значенням, фондів охорони навколишнього природного середовища, так і для Дер-
жавного й місцевих бюджетів.

Однак раніше, до 2011 р., екологічний податок (до введення в дію з 01.01.2011 р.
нових Податкового і Бюджетного кодексів – збір за забруднення навколишнього
природного середовища) зараховувався виключно до спеціального фонду Держав-
ного та відповідних місцевих бюджетів, а витрати на здійснення природоохоронних
заходів мали постійне бюджетне призначення, що надавало право запроваджувати їх
тільки в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

З 2011 р. розподіл екологічного податку проводився згідно з п. 51 Розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України **. При цьому
алгоритм розподілу надходжень від екологічного податку між Державним та місце-
вими бюджетами змінювався щороку відповідно до нормативів бюджетного законо-
давства. Це супроводжувалося, як свідчить динаміка відповідного бюджетного ре-
гулювання, поетапним зменшенням надходжень екологічних коштів, запланова-
них до спеціального фонду Державного бюджету.

Як показало проведене дослідження, за період 2011–2015 рр. функціонуван-
ня системи розподілу екологічного податку по міжбюджетній горизонталі харак-
теризувалося розгортанням двох тенденцій. Так, у 2011–2014 рр. чітко відстежуєть-
ся перша тенденція – збільшення частки надходжень від екологічного податку до
Державного бюджету та відповідного зменшення його частки надходжень до місце-
вих бюджетів. У 2015 р. ця тенденція дійшла свого кінця через прийняття грун-
товних правових змін щодо перерозподілу екологічного податку згідно із Зако-
ном України ***. Йдеться про законодавчу фіксацію на 2015 р. збільшення ресурсу

* Там же.
** Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим

доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
*** Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відно-

син : Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-19/page.
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місцевих бюджетів за рахунок екологічного податку (крім податку, що справляється
за утворення радіоактивних відходів) завдяки вже згадуваним новітнім нормати-
вам його міжбюджетного перерозподілу, коли до загального фонду місцевих бю-
джетів направляється 80% надходжень від сплати екологічного податку.

З 2014 р. паралельно започаткувалася друга тенденція – збільшення загального
фонду Державного бюджету завдяки нарощуванню частки екологічного податку в
його дохідній частині з пропорційним зменшенням надходжень від екологічного
податку до спеціального фонду Державного бюджету. Ця тенденція, навпаки, дійшла
свого абсолюту завдяки встановленню законодавчого нормативу спрямування еко-
логічного податку тільки до загального фонду Державного та відповідних місцевих
бюджетів згідно із Законом України * (див. рис. 1).

По суті, таким нормотворчим положенням було юридично закріплено скасу-
вання основного джерела наповнення Державного та місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища, що законодавчо залишило їм  тільки два
інших: 1) певні грошові справляння за шкоду, заподіяну порушенням законодав-
ства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господар-
ської та іншої діяльності; 2) цільові та інші добровільні внески підприємств, уста-
нов, організацій і громадян. Для повноти відображення ситуації слід порівняти
обсяги запланованих надходжень від сплати екологічного податку у 2015 р. до за-
гального фонду Державного бюджету України з обсягами запланованих надхо-
джень від грошових справлянь за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища, тобто того джерела напов-
нення Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного се-
редовища, що залишилося.

Одержані результати такого порівняння виявляються просто вражаючими:
згідно з Додатком № 1 до Закону України **, доходи від сплати екологічного подат-
ку до загального фонду передбачені в обсягу 1,495 млрд. грн., тоді як обсяги грошо-
вих справлянь за шкоду, заподіяну порушенням екологічного законодавства, що
направляються до спеціального фонду, передбачені в сумі лише 9,9 млн. грн. Отже,
у 2015 р. офіційно заплановані обсяги грошових справлянь за шкоду, заподіяну по-
рушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в
результаті господарської та іншої діяльності, є в 150 разів меншими за доходи від
екологічних платежів до загального бюджету, що означає скорочення обсягів ре-
альних джерел фінансування природоохоронної діяльності з мільярдної суми до
мільйонної.

Очевидно, що такі незначні обсяги грошових справлянь за шкоду, заподія-
ну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середо-
вища в результаті господарської та іншої діяльності, будучи джерелом напов-
нення Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного се-
редовища, формують мізерну фінансову базу для здійснення цільових природо-
охоронних заходів. З огляду на це, неможливо, на мою думку, дійти іншого логіч-
ного висновку, тільки як про запланований фінансовий параліч дієздатності Дер�
жавного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у 2015 р.

* Там же.
** Додаток № 1 із змінами, внесеними згідно із Законами від 02.03.2015 р. № 217-VIIІ,

від 17.07.2015 р. № 648-VIIІ до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”
від 28.12.2014 р. № 80-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/80-19/page2#n236.
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Позбавлення фондів основного джерела наповнення (частини екологічного по-
датку за місцем заподіяння екологічної шкоди) фактично є тотожним ліквіда-
ції цільових природоохоронних фондів, що суперечить вже згаданому Закону
України *.

Навіть перевиконання обсягів надходжень до спеціального фонду від грошо-
вих справлянь за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону нав-
колишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяль-
ності, які, за звітними даними Державної казначейської служби України, за 2015 р.
становили 57,288 млн. грн., абсолютно не змінило поточну ситуацію з дієздат-
ністю Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середо-
вища, оскільки за цей звітний період надходження від сплати екологічного по-
датку до загального фонду Державного бюджету України становили мільярдну суму
(2,691 млрд. грн.) проти зібраної мільйонної суми на потреби цільових природо-
охоронних фондів **.

На окрему увагу заслуговує проблема використання екологічних коштів. Її
аналіз видається нагальним, оскільки є дотичним до питання дієвості екологічного
оподаткування, з одного боку, як інструменту зміцнення потенціалу регіонального
управління та місцевого самоврядування, а з іншого – як інструменту акумулюван-
ня фінансових ресурсів для проведення природоохоронної діяльності.

Тут доцільно нагадати, що протягом 2014 р. в результаті правових змін у про-
порціях міжбюджетного розподілу надходжень від екологічного податку вперше в
історії управління фінансами природокористування до загального фонду Держав-
ного бюджету України, згідно з відповідними статтями Закону України ***, було за-
раховано більшу частку (53,5%) екологічного податку, ніж до спеціального фонду
(див. рис. 1).

Зрозуміло, що до спеціального фонду Державного бюджету надходять кош-
ти, які надалі витрачаються тільки за цільовим призначенням (наприклад, на ви-
конання проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого
ними екологічного податку, на виконання природоохоронних заходів, включаю-
чи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподар-
ських угідь, та реалізацію інших) і обсяги яких протягом 2014 р. зменшувалися
паралельно із зменшенням частки нормативних відрахувань до нього від сплати
екологічного податку. Так, за даними Державної казначейської служби України,
заплановані видатки на охорону навколишнього природного середовища із спеці-
ального фонду бюджету (з урахуванням поточних законодавчих змін) у 2014 р.
становили 5,066 млрд. грн., а фактично заходи щодо охорони навколишнього при-

* Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р.
№ 1264-XII. Поточна редакція від 01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page3.

** Звіт про виконання Державного бюджету України за січень – грудень 2015 р. / Державна
казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/
main/uk/doccatalog/list?currDir=305190.

*** Про Державний бюджет України на 2014 рік : Закон України від 16.01.2014 р. № 719-
VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/46408-zakon_pro_
derzhavniy_byudzhet_ukraini_na_2014 _rik _tekst.html; Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2014 рік” : Закон України від 27.03.2014 р. № 1165-VIIІ [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1165-18; Про внесення
змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” : Закон України від
31.07.2014 р. № 1622-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1622-18.
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родного середовища (код бюджетної класифікації 0500) були профінансовані лише
в обсягу 2,079 млрд. грн., тобто у 2,4 раза менше *.

Відповідно, зменшувались і цільові видатки із загального фонду Державно-
го бюджету на реалізацію запланованого комплексу природоохоронних заходів,
що призвело до невиконання Загальнодержавної цільової програми “Питна вода
України” (зменшення видатків на 148,1 млн. грн.) та Програми очищення гос-
подарсько-побутових стічних вод міста Калуш (зменшення видатків на 38,8 млн.
грн.) **. Зрештою склалася ситуація, коли сплата екологічного податку поступо-
во втрачала своє цільове призначення в процесі його перерозподілу за джерела-
ми витрат, які, у свою чергу, також скорочувались у напрямі фінансування при-
родоохоронних заходів.

Таким чином, аналіз проблеми використання екологічних коштів у 2014 р. дає
підстави говорити про розгортання першої тенденції – істотного скорочення об-
сягів надходжень від екологічного податку та їх подальшого цільового витрачання,
тобто зменшення обсягів видатків із спеціальних фондів охорони навколишнього
природного середовища на фінансування конкретних природоохоронних і ресурсо-
зберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколиш-
нього природного середовища на здоров’я населення.

Зважаючи ж на зростання нормативів спрямування коштів екологічного по-
датку до загального фонду Державного бюджету, де вони фактично “розчиняють-
ся” в його дохідній частині, стає зрозумілим, що у такий спосіб сальдо від екологіч-
ного податку на практиці направляється на відшкодування інших бюджетних ви-
датків. Тому правомірно, на мою думку, констатувати розгортання і другої тенденції
в процесі використання екологічних коштів – до розпорошення фінансових по-
токів від сплати екологічного податку на виконання численних заходів, відмінних
від природоохоронних. За даними, тільки Державний фонд охорони навколиш-
нього природного середовища у 2014 р. втратив близько 3 млрд. грн. надходжень
від екологічного податку, кошти якого направлено до загального фонду Державно-
го бюджету та перерозподілено на інші видатки, не пов’язані з природоохоронною
діяльністю ***.

Остаточно, на мій погляд, процес нівелювання основного призначення еколо-
гічного оподаткування завершився у 2015 р. шляхом перерозподілу екологічного
податку по міжбюджетній горизонталі виключно до загального фонду Державного
бюджету та місцевих бюджетів, коли “обнулили” надходження від екологічного
податку до спеціального фонду, а відтак – і до Державного та місцевих фондів охо-
рони навколишнього природного середовища. Внаслідок таких міжбюджетних пере�
тасувань кошти, отримані від сплати екологічного податку, втрачають своє подаль�

* Річний звіт про виконання Державного бюджету на 01.01.2015 р. : Зведений бюджет-2014. –
ІI.1: Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету / Державна каз-
начейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/
uk/doccatalog/list?currDir=257806.

** Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону Украї-
ни “Про Державний бюджет України на 2014 рік”» (прийнятого 27.03.2014 р. № 1165-VIIІ) [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50433;
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2014 рік”» (прийнятого 31.07.2014 р. № 1622-VII) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51734.

*** Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України” щодо цільового спрямування екологічного податку від 13.05.2015 р. № 2830 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55090.
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ше екологоконструктивне призначення, змінюючи напрями використання на інші
статті витрат, які безпосередньо не вирішують екологічних проблем у державі, окре�
мому регіоні, на території громади.

Дійсно, відповідно до чинних норм Бюджетного кодексу (п. 7 ст. 90 та п. 13
ст. 91) *,  надходження екологічного податку у видатках місцевих бюджетів, крім
фінансування природоохоронних заходів місцевого значення, можуть витрача-
тися на заходи, які, по суті, взагалі не мають ніякого відношення до природоохо-
ронної діяльності: на проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профі-
лактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансу-
вання (50%) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної про-
мисловості; на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; про-
екти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії; підземне
видобування залізної руди; консервацію ртутного виробництва; заходи держав-
них програм з будівництва та реконструкції водопровідних і каналізаційних очис-
них споруд у сфері ЖКГ; модернізацію систем теплопостачання; модернізацію та
ремонт ліфтового господарства; реконструкцію та ремонт житлових будинків;
оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв і спо-
живання води; капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво мереж зовніш-
нього освітлення вулиць; капітальний ремонт гуртожитків, що передаються у
власність територіальних громад **.

Крім того, якщо порівняти наведений перелік законодавчо встановлених за-
ходів, фінансування яких забезпечується коштом екологічного податку, то вияв-
ляється пряме порушення Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвер-
дження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” ***,
яка не містить жодної з наведених позицій. Затверджений нею перелік видів при-
родоохоронної діяльності з року в рік фінансується коштами Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища, обсяги яких в останні роки прос-
то жалюгідні. Стає очевидним серйозне погіршення ситуації з поточним фінансо-
вим забезпеченням і реалізацією екологоконструктивних й ресурсозберігаючих за-
ходів, а отже, і безпрецедентна декларативність цілей та завдань, визначених, на-
самперед, чинним Законом України “Про Основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2020 року” ****, а також наведених
екологоорієнтованих положень Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”.

Таким чином, дослідження трансформації системи розподілу екологічного по-
датку у 2015 р. по міжбюджетній горизонталі дало можливість дійти висновку про
негативний вплив такого законодавчого порядку перерозподілу доходів від екологіч-
ного податку на ефективність екологічного оподаткування як інструменту акуму-
лювання фінансових ресурсів для проведення природоохоронної діяльності, сти-
мулювання органів місцевого самоврядування до реалізації локальних природоохо-
ронних цілей у контексті завдань державної екологічної політики.

* Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відно-
син : Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-19/page.

** Там же.
*** Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних за-

ходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 (поточна редакція
від 25.09.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
1147-96-%D0%BF.

**** [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
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Варто наголосити, що зазначені норми Бюджетного кодексу (п. 7 ст. 90 та п. 13
ст. 91) залишилися незмінними і у 2016 р., тобто є чинними і донині, офіційно
підтримуючи започатковану в минулому році, м’яко кажучи, необачливу практику
витрачання надходжень від екологічного податку у видатках місцевих бюджетів на
заходи, які не мають ніякого відношення до природоохоронної діяльності.

Слід зазначити, що з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку” * з
початку 2016 р. завдяки відновленню правової норми стосовно екологічного по-
датку як джерела надходжень до цільового за призначенням, спеціального фонду
охорони навколишнього природного середовища нарешті вдалося принаймні част-
ково поліпшити ситуацію, але тільки на рівні місцевих бюджетів, до яких сьогодні
направляється 80% надходжень від екологічного податку. Нинішня модель фінан-
сово-бюджетної децентралізації екологічного оподаткування схематично подана на
рисунку 2.

Проте, повернувши кошти від екологічного податку до спеціального фонду
місцевих бюджетів у 2016 р., а отже, і норму їх подальшого цільового використан-
ня, офіційно незмінними в поточному році залишилися деякі, по суті антиеко-
логічні, законодавчі прописи попередніх періодів. Йдеться, по-перше, про юри-
дичну ліквідацію з 2015 р. фінансового потоку від екологічного податку до спеці-
ального фонду Державного бюджету – Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища. По-друге, про спрямування коштів від екологічного по-
датку до загального фонду Державного бюджету (20% надходжень зі сплати еколо-
гічного податку), що означає продовження та закріплення права їх витрачання за
іншими статтями витрат. По-третє, про збереження переліку законодавчо встанов-
лених заходів у Бюджетному кодексі, що безпосередньо не вирішують екологічних
проблем у державі, окремому регіоні, на території громади, проте їх фінансування
забезпечується за рахунок екологічного податку.

Особливо слід наголосити, що на сьогодні через мізерну фінансову базу Дер-
жавного фонду охорони навколишнього природного середовища законодавчо, на
мою думку, скасовано фінансову відповідальність держави за реалізацію природо-
охоронних заходів і екологічних цілей, яка фактично фінансово самоусунулася від
розв’язання вагомих екологічних проблем. Закріплюючи їх ігнорування на рівні
державного управління, можновладці залишають органам місцевого самоврядуван-
ня всіх рівнів і територіальним громадам право та певні кошти власними силами
розв’язувати вагомі екологічні проблеми, які зазвичай є синергетичними, а тому
потребують значного державного фінансового забезпечення та підтримки.

Крім того, щорічні міжбюджетні трансформації розподілу екологічного подат-
ку в тріаді “загальний фонд Державного бюджету – спеціальний фонд Державного
бюджету – спеціальний фонд місцевих бюджетів” у режимі “ручного управління”,
безумовно, розхитують усю систему фінансового забезпечення природоохоронних
заходів, не дають можливості їх чітко спланувати та виконувати. При цьому кошти
на реалізацію екологічних цілей звично виступають “розмінною монетою” для
фінансування інших потреб.

Слід також підкреслити, що, по-перше, система планування видатків місце-
вих фондів є неврегульованою, причому в регіонах відсутні спеціальні органи, які б

* Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування еко-
логічного податку : Закон України від 24.12.2015 р. № 918-VIII [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/918-19.
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Рис. 2. Формування моделі фінансово5бюджетної децентралізації
екологічного оподаткування у 2015 р. – на початку 2016 р.

Складено автором за: Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних
відносин : Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-19/page; Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо

цільового спрямування екологічного податку : Закон України від 24.12.2015 р. № 918-VIII [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/918-19.
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акумулювали інформацію про стан навколишнього середовища та необхідність
проведення природоохоронних заходів. По-друге, за дозволом держави місцеві
органи самоврядування віддають перевагу витрачанню коштів насамперед на за-
доволення інших потреб і надання послуг, відмінних від природоохоронних, а отже,
локальні природоохоронні заходи вже традиційно фінансуються за залишковим
принципом.

Таким чином, досліджуючи економічні наслідки тієї фінансово-бюджетної де-
централізації екологічного оподаткування, яка нині відбувається, слід наголосити,
що з наведених причин екологічному податку нині притаманні такі негативні риси.
Він, по-перше, набув ознак і функцій звичайного податку з визначальною фіскаль-
ною функцією наповнення дохідної частини бюджету; по-друге, демонструє своє
ослаблення як інструмент акумулювання фінансових ресурсів для проведення при-
родоохоронної діяльності; по-третє, не виконує свого основного призначення, бу-
дучи нездатним впливати на мотивацію його фактичних платників чи стимулювати
до зниження викидів у разі сплати податку податковими агентами; по-четверте,
кошти від його сплати втрачають цільовий характер використання, хоча мають на-
правлятися на природоохоронні заходи, водночас супроводжуючись надто низь-
ким рівнем фінансового забезпечення сфери відтворення й підтримання природ-
них ресурсів у належному стані.

Висновки

Підсумовуючи, слід констатувати, що нинішня модель фінансово-бюджет-
ної децентралізації системи екологічного оподаткуванн є, на мій погляд, модел-
лю фактичної руйнації системи фінансового забезпечення природоохоронних за-
ходів, а тому може бути охарактеризована як антиекологічна. Даний висновок
логічно випливає з проведеного дослідження трансформації розподілу екологіч-
ного податку як опорного інструменту фінансового забезпечення природоохорон-
них заходів в умовах децентралізації влади, а також з огляду на складні реалії їх
здійснення.

При цьому законодавчо скасовано справжню фінансову відповідальність не
тільки органів місцевого самоврядування всіх рівнів, а й держави щодо реалізації
природоохоронних заходів і екологічних цілей, що породжує їх ігнорування. Зреш-
тою, подальше розгортання такої антиекологічної моделі фінансово*бюджетної
децентралізації системи екологічного оподаткування слугуватиме вагомим інститу*
ціональним чинником посилення негативного економічного впливу на стан нав*
колишнього середовища і примножуватиме екологічні виклики сьогодення.

Змінити ситуацію, що склалася, можна шляхом фахового перегляду відповід-
ної чинної законодавчої бази, насамперед, її положень щодо цільового спряму-
вання екологічного податку на основі його відкоригованого перерозподілу по
міжбюджетній горизонталі. Доречно нагадати, що першим забив на сполох серед
фахівців у розгляді ситуації із спрямуванням надходжень від екологічного подат-
ку Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України ще в травні 2015 р.
Зокрема, депутатами була обгрунтована та висунута дуже слушна пропозиція щодо
внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно цільового спрямування
екологічного податку шляхом його відкоригованого міжбюджетного перерозпо-
ділу, нові пропорції якого мають бути такими: 20% – до спеціального фонду Дер-
жавного бюджету, а 80% – до спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі
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до сільських, селищних, міських бюджетів – 25%, обласних бюджетів і бюджету
Автономної Республіки Крим – 55%, бюджетів міст Києва та Севастополя – 80% *.
Проте ця пропозиція була врахована лише в частині спрямування 80% екологіч-
ного податку до спеціального фонду місцевих бюджетів **. Пропозиція ж стосов-
но спрямування екологічного податку до спеціального фонду Державного бю-
джету була відкинута, хоча її реалізація, безумовно, реанімувала б діяльність Дер-
жавного фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з чинним
природоохоронним законодавством.

Очевидно, вкрай необхідно ретельно та виважено продумати і поновити пра-
вові норми чинного природоохоронного законодавства та збалансувати їх з бю-
джетним законодавством шляхом зміни чинного регламенту цільового спрямуван-
ня екологічного податку до загального фонду Державного бюджету на пропис щодо
направлення цих коштів до спеціального фонду Державного бюджету. Цьому, без-
умовно, сприятиме прийняття парламентом Закону України про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо розподілу екологічного податку ***, проект якого
нещодавно розроблений в Комітеті з питань екологічної політики, природокорис-
тування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради Украї-
ни, беззаперечно підтримуваний фахівцями і науковцями. Така міжбюджетна транс-
формація сприятиме, з одного боку, відновленню основного джерела наповнення
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та забезпечен-
ню його повноцінного функціонування, а з іншого – активізації державної фінан-
сової підтримки реалізації економічних інтересів територіальних громад у розв’я-
занні екологічних проблем.

Паралельно вкрай потрібно, на мою думку, скасувати ті норми Бюджетного
кодексу (п. 7 ст. 90 і п. 13 ст. 91), які дозволяють місцевим бюджетам витрачати над-
ходження від екологічного податку на заходи, що не мають ніякого відношення до
природоохоронної діяльності та безпосередньо не вирішують екологічних проблем
у державі, окремому регіоні, на території громади. Юридичне коригування пода-
них статей, після усунення їх неузгодженості, не тільки сприятиме зміцненню чин-
ної бюджетної та природоохоронної законодавчої бази, а й забезпечуватиме надій-
ність і прозорість фінансових умов суб’єктам господарювання для активізації про-
цесів екологічної розбудови їх діяльності.
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Україні податків/зборів на екологічно шкідливу продукцію (таку, як упаковка, електричне
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Запровадження в Україні екологічного податку як загальнодержавного обов’яз-
кового платежу пов’язане з новим Податковим кодексом України від 2010 р. Такий
податок охопив викиди до атмосферного повітря і скиди до водного середовища
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забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення і зберігання радіоактив-
них відходів. Об’єктом і базою відповідного оподаткування слугують обсяги і види
забруднюючих речовин, обсяги і класи відходів, обсяги і види палива, обсяги і
категорії радіоактивних відходів. При цьому вони розглядаються як фактори, що
справляють негативний (прямий або опосередкований) вплив на стан навколиш-
нього природного середовища.

Відповідні підходи до екологічного оподаткування є загальноприйнятими. Але
в європейській і світовій практиці поширення набуло також використання по-
даткових та деяких інших економічних інструментів впливу стосовно до товарів і
послуг, які є або можуть стати екологічно шкідливими. Як показує досвід країн
ЄС, до їх переліку входять автотранспортні засоби, паливо, пестициди, добрива,
пакувальні матеріали, акумуляторні батареї, оливи, широкий асортимент елек-
тричного та електронного обладнання, автомобільні шини, одноразові товари *.
При цьому інструменти впливу спрямовано як на зміни у споживанні, так і на
процес управління відходами. За їх рахунок значно розширилася база екологіч-
ного оподаткування, зросли кількість екологічних податків та їх фіскальна ефек-
тивність.

В Україні до аналогів таких інструментів може бути зарахований екологіч-
ний податок на паливо. Певним відповідником стали, на наш погляд, і тарифи
на утилізацію відходів упаковки, встановлені скасованою на цей час постано-
вою **. Цими прикладами національний досвід вичерпується, хоча спроби роз-
ширити його були, про що йтиметься далі. З фінансової точки зору, податки на
товари і послуги становлять відносно незначну частку всіх надходжень від еко-
логічних доходів. Як показує досвід ОЕСР ***, набагато помітнішою є суспіль-
на результативність зазначених інструментів в її екологічній і ресурсній скла-
дових.

На порядку денному в Україні перебувають створення галузі поводження з
ресурсоцінними відходами кінцевого споживання продукції, їх максимальне за-
лучення до господарського обороту як вторинної сировини та стимулювання інвес-
тицій у цю сферу. При цьому першочерговим завданням є створення організацій-
но-економічного механізму збирання, заготівлі, обробки й утилізації, насампе-
ред, таких відходів, як використана тара і пакувальні матеріали, відпрацьовані
оливи, зношені шини, електричне та електронне обладнання та деякі інші. На
даний час здійснюється законодавче опрацювання ідеї запровадження екологіч-
ного податку на продукцію, яка стає джерелом таких відходів, а також механізмів
“розширеної відповідальності виробників” (РВВ) (імпортерів) цієї продукції, що
є звичною європейською практикою. Ці питання постають і у контексті загаль-
них завдань з удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні, про
що йдеться в [1; 2].
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* Відповідне узагальнення подано у: Создание рыночных стимулов к экологизации това-
ров. Документ, подготовленный С. Смитом в рамках программы “ЕаР GREEN”, финансируе-
мой ЕС. – К., 2014.

** Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сиро-
вини : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р.  № 915 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/915-2001-%D0%BF.

*** Создание рыночных стимулов к экологизации товаров. Документ, подготовленный
С. Смитом в рамках программы “ЕаР GREEN”, финансируемой ЕС. – К., 2014.
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Розробка систем поводження з відходами кінцевого споживання продукції пере-
буває в контексті законодавчих вимог щодо їх запровадження * і прямо відповідає
цілям Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища
на 2011–2015 роки (поз. 118,119) **.

Мета проведеного дослідження полягає у розробці науково-методичних та
організаційно-економічних засад запровадження податків/зборів на екологічно
шкідливу продукцію. Актуальність питання визначається необхідністю створити в
Україні повноцінний економічний механізм, спрямований на відшкодування ви-
трат на збирання, переробку та утилізацію відходів кінцевого споживання еколо-
гічно шкідливої продукції (товарів) з огляду на європейський досвід і застосуван-
ня принципу “розширеної відповідальності виробника” (extended producer
responsibility). При цьому податки/збори ідентифікуються як плата за послуги з
організації збирання, переробки та утилізації зазначеної категорії відходів.

Створення економічних інструментів стосовно до екологічно шкідливих товарів
є особливо важливим для України, яка зіштовхується зі зростанням обсягів спожи-
вання таких товарів і водночас зі збільшенням потоків побутових відходів за відсут-
ності інфраструктури поводження з ними.

У загальному контексті йдеться про застосування такого інструментарію:
– встановлення в тій чи іншій формі прямих екологічних податків/платежів на

екологічно шкідливу продукцію (товари), коли об’єктом і базою оподаткування
виступають обсяги і види продукції;

– адаптація з урахуванням природоохоронних цілей чинних податків (на па-
ливо, ПДВ, акцизу), з диференціацією за екологічними факторами (зокрема, за
вмістом сірки у паливі);

– запровадження за принципом РВВ (імпортера) продукції організаційно-еко-
номічних (фінансових) систем управління відходами для забезпечення їх збирання
та утилізації;

– запровадження на засадах розбудови заставно-зворотних систем для забез-
печення високого рівня повернення товарів та їх повторного використання.

Треба зазначити: якщо в першій і другій позиціях ключова роль належить дер-
жаві, то у третій і четвертій – скоріше виробникам продукції.

Окремим підходом слід вважати поєднання різних інструментів, прикладом
якого можуть слугувати запровадження екологічного податку на продукцію
(зокрема, на пакувальні матеріали) і одночасно прийняття нормативно-правового
акта щодо можливості створення системи збирання відповідних відходів, яка фінан-
суватиметься виробниками. Такі підходи реалізуються у Польщі, Латвії, Естонії та
деяких інших країнах. Ми акцентуємо увагу на цьому досвіді з огляду на доцільність
застосування комбінованої системи і в Україні.

Зазначені інструменти екологічної політики багато в чому є альтернативними.
Кожний з них має свою межу дієвості та економічної ефективності стосовно до тих
чи інших товарів, що дозволяє обирати найбільш відповідні способи отримання

Економічні проблеми природокористування

* Про відходи : Закон України від 05.03.1998 р. №187/98-ВР (п.2 ст. 31) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80.

** Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного се-
редовища на 2011–2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р.
№ 577-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/577-
2011-%D1%80.
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потрібного результату. Але в цілому для управління відходами продукції (товарів)
найбільшого поширення набуло застосування організаційно5економічних механізмів за
принципом РВВ.

Згідно із зазначеним принципом, відповідальність виробника (імпортера) про-
дукції встановлюється з початку процесу виробництва і до закінчення строку екс-
плуатації, коли продукція перетворюється на відходи внаслідок спрацювання і втра-
ти нею споживчих властивостей. Така відповідальність може розподілятися між
власне виробником (імпортером) продукції (матеріалів) та іншими суб’єктами гос-
подарювання, які її (їх) використовують, продають і поставляють, а також оброб-
ляють відходи її (їх) кінцевого споживання.

Принцип, який дістав назву “РВВ”, почав запроваджуватись у країнах ЄС і у
США ще з початку 90-х років минулого століття. Методологічно він перебуває у
контексті більш загального принципу “забруднювач платить” і по суті є його видо-
зміною. За цим принципом, виробник екологічно шкідливих товарів повинен створи5
ти систему гарантій і нести фінансову відповідальність за поводження з відходами,
що виникають на всіх етапах життєвого циклу продукції.

У країнах ЄС принцип РВВ закріплено у ряді директив, які стосуються таких
груп відходів і товарів: відходів пакувальних матеріалів (94/62/ЄС, 2004/12/ЄС);
транспортних засобів, які вийшли із вжитку (2000/53/ЄС); відходів електричного
та електронного обладнання (2002/96/ЄС і 2012/19/ЄС); батарей та акумуляторів
(2006/66/ЄС).

Станом на 2014 р., у країнах ОЕСР функціонує понад 350 систем РВВ *, кожна з
яких стосується тих чи інших товарів. Зокрема, більш як половина цих систем охоп-
люють дві групи товарів: електричне та електронне обладнання, а також упаковку.
Крім того, серед них – системи, що стосуються автомобілів, акумуляторних бата-
рей, шин, відпрацьованих олив.

До одних з перших в ЄС належить система РВВ у Німеччині щодо упаковки,
запроваджена у 1991 р. Тут у законодавчому порядку на торговельні заклади і вироб-
ників було покладено зобов’язання приймати використану упаковку та виконувати
цільові показники збирання й рециклінгу різних пакувальних матеріалів. За німець-
кою моделлю, відповідальність за функціонування РВВ покладалася на одну або декіль5
ка “організацій відповідальності виробника” (ОВВ). Виробники (імпортери) платять
до ОВВ внески залежно від обсягу упаковки, яку вони використовують, а ОВВ, у свою
чергу, платять за збирання, повернення і рециклінг упаковки, а також за використан-
ня муніципальних можливостей інфраструктури збирання упаковки.

У своїх ключових елементах (зокрема, у фінансуванні за рахунок платежів через
посередництво ОВВ) зазначена система стала для багатьох країн ЄС певним зразком.
Прикладом її успішної реалізації слугує також Директива ЄС стосовно до відходів
електричного та електронного обладнання (ВЕЕО). Її вимоги було виконано майже
всіма країнами ЄС, і сьогодні в них працюють механізми повернення і переробки ВЕЕО,
що фінансуються за рахунок виробника. У цілому подібні системи будуються за прин-
ципом РВВ, хоча й різняться за підходами до механізму фінансування.

* Создание рыночных стимулов к экологизации товаров. Документ, подготовленный
С. Смитом в рамках программы “ЕаР GREEN”, финансируемой ЕС. – К., 2014; Development of
Guidance of Extended Producer Responsibility (EPR). Final Report. European Commission – DG
Environment, 2014. – 227 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europe.eu/
environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20report.pdf.
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Велике різноманіття прикладів застосування принципу РВВ стосується як ЄС,
так і інших країн із складу ОЕСР. Їх розгляд дозволяє стверджувати, що вони мо-
жуть охоплювати широкий спектр товарів. Особливо показовими у цьому відно-
шенні є США і Канада, де запроваджено різні системи РВВ, які базуються, здебіль-
шого, на добровільних угодах у межах галузей.

Як показує міжнародний досвід, ключові складові системи РВВ можуть на прак5
тиці набирати різноманітних організаційних і фінансових форм. Для країн ЄС – як
найбільш близьких для нашої держави – характерним є те, що ОВВ управляються
підприємствами-виробниками і, як правило, створюються за посередництва галузе5
вих асоціацій або під їх егідою.

В Україні першим прецедентом досвіду застосування принципу РВВ продукції
дещо умовно можна вважати Постанову Кабінету Міністрів України *, якою було
встановлено тарифи на утилізацію відходів упаковки, а точніше – на “систему зби-
рання, переробки та утилізації” стосовно до відходів пакувальних матеріалів. Прак-
тичне запровадження цієї постанови виявилося дуже суперечливим, і у квітні 2015 р.
її було скасовано.

Другий прецедент такого досвіду створено Податковим кодексом України від
2010 р., яким передбачено екологічний податок “на пересувні джерела забруднення
повітря”, що закладається у ціну моторного палива. Сплачується він суб’єктами
господарювання у процесі його реалізації. Ставки податку диференціюються за-
лежно від вмісту сірки (у дизельному паливі) та біоетанолу (в бензині). Найбільша
ставка становить менш як 6 євро/т.

До третього прецеденту відповідного досвіду можна віднести спробу запро-
вадити податок на екологічно шкідливу продукцію з боку Міністерства доходів і
зборів України. У 2013 р. воно подавало проект поправок до Податкового кодексу
України, яким, зокрема, передбачалось оподаткувати люмінесцентні лампи; мас-
тильні масла; полімерні матеріали; гуму та вироби з неї (шини); батарейки. Згідно
з цим проектом, ставки податків встановлювалися, головним чином, за принци-
пом ad valorem (відносні) – 1% задекларованої митної вартості або роздрібної ціни.
Зазначені пропозиції було відхилено під тим приводом, що це стане “подвійним
оподаткуванням”.

До останніх прецедентів розглядуваного досвіду слід віднести невдалі спроби
встановити систему РВВ стосовно до транспортних засобів, які вийшли з експлуа-
тації **, а також запровадити системи збирання відпрацьованих олив і зношених
автомобільних шин ***. Крім того, постановою затверджено Порядок збирання, пе-

* Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сиро-
вини : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 915 (зі змінами від 2009 р.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/915-2001-%D0%BF.

** Про утилізацію транспортних засобів, що вийшли з експлуатації : Закон України від
04.07.2013 р. № 421-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/421-18; Деякі питання заготівлі та утилізації відходів, що утворюються внаслідок втрати
транспортними засобами своїх споживчих властивостей : Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 03.09.2012 р. № 843 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/843-2012-%D0%BF.

***  Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мас-
тил (олив) : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 р. № 1075 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1075-2011-%D0%BF; Деякі питан-
ня збирання, заготівлі та утилізації зношених шин : Постанова Кабінету Міністрів України від
27.07.2011 р. № 1136 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/1136-2011-%D0%BF.
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реробки та ліквідації промислових мастил (олив) і передбачено мінімальну ставку
збору в розмірі 0,8 грн./л (без ПДВ) *.

Підсумовуючи вітчизняний досвід, слід зазначити, що на цей час у норматив-
но-правовому полі України уже закріплено підходи, які базуються на принципі РВВ.
За змістом вони стосуються можливості для виробників (імпортерів) продукції оби-
рати шлях або самостійного ведення відповідної діяльності зі збирання й утилізації
відходів, або укладення договору на виконання відповідних робіт з уповноваженим
підприємством, або укладення договору зі спеціалізованим підприємством, серти-
фікованим на цей вид діяльності. Проте на практиці жодна з окреслених систем в
Україні на сьогодні не працює.

Так, зокрема, проект Постанови Кабінету Міністрів України **, якою затвер-
джується відповідний порядок, “обкатується” з 2013 р. А колізія полягає в тому,
що держава всіляко намагається зберегти контроль над грошовими потоками, не
гарантуючи при цьому цільового використання коштів на утилізацію і провокуючи
тим самим звинувачення в корупційності такого акта. Останнім часом, завдяки
зусиллям Державної регуляторної служби України, цей процес увійшов у завершаль-
ну стадію ***.

Як наслідок, щороку втрачається близько 4000 тис. т відходів упаковки, 150–
200 тис. т відпрацьованих технічних олив, 170–190 тис. т зношених шин, 250–
300 тис. т відходів електричного та електронного обладнання ****, з яких лише не-
значна частина використовується як вторинні матеріальні та енергетичні ресурси,
а решта – це джерело забруднення повітря, водних і земельних ресурсів.

Базовою причиною такої ситуації є недосконала нормативно5правова база. Врегу-
лювання правовідносин передбачає створення організаційно-економічного меха-
нізму і нормативної бази екологічних зборів (податків), функціонування системи
збирання, переробки та утилізації окремих видів відходів в Україні, залучення всіх
суб’єктів, задіяних в оборотному циклі продукції “виробництво – торгівля – спо-
живання – утворення відходів – утилізація відходів”.

При цьому ключовими питаннями є запровадження принципу РВВ і планування
норм (цільових показників) утилізації. Зазначимо, що роль цільових показників не
тільки контрольна. У контексті розбудови українського законодавства важливо
акцентувати увагу на тому, що у практиці багатьох країн у разі виконання встанов-
лених показників виробник (імпортер) продукції звільняється від сплати екологіч-
ного податку, а в разі їх недовиконання плата обмежується недовиконаним обся-
гом утилізації. Крім того, згідно з практикою ЄС, цільові показники підлягають
регулярному перегляду *****.

* Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил
(олив) : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 р. № 1221 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1221-2012-%D0%BF.

** Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження
з відпрацьованими мастилами (оливами) : Проект постанови Кабінету Міністрів України  [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty
%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zakonu_18.08.2015.rar.

*** В останній версії проекту постанови передбачається стягнення плати безпосередньо за
обсяг імпорту та обсяг виробництва (при продажу) олив. При цьому плата набирає форми еко-
логічного податку на зазначений продукт, хоча трактується як плата за послуги зі збирання та
утилізації.

**** За узагальненням експертних оцінок.
***** Material resources and waste – 2012 update. The European environment state and outlook

2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eea.europa.eu/publications/material-
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Повертаючись до методології та порядку розробки систем РВВ, слід підкреслити
багатоаспектний характер їх цілей, які включають:

– забезпечення найбільш повних і безпечних збирання й утилізації відходів
кінцевого споживання продукції, які б інакше потрапляли до загального потоку
відходів, збільшуючи тим самим шкоду для навколишнього природного середови-
ща і здоров’я людей;

– стимулювання роздільного збирання відходів для того, щоб зробити можли-
вими їх екологічно ефективний рециклінг і повне повторне використання;

– зменшення фінансового навантаження на місцеві органи влади і на органі-
зації, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Якщо говорити про довгострокові та опосередковані цілі, то головними з них є,
зокрема екологоорієнтований вплив на виробників, їх стимулювання до скорочення
відходів і до проектування нових товарів.

У загальній практиці системи РВВ вводяться або стосовно до одного товару,
або стосовно до групи споріднених товарів (зокрема, що виробляються певною
галуззю промисловості). Відповідно, в більшості країн створюється декілька си5
стем РВВ, кожна з яких вирішує самостійне, конкретне завдання *. В цьому вба-
чаються також користь конкуренції та бажання підвищити на такій основі ефек-
тивність систем РВВ.

На виробників (імпортерів) продукції покладається відповідальність за вико-
нання певних зобов’язань зі збирання (приймання) відходів товарів (які вийшли
із вжитку) – або самостійно на рівні окремих підприємств, або (частіше) шляхом
створення колективної організації – ОВВ. Виробники відповідають також за ви-
конання цільових показників зі збирання і рециклінгу (collection rates, recycling
rates), які встановлюються на законодавчому рівні або центральними органами
влади.

ОВВ, які діють від імені виробників – своїх членів, забезпечують виконання
зобов’язань із збирання відходів. Їх головна функція полягає у:

– фінансуванні збирання й переробки відходів кінцевого споживання про-
дукції (їх цільового потоку) шляхом стягнення екологічних платежів і перерозпо-
ділу отриманих коштів, а також управління відповідними операціями;

– організації діяльності з фінансування, звітності та нагляду.
Стосовно до різних товарів роль ОВВ може звужуватися лише до фінансової

відповідальності. Вони також можуть нести або часткову, або повну організаційну
відповідальність. Фінансова відповідальність ОВВ реалізується через контракти і
домовленості з місцевими органами влади. Щодо організаційної відповідальності,
то йдеться про наймання субпідрядників, створення і використання власної інфра-
структури і т. п.

resources-and-waste-2014; Use of economic instruments and waste management performances. EU
Final Report. – 10 April. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/
environment/waste/pdf/final_report_10042012/pdf; Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging
and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/
66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste
electrical and electronic equipment/final [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e669092f-01e1-11e4-831f-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
&format=PDF.

* Создание рыночных стимулов к экологизации товаров. Документ, подготовленный
С. Смитом в рамках программы “ЕаР GREEN”, финансируемой ЕС. – К., 2014.
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Згідно з проведеним дослідженням *, Європейською комісією визначено різні види
відповідальності виробників для 6 потоків відходів, які включаються до 36 систем
РВВ, тобто у цій сфері універсальних рішень не існує.

Місцеві органи влади як суб’єкт функціонування систем РВВ можуть відповідати
за збирання відходів (що стосується певних видів побутових відходів), за організа-
цію транспортування і переробки відходів, за налагодження співробітництва з гро-
мадянами у справі сортування відходів, за створення стимулів до роздільного зби-
рання відходів і за сприяння їх переробці. Будучи однією з найбільш заінтересова-
них сторін, місцева влада відіграє ключову роль у переговорному процесі з приводу
створення систем РВВ і ОВВ. При цьому місцеві умови є важливим фактором вибору
тієї чи іншої схеми розподілу відповідальності.

Якщо розглядати правовий статус організацій такого типу, як ОВВ, то вони мо-
жуть набирати різних інституціональних форм:

а) приватна некомерційна компанія, що управляється галузевою організацією
(асоціацією), компаніями або певним державним органом і належить їм;

б) приватна комерційна компанія, в якій акціонерами є юридичні або фізичні
особи (у вітчизняній інтерпретації – спеціалізоване підприємство);

в) державна організація (уповноважене підприємство).
У своїй діяльності ОВВ вільна у виборі шляху досягнення цілей. Вона, зокрема,

може за відповідним договором передати збирання відходів муніципальному сектору, а
далі самостійно проводити їх сортування і рециклінг. Крім того, ОВВ може найма-
ти для виконання тих самих операцій спеціалізовані компанії.

У загальному випадку фінансування ОВВ базується на внесках компаній – її
членів. Воно направляється на покриття їх витрат з управління відходами кінце-
вого споживання продукції в усіх його складових. Водночас таке покриття може
бути повним або частковим – залежно від схеми відповідальності у національній
системі, яка визначається законодавством щодо РВВ. Наприклад, у країнах ЄС
поширеною стосовно до відходів електричного та електронного обладнання є схе-
ма, за якою ОВВ не беруть на себе їх збирання, покладаючи цю операцію на місцеві
органи влади.

Таким чином, національне законодавство (або інший нормативно-правовий
акт) повинне мати чітке визначення схеми відповідальності ОВВ, за якою формується
їх фінансова база і здійснюються платежі (з тим, щоб останні відображали фактичні
витрати).

При цьому право вибору повинне включати індивідуальну систему відповідаль-
ності як гарантію рівності умов для всіх виробників. За такою системою працює,
зокрема, ряд великих інтернаціональних компаній (таких, як “Hewlett-Packard” та
ін.), які мають для цього відповідну інфраструктуру.

У випадку встановлення екологічного податку на екологічно шкідливу продук-
цію (товар) базовим, яким визначаються ефективність системи поводження з відхо-
дами та її витратна самодостатність, є рішення відносно ставки податку.

Теоретично ставки плати за своєю величиною покликані відображати екологічні
збитки, що завдаються тим чи іншим продуктом або видом діяльності. Інакше кажу-
чи, ці ставки повинні компенсувати пов’язану з такими збитками шкоду і стимулю-

* Development of Guidance of Extended Producer Responsibility (EPR). Final Report. European
Commission – DG Environment, 2014. – 227 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
ec.europe.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final
%20report.pdf.

′
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вати її зменшення *. Якщо оцінка шкоди є надто гіпотетичною, то методологічно до
визначення платежів можна підійти також інакше – враховуючи, що їх величина по-
кликана забезпечити фінансово-економічні передумови для попередження настан-
ня шкоди або обмеження її проявів до певних прийнятних норм (стандартів). При
такій постановці питання розмір платежів і кошти від них повинні забезпечити ство-
рення інфраструктури поводження з відходами і ведення операційної діяльності з
функціонування систем поводження з відходами. Це дозволяє нам ввести поняття
“інвестиційний критерій”, що застосовується для обгрунтування величини (ставок)
платежів. Його суть полягає у розрахунку необхідних витрат (насамперед, інвести-
ційних) на розбудову системи поводження з відходами. Інвестиційний критерій можна
визначити також як критерій покриття витрат на утилізацію відходів (кінцевого спо-
живання продукції) або як критерій фінансування організацій, що займаються збиран-
ням, переробкою та утилізацією відходів. Це дозволяє ширше зрозуміти його зміст.

З огляду на окреслені передумови, у рамках загальної методології визначення
ставок екологічних платежів можна виокремити декілька підходів.

Компаративний критерій (за аналогією). Перші, грубі оцінки величини екологіч5
них платежів може дати узагальнення наявного (насамперед, зарубіжного) досвіду з
оподаткування аналогічної продукції. Такі підходи вже застосовуються. Напри-
клад, для технічних олив у європейській практиці фігурують узагальнені оцінки еко-
логічного податку – від 100 дол./т до 130–140 євро/т. Чинний в Україні відповід-
ний платіж – 0,96 грн./л (з ПДВ **) – є дуже близьким до європейського, тобто по
суті його встановлено за аналогією.

Втім, на практиці скористатися таким підходом можна не завжди. Мається на увазі
дуже значний діапазон оцінок для різних країн. Це демонструє, зокрема, приклад паку-
вальних матеріалів. Зведення відповідних даних, подане у [2], засвідчує, що розход-
ження між тарифами для одних і тих самих матеріалів може сягати цілого порядку і
навіть бути більшим. Аналізуючи цей факт, можна дійти висновку, що при визначенні
тарифів домінуючими мотивами виступали національні передумови і особливості. На
такому фоні вплив інших факторів губиться. В цілому на цьому шляху доцільно спира5
тися на групу країн з близькими до України соціально5економічними параметрами.

Екологічний критерій. Другий підхід до визначення ставок екологічного податку
пов’язаний зі встановленням екологічних збитків (шкоди), завданих навколишньо-
му природному середовищу тією чи іншою продукцією (товаром). Ми вже фіксували
увагу на тому, що такий підхід є, з одного боку, найбільш логічним, а з іншого – най-
менш адекватним об’єкту оподаткування. На цьому шляху досягти економічної об-
грунтованості ставок плати важко (а то й неможливо), оскільки в даному випадку
екологічна шкода є надто опосередкованою, а її оцінка – надто неоднозначною.

Викладене положення є принциповим. У результаті, як показує узагальнення
європейського і світового досвіду ***, у більшості країн, де існують екологічні по-

* Це положення не можна вважати бездоганним, оскільки метою запровадження екологіч-
них податків на продукцію є також стримування споживання екологічно шкідливих товарів, а
врешті-решт, зміна поведінки як виробника, так і споживача – у пошуках екологічно більш
ощадливих рішень.

**  Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих ма-
стил (олив) : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 р. № 1221 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1221-2012-%D0%BF.

*** Создание рыночных стимулов к экологизации товаров. Документ, подготовленный
С. Смитом в рамках программы “ЕаР GREEN”, финансируемой ЕС. – К., 2014; Use of economic
instruments and waste management performances. EU Final Report. – 10 April. – 2012 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012/pdf.
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датки на продукцію (товари), їх ставки не базуються на прямих оцінках збитків. У
цьому випадку при визначенні плати рекомендується брати до уваги міркування з
приводу її пропорційності екологічній шкоді від використання продукції. Як за-
гальне правило пропонується проведення аналізу співвідношення між ціною това-
ру і величиною податку.

Водночас небезпека відходів є тим фактором, який при встановленні платежів
має вважатися визначальним і за всіх обставин дістати адекватне відображення у
величині ставки.

У цілому ж умовність оцінки багатьох аспектів екологічної шкоди апріорі закла-
дає сумніви відносно надійності розрахунку екологічних платежів. Отже, екологіч-
ний критерій декларується як методологічно найбільш адекватний, але його прак5
тичне використання стосовно до екологічно шкідливої продукції (товару) є дуже об5
меженим.

Інвестиційний критерій. При його застосуванні задаються запитанням: яким
має бути екологічний платіж (податок), щоб забезпечити фінансову базу для ство-
рення протягом певного часу належної інфраструктури поводження з відходами?
Відповідь можна отримати, моделюючи відповідну ситуацію і закладаючи при
цьому бажані обсяги та технології збирання й переробки (утилізації) відходів того
чи іншого виду.

Інакше кажучи, можна створити чітку, “прозору” схему розрахунку, базуючись
на напрацьованому досвіді з реалізації інвестиційних проектів (як в Україні, так і у
країнах ЄС) і, відповідно, на одиничних (питомих) показниках витрат – інвести-
ційних і операційних (за окремими технологічними операціями). Необхідною перед-
умовою виступає розробка моделі та модельних параметрів розрахунку, а також сце5
наріїв як імовірних варіантів розвитку ситуації (за строками, досягненням певних
нормативів, темпами нарощування потужностей тощо).

Один з таких розрахунків на прикладі відпрацьованих олив демонструє табли-
ця. Його сценарієм передбачено 5-річний строк створення системи збирання й ре-
генерації відпрацьованих олив. При цьому рівень (норма) їх збирання досягне 30%
від обсягів їх споживання. Береться до уваги функціонування двох самостійних
підсистем – збирання й регенерації. Вартісні показники систем поводження з відхо-
дами (інвестиційні та операційні), що є базовими для розрахунку, визначаються на
основі узагальнення відповідної європейської практики та наявних вітчизняних
проектних рішень. Відповідну інформаційну базу напрацьовано, зокрема, у ході
імплементації директив ЄС стосовно до відходів у країнах Центральної та Східної
Європи в період їх вступу до ЄС.

Слід також підкреслити, що формування поточних витрат на функціонування
ОВВ має свої особливості. При визначенні того внеску, який повинні робити ви-
робники (імпортери) – учасники ОВВ, необхідно враховувати не тільки власне інвес-
тиційну складову витрат, але й організаційні та деякі інші можливі витрати *.

Модуляція ставок плати. Під нею ми розуміємо їх диференціацію всередині груп
технологічно однорідної продукції, якими є, насамперед, відходи упаковки, а та-

* Создание рыночных стимулов к экологизации товаров. Документ, подготовленный
С. Смитом в рамках программы “ЕаР GREEN”, финансируемой ЕС. – К., 2014; Development of
Guidance of Extended Producer Responsibility (EPR). Final Report. European Commission – DG
Environment, 2014. – 227 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europe.eu/
environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20report.pdf.



85

Економічні проблеми природокористування

П
ри

кл
ад

 ф
ор

м
ув

ан
ня

 в
ар

ті
сн

их
 п

ок
аз

ни
кі

в 
ст

во
ре

нн
я 

си
ст

ем
и

по
во

дж
ен

ня
 з

 в
ід

пр
ац

ьо
ва

ни
м

и 
ол

ив
ам

и

Р
оз

м
ір

 п
ла

те
ж

у 
(п

од
ат

ку
) 

в 
ро

зр
ах

ун
ку

 н
а 

1 
т 

сп
ож

и
ва

н
н

я 
ол

и
в 

–
 5

4,
3 

єв
ро

.

Те
 с

ам
е,

 у
 р

оз
ра

ху
н

ку
 н

а 
1 

кг
 с

п
ож

и
ва

н
н

я 
ол

и
в 

–
 0

,0
54

 є
вр

о.

Те
 с

ам
е,

 у
 р

оз
ра

ху
н

ку
 н

а 
1 

л 
сп

ож
и

ва
н

н
я 

ол
и

в 
–

 0
,0

48
 є

вр
о.

*
З

а 
уз

аг
ал

ьн
ен

н
ям

 є
вр

оп
ей

сь
ки

х 
ек

сп
ер

тн
и

х 
оц

ін
ок

 і 
п

ок
аз

н
и

ка
м

и
 в

іт
чи

зн
ян

и
х 

п
ро

ек
тн

и
х 

ро
зр

об
ок

.

**
У

м
ов

н
о 

п
ри

й
м

ає
ть

ся
, щ

о 
оп

ер
ац

ій
н

і в
и

тр
ат

и
 п

ок
ри

ва
ти

м
ут

ьс
я 

п
ри

бу
тк

ом
 в

ід
 п

ер
ер

об
ки

. Н
ад

ал
і о

ц
ін

ка
 п

ри
бу

тк
у 

м
ож

е 
ви

ст
уп

ат
и

 ф
ак

то
ро

м
 з

м
ен

ш
ен

н
я 

ви
тр

ат
.

Р
аз

ом
 1

38
39

0 
ти

с.
єв

ро

~ ~



86

Науковий журнал “Економіка України”. — 2016. —      3 (652)

кож електричного та електронного обладнання. При цьому проблемне питання
полягає у встановленні та оцінці ознак, за якими такі ставки можна буде диферен-
ціювати.

Щодо відходів упаковки, то відносна цінність її матеріалу може слугувати
відповідною підставою для диференціації ставок. Але і в цьому випадку виника-
ють невизначеності, що стосується, зокрема, доцільності роздільної оцінки па-
перу та картону. Особливою категорією в оціночному контексті виступають ком-
позитні матеріали з огляду на додаткову складність їх утилізації та деякі інші пи-
тання.

Група відходів електричного та електронного обладнання є унікальною за різно-
маніттям вихідної продукції – як за складом матеріалів, так і за габаритами виробів
та їх “начинкою”. В цьому відношенні кожна країна йшла своїм шляхом – або вста-
новлюючи нормативи плати за аналогією, або враховуючи відносну трудомісткість.
Але у будь-якому випадку першою ознакою для модуляції ставок є небезпека, по-
в’язана з відходами, і ступінь такої небезпеки. Саме з цих міркувань пріоритетним
стає створення систем поводження з відпрацьованими (малогабаритними) бата-
рейками та люмінесцентними лампами.

Таким чином, модуляція платежів покликана відобразити індивідуальні витра-
ти на поводження з відходами за їх конкретними видами або, принаймні, підгрупа-
ми. За загальними передумовами виробники (імпортери) заінтересовані в тому, щоб
величина екологічного збору (або іншої плати) максимально відображала дійсні
витрати (на збирання і переробку відходів) стосовно до конкретного виду продукції.
Але в першу чергу ця величина повинна залежати від факторів небезпеки відходів
(наявності в них небезпечних речовин), а в другу – від технічних і технологічних
факторів їх збирання й переробки.

Висновки

Науково-методичне узагальнення стану розвитку регуляторної системи по-
водження з відходами в Україні (в тому числі з точки зору її міжнародної інте-
грації – зокрема, входження до зони вільної торгівлі з ЄС) визначає актуальність
завдань створення організаційно-економічних механізмів (систем) поводження з
окремими потоками відходів, які є найбільш ресурсопривабливими. Це стосуєть-
ся відходів пакувальних матеріалів, відпрацьованих олив, зношених шин, бата-
рей і акумуляторів, електричного та електронного обладнання, непридатних транс-
портних засобів та деяких інших. Продукція (товари), що стає джерелом таких
відходів внаслідок втрати нею споживчих властивостей, ідентифікується як еко-
логічно шкідлива.

Наукова розробка відповідних питань на основі європейського і вітчизняно-
го досвіду мобілізації відповідних ресурсних можливостей дозволяє обгрунтувати
загальні принципи створення розглянутих систем і підходи до нього. Провідна
ідея, яку обстоюють вчені, полягає в тому, щоб покласти головну відповідальність
на самих виробників (імпортерів), тобто на корпоративний сектор, зберігши при
цьому підойми впливу і контролю держави стосовно до ключових складових та-
ких організаційно-економічних систем. Причому базовим завданням стає ство-
рення системи оподаткування екологічно шкідливої продукції. Методологічно цей
інструмент має визначатись як плата за послуги поводження з відходами такої
продукції.
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Сьогодні в Україні розпочався новий етап у реформуванні лісового господар-
ства, що викликало багато дискусій з приводу його напрямів і економічних наслідків.
Громадськість ще з радянських часів звикла до нього як до всеохоплюючого і під одно-
типний шаблон, незважаючи на істотні відмінності лісівництва залежно від природ-
но-кліматичних умов територіального розміщення лісгоспів. Попередні реформи,
здійснювані в умовах незалежності, позитивних результатів не дали. Якби дали, то
відпала б необхідність у їх новому етапі, але і на цей раз, як відомо, без належних
опрацювання і обгрунтування. Адже не можна сприймати оприлюднені в Інтернеті
Концепцію реформування *  або Стратегію збалансованого розвитку лісового та мис-
ливського господарства України на період до 2020 року ** як нормативно-правові акти.

Бобко Андрій Миколайович (Bobko Andrii Mykolaiovуch) – e-mail: anbobko58@gmail.com.
* Концепція реформування лісового та мисливського господарства України [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : file://C:/Users/ПК/Downloads/conception%20(1).pdf.
** Стратегія збалансованого розвитку лісового та мисливського господарства України на пе-

ріод до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lesovod.org.ua/node/26429.
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Врешті-решт, будь-яке реформування (і на будь-якому рівні!) має розпочина-
тися з аналізу стану системи та проблемних питань, а потім – визначення шляхів їх
вирішення. У згаданих концепції та стратегії нічого з цього не висвітлюється.

Економіка лісівництва

Будь-яка господарська діяльність – це економічна діяльність (у тому числі й
лісогосподарське виробництво). За сучасних нормативних положень показники
фінансової діяльності суб’єктів господарювання відносять до конфіденційної інфор-
мації. Вимушено доводиться спиратися на доступні джерела у межах галузі лісівниц-
тва в Україні – зокрема, за видатками на лісове господарство та їх порівнянням з
доходами різних періодів (у тому числі тими, що встановлюються законами Украї-
ни про державний бюджет) (табл. 1, рис. 1). У загальному вигляді, нібито, маємо
задовільну картину. Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”
видатки на лісове господарство встановлено в обсягу 131694 тис. грн., а доходи –
відповідно, 270500 тис. грн.; фінансовий результат стає додатним, з рентабельністю
105,4% – на відміну від попереднього в умовах незалежності та 1960-х років пере-
важно дотаційного фінансування [1]. Різниця у грошових знаках та їх матеріально-
му забезпеченні значення не має. Для порівняння важливим є обчислення фінан-
сового результату. Доцільно звернути увагу на схожість змісту на діаграмі за показ-
никами 1950 і 2016 рр.

Таблиця 1
Порівняння доходів з видатками на лісове господарство

і фінансових показників лісівництва (тис. грошових одиниць: до 1965 р. – рублі,
після 2000 р. – гривні) *

* Дані за 1950, 1960 і 1965 рр. наведено з [1] (Лесное хозяйство СССР за 50 лет / Государственный

комитет лесного хозяйства СССР. – М. : Издательство “Лесная промышленность”, 1967. – С. 238).

** Про Державний бюджет України на 2016 рік : доходи (додаток № 1), видатки (додаток № 3) : Закон
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19.

Правда, очікуваний у 2016 р. фінансовий результат поки що не можна оціню-
вати, оскільки відповідні показники видатків і доходів встановлено, так би мовити,
келійним способом. Такий шлях є хибним.

Рано чи пізно виконавчим органам державної влади належить усвідомити істот-
ну відмінність ідентифікованого господарювання на землі в межах, юридично ви-
значених, від колишнього загальнодержавного, тобто знеособленого. Це потрібно
хоча б для того, щоб використання деревини і вироблених з неї лісових матеріалів
перестало “живити” тіньові схеми їх продажу. До того ж сам фізіологічний процес
нарощування деревини є одним з найважливіших факторів коагуляції вуглецю і од-
ним з факторів його зменшення у складі повітря. Давно доведено також: асиміля-
ційний апарат лісонасаджень найбільш продуктивно діє у віці 30–60 років, що
свідчить на користь утримання вікового складу лісонасаджень до зниження ними
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нарощування деревини, яке має назву “приріст деревини”. При цьому доцільно
враховувати всю площу земель лісових, незалежно від їх господарського підпоряд-
кування. В управлінні суб’єктів господарювання державного лісівництва перебу-
ває близько 7,4 млн. га, у складі яких налічується 6,8 млн. га облікової категорії
“Землі лісові” (ЗЛ) – реальна площа, що є винятково важливою продуктивною си-
лою для розвитку агроекологічного лісівництва в Україні * і водночас об’єктом пла5
ти за землю (Земельний кодекс (ЗК) України, ст. 206). Якщо взяти до уваги, що,
згідно із ДЗК України ** на 1 січня 2015 р., ЗЛ складають 10219,5 тис. га ***, то решта
(  2819,5 тис. га) використовується землекористувачами підприємств інших форм
власності та організаційно-правових форм економічної діяльності (табл. 2).

Рис. 1. Динаміка фінансових показників державного лісівництва в Україні
поточного періоду порівняно з 19505ми роками

Таблиця 2
Земельний фонд України

* Довідник лісового фонду України за матеріалами державного обліку лісів станом на
01.01.2011 року / Державне агентство лісових ресурсів України. Українське державне проектне
лісовпорядне виробниче об’єднання. – Ірпінь, 2012. – 130 с.

** Державний земельний кадастр України. Таблиця – Земельний фонд України.
*** ДЗК України на 1 січня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

ibhb.chnu.edu.ua/dpt/kadastr/novini/infografika-zemelnii-fond-ukrayini-stanom-na-1-sichnia-2015-
roku-ta-dinamika-iogo-zmi.
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Доцільно звернути увагу і на інше. При підготовці та редагуванні Лісового
кодексу України (2003–2006 рр.), а також його затвердженні внесено, зокрема,
зміни до ст. 58 ЗК України такого змісту, за яким у пункті “в” термін “лісові угід-
дя” замінено на термін “ліси” *. Проте за еколого-економічним змістом ці зміни
далеко не безболісні, оскільки містять у собі порушення чинної системи земле-
користування (у тому числі Стандартної статистичної класифікації землекорис-
тування ЄЕК ООН (ССКЗ ЄЕК ООН), а також ЗК України). Таку підміну понять
спрямовано на виокремлення з аграрного виробництва об’єкта обліку “Землі лісові
та інші лісисті” під виглядом “Ліси та інші лісовкриті площі”. Невідповідність
цього та інших термінів реальним засадам землекористування та землеустрою ми
висвітлювали і пропонували перейменувати у складі НПА із заповнення державної
статистичної звітності з кількісного обліку земель, зокрема, облікову категорію зем*
лекористування “Ліси та інші лісовкриті площі” [2].

З наведених даних ДЗК України на 1 січня 2015 р. (див. табл. 2) видно, що в
цьому документі облікова категорія “Сільськогосподарські землі” мала б назива-
тися “Землі сільськогосподарського призначення” (ЗСГП), як встановлено ст. 19
ЗК України. Облікові категорії нижчих рівнів у їх складі (орні землі, перелоги, багато�
річні насадження, сіножаті, пасовища) логічно і обгрунтовано визначено як
“Сільськогосподарські угіддя”.

Облікова ж категорія “Ліси та інші лісовкриті площі” ні за назвою, ні за по-
рядковим номером у ЗК України не відповідає дійсності. У свою чергу, в їх межах
є облікові категорії лісових угідь (лісових екосистем) нижчих рівнів: “вкриті лісо-
вою рослинністю”, “тимчасово не вкриті лісовою рослинністю”, “землі лісові
організаційно-технічного призначення” та ін. [3]. І головне – вони визначені за
правовстановлюючими документами на землекористування під обліковою кате-
горією “Землі лісові”.

Закінчення таблиці

* Лісовий кодекс України. Закон, Кодекс від 21.01.1994 р. № 3852-XII в редакції від
01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
3852-12.
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Шляхи до вдосконалення управління і системи обліку земель, а також до підви-
щення ефективності їх використання землекористувачами підказує огляд минуло-
го вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Минулий досвід

Лісівництво як галузь рослинництва зародилося в Європі та відноситься до кінця
XVI ст. Його головний зміст полягав у тому, щоб упорядкувати рубку дерев у межах
визначених ділянок, з неодмінним забезпеченням їх відновлення, насамперед, лісо-
вими породами, деревина яких мала ринковий попит. Той досвід поступово поши-
рювався і на початку XVIII ст. дійшов, врешті-решт, до України. На той час у Росії
набуває поширення так зване “Генеральне межування та встановлення юридичних
меж суб’єктів адміністративно-територіального поділу”, і первинним стає не корис-
тування лісом, а право користування земельними угіддями. Відповідні суб’єкти гос-
подарювання здобували статус землевласника (землекористувача) і право ведення
певного виду економічної діяльності.

На основі даних таксації лісу і матеріалів лісовпорядкування по всіх суб’єктах
господарювання державного лісівництва практично було досягнуто один з голов-
них принципів наукового лісівництва – постійності та невичерпності лісокористу-
вання. На початку ХХ ст. в Україні термін “ліс” набирає формально і в публічному
дискурсі чітко не визначеного змісту: чи то земельна ділянка, вкрита лісовою рос-
линністю, чи лісові матеріали певного економічного призначення.

У практиці лісівництва в Україні, на відміну від кінця ХІХ і початку ХХ ст., відмо-
вилися від обліку площі земельних угідь, які використовувалися для лісівництва.
Здійснено перехід на плату за використання лісових ресурсів (точніше – деревини),
які підлягали продажу суб’єктам лісопромислового виробництва у стані росту, хоча у
правилах * було записано: “Деревина на корені відпускається лісозаготівельникам за
плату за встановленими таксами **”.

Станом на 1 січня 1988 р., у державній власності було 7175 тис. га земель лісо-
вого фонду ***. За ДЗК України на 1 січня 2015 р. (ф № 2 – зем), у державній влас-
ності перебуває 8688,6 тис. га, тобто на 1513,6 тис. га (або на 17,4%) більше порівня-
но з 1988 р. Реформування землекористування “з метою створення умов для рівно�
правного розвитку різних форм господарювання” ****, яке передбачалося земельною
реформою, у галузі лісівництва поширення не набуло.

Найновіший досвід здійснення і реформування лісівництва в Україні

“Найновіший”, бо він впроваджується в Україні з 1991 р. Його вік – чверть
століття! Це збіглося з початком земельної реформи, а також з проголошенням не-
залежності та появою можливості формувати власну національну політику. Важко
не погодитися із змістом такої оцінки поточного реформування державного
лісівництва: “Початок ХХI століття увійшов в історію державного управління ліса-

* Правила отпуска древесины на корню в лесах СССР. Утверждены постановлением Со-
вета Министров СССР от 30 октября 1981 г. № 1045 (СП СССР, 1981, № 3, ст. 184) / Сборник
нормативных материалов по лесному хозяйству. – М. : “Лесная промышленность”, 1984. –
137 с.

** “Такса” – від німецького “Taxe” – “розцінка”.
*** Краткий справочник по лесному фонду Украинской ССР на 1 января 1988 г. / Мини-

стерство лесного хозяйства УССР. ДСП. – К., 1989. – 119 с.
**** Про земельну реформу : Постанова Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 р.

№ 563-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/563-12.
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ми України як період найглибшого занепаду і розрухи” [4]. Але не з предметом
справи, оскільки поняття “державне управління лісами” – винахід практики ко-
лишнього Союзу РСР – не тільки не є співзвучним з ідеологією ринкової еконо-
міки, але й суперечить принципам ідентифікованої відповідальності землекорис-
тувачів за результати господарювання. До того ж в європейському законодавстві
терміна “державне управління лісами” немає і ніколи не було. У російському за-
конодавстві є термін “державне управління лісовим господарством”, функції якого
виконуються міністерствами сільського господарства, а не відокремленими від
них інституціями. Так, в українському лісівництві “період найглибшого занепаду
і розрухи” дійсно є, але розпочався він не з цього року, а з “реформування” 1960-х
років і вміло продовжує нормуватися НПА законодавства з часів незалежності.
І серед численних факторів зупинимося лише на найважливішому.

Одразу ж слід застерегти: всі недолугості у лісовій справі, м’яко кажучи, зроби-
ли не керівники Держлісагентства України “впродовж останнього десятиріччя.., котрі
не мали освіти профільного лісового або суміжного профілю”. Адже “підвалини” без-
господарності було усвідомлено закладено саме керівниками з профільною осві-
тою, до того ж з великим життєвим і виробничим досвідом роботи на найвищих
посадах у галузі лісівництва, але, на жаль, всупереч морально-етичним нормам со-
ціальних відносин у суспільстві... Протягом останніх 25 років відбулася повна дис-
кредитація напрацьованих наукою лісівничих норм і правил, а найважливіше – з
питань користування головною продукцією лісогосподарського виробництва – де-
ревиною на корені. Досі лісозаготівлі та здійснення деревообробки за формами
обліку Держстату України (форма 3 ЛГ річна) належать до лісогосподарського ви-
робництва. При цьому їх продукція є абсолютно домінуючою у складі звітної фор-
ми “Лісогосподарська діяльність”.

Згідно із ЗК України, “...об’єктом плати за землю є земельна ділянка” * (ст. 206).
Така норма відповідає європейському земельному законодавству. Але в тій самій
ст. 206 ЗК України другим пунктом значиться: “Плата за землю справляється відпо-
відно до закону”. Проте у ст. 256 Податкового кодексу України ця плата являє со-
бою лісові такси, з чого виходить, що об’єктом плати знову стає не земля або зе-
мельна ділянка, а ліс, точніше – деревина.

У сусідній Польщі, де умови лісівництва у багатьох областях (воєводствах) є
схожими з українськими, Лісовим законом передбачається плата за землю із засто-
суванням умовних коефіцієнтів для врівноважування економічних показників з
урахуванням продуктивності облікової категорії землекористування “Землі лісові”.
Головне полягає в тому, що це є реальною платою за землю і звільняє спеціалістів
лісових господарств від надмірного ускладнення застосування таксації лісу у стані
росту та його реалізації, не кажучи про обчислення і обгрунтування так званої “роз-
рахункової лісосіки” тощо.

З огляду на всі труднощі у використанні напрацьованих робочих правил так-
сації лісу в стані росту і реалізації (продажу) лісосічного фонду суб’єктам лісопро-
мислового виробництва, а також на недоречність норми Лісового кодексу України,
за якою так звані “постійні лісокористувачі” (насправді ж вони – “постійні земле-
користувачі”) мають “виключне право на заготівлю деревини” (правильно – лісових
матеріалів, оскільки деревину вирощують лісгоспи) і “право власності на заготов�

* Земельний кодекс України. Із змінами. В редакції від 01.07.2015 р. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
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лену ними продукцію та доходи від її реалізації” * (ст. 19), виключено будь-яку мож-
ливість застосування “прозорих” і соціально справедливих механізмів реформуван-
ня лісівництва як галузі рослинництва.

Фінансові джерела галузі агроекологічного лісівництва

Взагалі фінансові можливості лісівництва можна більш-менш об’єктивно об-
числити за розміром надходжень до державного і місцевих бюджетів, наприклад, за
2012–2015 рр. за відомостями Державної фіскальної служби України (табл. 3). При
цьому в нашому випадку об’єктом, умовно кажучи, оподаткування є площа земель
лісових державного лісівництва – 6840,4 тис. га.

Таблиця 3
Обсяги надходжень до державного і місцевих бюджетів по Україні

зборів за спеціальне використання лісових ресурсів (СВЛР)
і користування земельними ділянками лісового фонду (КЗДЛФ) *

* Обчислено автором на підставі загальних надходжень зборів по Україні за вказані роки Державної

фіскальної служби України, віднесених на 1 га земель лісових.

При цьому показник РМЗ обчислено з урахуванням того, що обсяг надходжень
за СВЛР (зрозумілою мовою – за вилучення деревини з лісових екосистем шляхом
рубок головного користування для виробництва лісових матеріалів) приблизно по-
рівну ділиться між державним і місцевими бюджетами. Але з урахуванням надхо-
джень до місцевих бюджетів коштів за використання недеревних ресурсів в останні
роки вони істотно підвищуються. За таких умов середньорічні надходження за РМЗ
отримуємо за формулою:

                                                              V
РМЗ 

= V
мб 

– V
дб

,
де V

РМЗ 
– середньорічні надходження до зведеного бюджету зборів за КЗДЛФ (грн./га

ЗЛ); V
мб 

– середньорічні надходження до місцевого бюджету зборів за СВЛР і КЗДЛФ
(грн./га ЗЛ); V

дб
 – середньорічні надходження до місцевого бюджету зборів за СВЛР

(грн./га ЗЛ).
Оскільки економічні механізми землекористування у галузі українського лісівниц-

тва належно не опрацьовано, то вимушено доводиться обмежуватись аналітичними
даними, використовуючи в тому числі дані обліку Державною фіскальною службою
України обсягів надходжень до державного і місцевих бюджетів (рис. 2).

Це важливо хоча б тому, що при реформуванні управління в галузі лісівництва
і переведенні лісогосподарського виробництва на ринкові засади з ідентифікова-

* Лісовий кодекс України. Закон, Кодекс від 21.01.1994 р. № 3852-XII в редакції від
01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
3852-12.
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ною відповідальністю землекористувачів за результати господарювання на умовах
охорони ними та захисту земель і лісових екосистем необхідно забезпечити
стабільність соціальних відносин. Однією з них є безумовне збереження обсягів
надходжень до державного і місцевих бюджетів за питомими показниками на рівні,
досягнутому у 2015 р.

Рис. 2. Динаміка обсягів зборів за СВЛР і користування ЗЛГП
державного лісівництва за 2012–2016 рр.

Отже, сьогодні проблеми реформування в галузі лісівництва зводяться до та-
кого.

1. Якомога скоріше опрацювати і затвердити замість чинного Лісового кодексу
України Закон про ліси, який би визначав порядок землекористування у межах об-
лікової категорії “Землі лісогосподарського призначення”, встановлений ЗК Украї-
ни, і паралельно враховував показник “Площа земель лісових”.

2. Удосконалити облік земельних угідь, які використовуються в галузі лісівниц-
тва, за обліковими категоріями в узгодженні із ССКЗ ЄЕК ООН, а також у складі
Інструкції з кількісного обліку земель (у тому числі з питань формування земле-
користувачів за цільовим призначенням).

3. Розпочати практику реформування у лісівництві знизу, тобто від суб’єктів-
землекористувачів, оскільки створені за останні півстоліття держлісгоспи за техніч-
ним і технологічним забезпеченням є зовсім різними, що і викликає необхідність у
кожному випадку враховувати індивідуальні обставини та інтереси суміжних ви-
робництв інших видів економічної діяльності.

4. Спрямувати організаційно-економічні та фінансові заходи на досягнення
позитивного ефекту від реформування, на підтримання належної соціальної згоди
в колективах підприємств і суб’єктів адміністративно-територіального поділу, з їх
вимірами за еколого-економічними показниками і джерелами фінансування.

5. Відмовитись у звітній і статистичній інформації від маловизначеного понят-
тя “Використання лісових ресурсів”, від терміна “Рубка лісу”, коли йдеться про
використання земельних ресурсів, про вилучення деревини з лісових екосистем, а
також перейти до всім зрозумілого і належно вимірюваного об’єкта “Ресурси дере-
вини” як ГОЛОВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ у галузі лісівництва.
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